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30ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 5 DE MAIO DE 1958 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. APOLÔNIO SALLES 
 
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se 

presentes os Srs. Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Prisco dos Santos. 
Álvaro Adolpho. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Mathias Olympio. 
Mendonça Clark. 
Onofre Gomes. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Georgino Avelino. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
Argemiro de Figueiredo. 
Apolônio Salles. 
Novaes Filho. 
Nelson Firmo. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Atíllio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Sá Tinoco. 
Paulo Fernandes. 
Alencastro Guimarães. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 

Bernardes Filho. 
Benedicto Valladares. 
Lino de Mattos. 
Sylvio Curvo. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Nereu Ramos. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. (47). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista  

de presença acusa o comparecimento  
de 47 Srs. Senadores. Havendo número  
regimental no recinto, declaro aberta a  
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Segundo Suplente, servindo de 2º 

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

O Sr. Primeiro Suplente, servindo de 1º 
Secretário, lê o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
MENSAGENS 

 
Do Sr. Presidente da República, nº 50 a  

57, comunicando o recebimento das de ns. 44,  
33, 32 e 43, do Senado Federal, 11 e 13, do 
Congresso Nacional; restituindo autógrafos do 
Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 1958, já 
sancionado, autorizando o Poder Executivo a abrir 
ao Poder Judiciário, o crédito especial de Cr$ 
5.550,00, e agradecendo o recebimento da de nº 13, 
do corrente ano. 

 



– 2 – 
 

OFÍCIOS 
 
Da Câmara dos Deputados, nº 419, enviando 

autógrafo do Projeto de Lei da Câmara, nº 102, de 
1957, já sancionado, que marca novo prazo para a 
realização do I Congresso Pan-Americano de 
História da Medicina e do II Congresso Brasileiro de 
História da Medicina. 

Ns. 409, 410, 414 e 419, encaminhando 
autógrafos dos seguintes projetos: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 63, de 1958 
 

(Nº 2.414-C-1957, na Câmara dos Deputados) 
 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Agricultura, o crédito especial de Cr$ 
3.000.000,00, para a construção do primeiro pavilhão 
para alunos internos do Aprendizado Agrícola Juvenil 
Monsenhor Giordano, no Município de Jundiaí, 
Estado de S. Paulo. 

 
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 à construção do primeiro pavilhão para 
alunos internos do Aprendizado Agrícola Juvenil 
Monsenhor Giordano, no Município de Jundiaí, 
Estado de São Paulo. 

Art. 2º O crédito especial de que trata o art. 1º 
será aplicado na conformidade do convênio a ser 
celebrado no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a 
contar da data da publicação desta lei, entre o 
Ministério da Agricultura, Superintendência do 
Ensino Agrícola e a entidade beneficiária. 

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 64, de 1958 

 
(Nº 3.041-B-1957, na Câmara dos  

Deputados) 
 
Cria no Tribunal Regional do Trabalho da  

2ª Região dois cargos de Juiz, e dá outras 
providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica alterado o disposto no art. 670 da 

Consolidação das Leis do Trabalho, quanto ao 
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que 
passará a ser composto de nove Juízes, dos quais 
dois serão representantes classistas, um dos 
empregadores e outro dos empregados. 

Art. 2º Para atender ao disposto no artigo 
anterior, ficam criados 2 (dois) cargos de Juiz do 
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, a  
serem preenchidos de acôrdo com a legislação 
vigente. 

Art. 3º É o Poder Executivo autorizado a  
abrir ao Poder Judiciário – Justiça do Trabalho  
– o crédito especial de Cr$ 614.928,00 (seiscentos  
e quatorze mil novecentos e vinte e oito  
cruzeiros) para atender às despesas decorrentes 
desta lei. 

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 



– 3 – 
 

Às Comissões de Serviço Público Civil e de 
Finanças. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 65, de 1958 
 

(Nº 545-C-1955, na Câmara dos Deputados) 
 
Dispõe sôbre a transferência para o serviço da 

União, como extranumerários, do pessoal para 
obras, brasileiro, empenhado na construção do 
trecho ferroviário Rio Negro-Bento Gonçalves do 
Tronco Principal Sul. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O Poder Executivo promoverá a 

transferência para o serviço da União, como 
extranumerários, na categoria que lhes caiba, quanto 
possível, em consonância com as funções na 
ocasião exercidas, do pessoal para obras, brasileiro, 
empenhado na construção do trecho ferroviário Rio 
Negro-Bento Gonçalves do Tronco Principal Sul, 
desde que contem 5 (cinco) anos ininterruptos de 
trabalho, no mesmo Tronco, ao terminar a tarefa 
atribuída à Unidade Militar ou órgão da União nêle 
empregado. 

§ 1º É assegurado o direito de indenização, de 
acôrdo com a legislação em vigor, aos que, por 
qualquer circunstância, não desejarem beneficiar-se 
da transferência de que trata êste artigo. 

§ 2º As Unidades de Engenharia Militar, às 
quais está afeta a construção do Tronco-Principal 
Sul, bem como outros órgãos da União, que 
executem o mesmo trabalho, são obrigados a 
fornecer aos empregados dispensados o atestado de 
serviço. 

§ 3º A União aproveitará, sempre que 
possível, o pessoal beneficiado pela presente lei em 
locais onde atualmente desenvolvem suas 
atividades. 

Art. 2º Esta lei não se aplica aos funcionários 
da União, Estados ou Municípios que prestam,  
como requisitados, serviços no Tronco Principal  
Sul. 

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

Às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Segurança Nacional, de Serviço Público Civil e de 
Finanças. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 66, de 1958 
 

(Nº 3.345-C-1957, na Câmara dos Deputados) 
 
Faculta aos cafeicultores a liberação da safra 

agrícola independentemente do pagamento do débito 
vencível no ano de 1957, ou de 1958, e dá outras 
providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É facultado aos cafeicultores que 

tiveram as suas lavouras financiadas nos têrmos da 
Lei nº 2.697, de 27 de dezembro de 1955, a 
liberação, à sua escolha da safra agrícola de 1956-
57, ou da de 1957-58 independentemente do 
pagamento do débito vencível no ano de 1957 ou de 
1958, conforme o caso. 

Art. 2º A exigência pelo Banco do Brasil S. A., 
do débito remanescente e oriundo do financiamento 
previsto na Lei nº 2.697, de 27 de dezembro de 
1955, processar-se-á mediante pagamento de  
quatro prestações iguais a partir de 31 de outubro  
do ano imediatamente posterior a safra que fôr 
liberada. 

Art. 3º O art. 7º da Lei nº 2.697, de 27  
de dezembro de 1955 passa a ter a seguinte 
redação: 

"Art. 7º Quaisquer que sejam as  
garantias oferecidas, os lavrado- 
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res beneficiados destinarão ao Banco do Brasil S. A., 
para venda e pagamento da dívida, o café colhido 
nos imóveis atingidos, na produção, a partir da safra 
seguinte à que fôr liberada". 

Art. 4º Os cafeicultores que já tiverem feito 
entrega, ao Banco do Brasil S. A., da safra de 1956-
1957, poderão obter do estabelecimento, um 
empréstimo na importância equivalente ao valor da 
sua remissão, que será adicionado ao montante da 
dívida a ser paga no prazo previsto no art. 2º. 

Art. 5º Os benefícios da presente lei não se 
aplicarão aos produtores que já renunciaram às 
vantagens das Leis ns. 2.095, de 16 de novembro de 
1953, e 2.697, de 27 de dezembro de 1955. 

Às Comissões de Economia e Finanças. 
 

OFÍCIO S-1, DE 1958 
 
Ofício dos Prefeitos Municipais de Presidente 

Venceslau e Marabá Paulista transmitindo para os 
fins do artigo 64 da Constituição, certidão do acórdão 
do Supremo Tribunal Federal que julgou 
inconstitucional, em parte, a Lei nº 2.456, de 30 de 
dezembro de 1953, do Estado de São Paulo, nos 
seguintes têrmos: 

Exmo. Sr. Presidente do Senado Federal. 
As Prefeituras Municipais de Presidente 

Venceslau e Marabá Paulista, do Estado de São 
Paulo, neste ato representadas pelos seus 
respectivos prefeitos, vêm, a V. Exa., para os fins  
do que dispõe o art. 64, da Constituição Nacional, 
transmitir certidão do venerando acórdão, prolatado 
por decisão unânime do Egrégio Supremo Tribunal 
Federal, na representação nº 247, do Exmo.  
Sr. Dr. Procurador Geral da República, que,  
por violação do art. 73, da Constituição de  
São Paulo, julgou inconstitucional, em 
 

parte, a Lei Paulista – nº 2.456 – de 30 de dezembro 
de 1953, justamente aquela que desanexou do 
território de seus municípios, 922 quilômetros 
quadrados de terras, com desrespeito da legislação 
vigente e, conseqüentemente, atentando contra sua 
autonomia. 

De conformidade com o dispositivo 
constitucional já aludido – art. 64 – incumbe ao 
Senado Federal suspender a execução, no todo ou 
em parte, de lei ou decreto declarado inconstitucional 
por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. 

Com efeito, êste é o caso da Lei Paulista nº 
2.456, de 30 de dezembro de 1953, cuja 
inconstitucionalidade já foi afirmada, por decisão 
unânime, irrecorrível, prolatada em sessão plenária, 
pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal. 

No aguardo das providências dessa Egrégia 
Côrte, com protesto de elevada estima e alta 
consideração, subscrevemo-nos. 

Presidente Venceslau, 26 de outubro de 1957. 
– Pela Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau 
– Alberto Faria Fraga Moreira, Prefeito. – Pela 
Prefeitura Municipal de Marabá Paulista – Lúcio 
Mariano Péro – Prefeito municipal. 

David Rays, Escrevente Habilitado do Cartório 
do Registro Geral de Imóveis e seus Anexos desta 
cidade e Comarca de Presidente Venceslau, Estado 
de São Paulo etc. 

Certifica, em virtude de pedido verbal feito  
por pessoa interessada que, revendo em cartório  
a seu cargo, o livro B-4, de Registro Integral de 
Títulos, Documentos e outros papéis, às fls. 139, 
verificou constar a transcrição do teor seguinte:  
– Número de Ordem: 1.984. – Ano: 1957. –  
Mês: Agôsto. – Dia: 21. – Transcrição: Registro  
de uma certidão apresentada por Dr. Jovelino 
Moraes de Camargo Júnior, protocolada sob 
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número 2.383, da forma que segue: – Supremo 
Tribunal Federal (Emblema da República). O 
Bacharel Otacílio Pinheiro, Diretor Geral da 
Secretaria do Supremo Tribunal Federal etc., em 
exercício. Certifico a pedido de pessoa interessada 
que revendo, nesta Secretaria, o livro de Registro de 
Acórdãos nêle consta a representação número 
duzentos e quarenta e sete (nº 247), do Distrito 
Federal, em que foi Relator o Excelentíssimo Senhor 
Ministro Rocha Lagoa e entre partes como 
Representante: Senhor Doutor Procurador Geral da 
República, e como Representada: – Assembléia 
Legislativa do Estado de São Paulo, cujo teor do 
acórdão e notas taquigráficas é a seguinte: – 
Relatório – O Senhor Ministro Rocha Lagoa: – O 
Excelentíssimo Senhor Procurador Geral da 
República formulou a seguinte representação  
a êste Tribunal: – "O Procurador Geral da República, 
com fundamento no disposto no parágrafo único  
do artigo oitavo (art. 8º) da Constituição Federal  
e no artigo primeiro (art. 1º) da Lei número  
dois mil duzentos  setenta e um (nº 2.271), de vinte  
e dois (22) de julho de mil novecentos e cinqüenta e 
quatro (1954) vem submeter ao exame e julgamento 
dêste Egrégio Tribunal, com o seu parecer, a  
inclusa representação feita pelas Municipalidades  
de "Presidente Venceslau" e de "Marabá Paulista", 
ambas do Estado de São Paulo, para o fim  
de ser declarada a inconstitucionalidade da Lei 
Estadual número dois mil quatrocentos e cinqüenta  
e seis (nº 2.456), de trinta (30) de dezembro  
(digo) dezembro de mil novecentos e cinqüenta e 
três (1953), na parte em que desanexou do território 
daqueles Municípios novecentos e vinte e dois (922) 
quilômetros quadrados de terras, com desrespeito  
à legislação vigente e, conseqüentemente  
atentando contra a sua autonomia. No Estado  
de São Paulo o desdobramento 
 

e anexação de Municípios está prevista no artigo 
setenta e três (art. 73) da Constituição Estadual e 
nos artigos quinto (5º), sexto (6º), sétimo (7º), oitavo 
(8º), nono (9º), e vigésimo (20º) da Lei Estadual 
número dois mil e oitenta e um (2.081), de vinte e 
sete (27) de dezembro de mil novecentos e 
cinqüenta e dois (1952), que deu nova redação ao 
título l da Lei número um (nº 1), de dezoito (18) de 
setembro de mil novecentos e quarenta e sete (1947) 
(Lei Orgânica dos Municípios) e, por fôrça do 
disposto em tais dispositivos, é indispensável para tal 
que se proceda a plebiscito. E, de acôrdo com tais 
dispositivos, foi realizado o plebiscito por ocasião de 
ser desmembrado do Município de Presidente 
Venceslau o seu distrito então denominado "Areia 
Dourada", para constituir o Município de "Marabá 
Paulista". Assim, porém, não se procedeu ao se 
desmembrarem novecentos e vinte e dois (922) 
quilômetros quadrados do território do Município de 
"Marabá Paulista" para integrar a área do Distrito  
de "Cuiabá Paulista", integrado no Município  
de "Mirante do Paranapanema", desmembrado  
não do Município de Presidente Venceslau, mas  
do de Santo Anastácio. E tal se fêz a despeito da  
Lei Estadual de vinte e sete (27) de outubro de  
mil novecentos e cinqüenta e três (1953), que 
suspendera até trinta e um (31) de dezembro  
do mesmo ano a vigência do artigo vinte (art. 20)  
da Lei Orgânica dos Municípios, proibindo qualquer 
anexação de territórios e sem que houvesse  
sido pretendido pelo novo Município de Mirante  
de Paranapanema e sem a imprescindível realização 
do plebiscito. Como ressalta da leitura dos 
documentos números sete e dezesseis (ns. 7 e  
16), tal desmembramento decorreu tão só  
da restauração do processo relativo à indicação 
número um mil cento e sessenta e nove (1.169),  
feita a dezoito (18) de agôsto de mil no- 
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centos e cinqüenta e três (1953), pelo Deputado 
Estadual Péricles Rolim, a que não pode prevalecer, 
notadamente porque, como já foi dito, não realizou  
o plebiscito exigido pela Constituição Estadual,  
artigo setenta e três (art. 73) e por lei, nem se 
enquadrava na exceção prevista no parágrafo  
único artigo primeiro (art. 1º) da Lei Estadual  
número dois mil trezentos e quarenta e sete  
(nº 2.347), de vinte e sete (27) de outubro de mil 
novecentos e cinqüenta e três (1953), transcrita  
na inclusa representação. – Patente ficou, portanto,  
o atentado contra a autonomia do Município de 
"Marabá Paulista", assegurada também pela 
Constituição Federal. Procurando des, (digo) 
justificar o aludido desmembramento, o ilustre 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
São Paulo, invoca o julgamento proferido por  
êste Egrégio Tribunal na representação número 
cento e noventa e nove (199) em o qual o eminente 
Relator Ministro Luiz Gallotti, acentuou que – em 
face da Constituição Federal não é possível 
proclamar que os municípios têm direito às suas 
áreas territoriais, só alteráveis pela Assembléia 
Legislativa do Estado, se nisso consentirem  
êles. Não afirmou, porém, dito acórdão que para  
um desmembramento de um Município pudesse  
ser desatendida a exigência da realização de 
plebiscito feita na Constituição Estadual e na Lei 
Orgânica dos Municípios, como ocorrera no caso  
em exame. Houve, portanto, o atentado à autonomia 
do Município de "Marabá Paulista" o que basta  
para evidenciar, nessa parte, a inconstitucionalidade 
da citada Lei Estadual número dois mil quatrocentos 
e cinqüenta e seis (2.456), de trinta de dezembro de 
mil novecentos e cinqüenta e tres (30-12-53). Espera 
que assim o declare êste Egrégio Tribunal, vem esta 
Procuradoria Geral submeter ao seu esclarecido 
exame e julgamento, a referida argüição de 
 

inconstitucionalidade. Essa representação veio 
instruída com o ofício em que as Municipalidades de 
Presidente Venceslau e de Marabá Paulista solicitam 
seja submetido ao exame dêste Tribunal a Lei 
Estadual que desanexara de seus territórios 
vastíssima área, sem prévia consulta às populações 
interessadas, mediante plebiscito e com a resposta 
fornecida pela Assembléia Legislativa de São Paulo, 
nestes têrmos: "A representação subscrita pela 
Municipalidade de Presidente Venceslau e Marabá 
Paulista, preliminarmente, estuda-se a respeito das 
bases legais, narrativas da criação, desmembramento 
e anexação de Municípios. Depois de admitir, logo 
no item I, a capacidade institucional ou de outro, digo 
de auto-organização capaz de conferir ao Estado os 
alicerces necessários para a modificação dos 
Municípios, deparamos com o item sete (7), no qual 
o ilustre procurador das Municipalidades, 
requerentes, procura salientar o direito do Município 
ao território, como essencial à sua estrutura política. 
Para contraditar os conceitos expendidos, entretanto, 
basta a transcrição de algumas afirmações do 
brilhante parecer do Professor Lafaiete Pandé: – Os 
Municípios são esferas de competência criada pelo 
Estado. Funcionalmente, dispõem das atribuições 
que, deferidas por êste, podem ser acrescentadas 
àqueles poderes originàriamente expressos na 
Constituição Federal. Territorialmente ainda o Estado 
é que os configura e delimita, segundo as 
conveniências da organização dêle e os interêsses 
dos grupos populacionais. Ao Estado é que  
compete fixar o número de suas comarcas,  
curá-las, modificá-las ou extinguí-las, anexando 
umas às outras". E logo mais radiante: "Esta 
competência privativa do Estado, para dispor sôbre 
os seus Municípios, criá-los, delimitá-los ou suprimi-
los, repele como uma contradição irremediável 
qualquer alegação de "direito" dêles à integri- 
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dade de seu território". (Revista de Direito 
Administrativo, trinta e seis, quatrocentos e vinte e 
seis (36.426). Verificamos, pois, que os Municípios 
gozam de autonomia nos estritos têrmos do artigo 
vinte e oito (28) da Carta Magna, sem possibilidade 
de sua aplicação. A intangibilidade territorial está 
configurada na autonomia dos Estados, conforme se 
depreende do artigo segundo (art. 2º) do Estatuto 
Supremo. A União se compõe de unidades Estaduais 
porque não se compõe a República de uma 
federação de municípios. E tanto é assim que o 
ordenamento institucional da comarca provém da lei 
aprovada pela Assembléia Legislativa e promulgada 
pelo Executivo Estadual. Vale transcrever uma 
passagem do insigne Rafael Bielsa, ao tratar dos 
"luicamentos do regime municipal: – La falta de 
atribuicion do regime municipal, digo, expressa de 
los municípios para dar-se sus cartas orgânicas,  
y la sumicion a un contralor jurisdicional niega de 
hecho la autonomia que de alli se habla" (Estudios 
de Derecho Público, volume três, pagania cincoenta 
e três) – Cogitando justamente do assunto, o 
Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário número 
quinze mil quatrocentos e vinte e cinco (15.425) 
dispôs: "Compete ao Poder Legislativo de cada 
Estado votar a Lei Orgânica dos seus Municípios" 
(Diário Oficial da Justiça, da União, de quinze (15) de 
fevereiro de mil novecentos e cinqüenta e quatro 
(1954), página quinhentos e dezoito (518). Para 
rebater, aliás, os argumentos favoráveis à 
integridade territorial dos Municípios tem esta 
Assembléia Legislativa, mediante informações 
endereçadas não só a Vossa Excelência, mas 
também ao colendo Supremo Tribunal Federal, 
tratando exaustivamente da questão, sempre no 
intuito de demonstrar a improcedência das 
Representações. A insuficiência dos conceitos 
emitidos poderia esta Presidência invocar 
 

aos fundamentos de recente julgamento sôbre a 
matéria, quando a mais alta Côrte Judiciária do País, 
por intermédio do Ministro Luiz Gallotti sentenciou: 
"Em face da Constituição Federal não é possível 
proclamar que os Municípios têm direito às suas 
áreas territoriais, só alteráveis pela Assembléia 
Legislativa do Estado se nisso assentirem êles. Isto 
seria entender à vida de relão entre o Estado 
Membro e seus Municípios a norma do artigo 
segundo (art. 2º) daquela Constituição peculiar ao 
sistema federativo e só compreensível no plano ol, 
digo, no plano político da União e dos Estados. A 
organização dos Municípios, assegurados as suas 
instituições e resguardada a sua esfera 
administrativa, compete ao Estado. Tal competência, 
embora expressa, está claramente subentendida, 
com as limitações do artigo vinte e oito (28) e outras 
que possam ser encontradas no texto constitucional" 
(Diário da Justiça da União de vinte e oito (28) de 
março de mil novecentos e cinqüenta e cinco (1955), 
páginas mil duzentos e setenta e três (1.273). 
Assentados portanto os elementos substanciais da 
opinião desta presidência, no sentido de que se os 
Municípios não podem constituir em entidades 
políticas, com as características das Unidades 
Estaduais, porque possuem apenas dois poderes 
quase em legionários pela estreiteza de suas 
funções (Revista dos Tribunais, cento e setenta e 
sete/quarenta e um (177/41) passamos a analisar o 
imérito da representação dos Municípios de 
Presidente Venceslau e Marabá Paulista. A criação 
dos distritos de Marabá Paulista, digo, de Cuiabá 
Paulista algumas considerações merecem as 
confirmações contidas nos itens quatorze e quinze 
(14 e 15) do requerido pelas Municipalidades,  
em causa porque se refere a fatos relacionados  
com a economia interna do Poder Legislativo,  
as quais limitam o conhecimento do Poder Ju- 
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diciário. Embora harmônicos estabelecimentos o 
sistema de "freios e contrapesos", digo "pesos", os 
podêres políticos são independentes. Daí a assertiva 
incisiva de Francisco Campos: "Contesto com efeito, 
assim ao Poder Judiciário, como qualquer outro 
poder a faculdade de entrar na indagação do 
processo "interna corporis" de formação da lei" 
(Revista dos Tribunais, duzentos e dezoito/trezentos 
e quarenta e sete (218/347). Esposando a mesma 
tese, o nosso Colendo Tribunal de Justiça, 
iterativamente tem reiterado que o "Judicial Control" 
não pode indagar do processo legislativo na 
aprovação da lei (Revista dos Tribunais, 182/250 
(cento e oitenta e dois/duzentos e cinqüenta), cento 
e oitenta e cinco/setecentos e setenta e três 
(185/773), cento e noventa e três/duzentos e 
quarenta e nove (193/249), cento e noventa e 
oito/trezentos e cinco (198/305). Nada obsta, 
entretanto, que a presidência esclareça devidamente 
os fatos impugnados, ou melhor insinuados a 
respeito da criação do distrito de Cuiabá Paulista. 
Usando da faculdade inerente ao seu mandato de 
Deputado, o ex-parlamentar Péricles Rolim solicitou 
a restauração dos autos referentes à criação dêsse 
direito, digo, distrito, porque o processo original 
estava extraviado. Tal iniciativa, aliás constitui 
faculdade dos Deputados expressamente prevista  
no Regimento Interno desta Assembléia, artigo  
cento e trinta e quatro (Art. 134) nêstes têrmos: – 
"Quando por extravio ou retenção indevida não fôr 
possível o andamento de qualquer proposição, 
vencidos os prazos requerentais a Mesa fará 
reconstituir o respectivo processo pelo meio ao  
seu alcance e providenciará para a sua tramitação 
ulterior". Para completar a referida restauração, 
anexam-se ao processo não só petição assinada  
por trinta eleitores pedindo o elevamento de  
Cuiabá Paulista a distrito Documento um (Doc. 
 

1) mas também atestado do Cartório de Areia 
Dourada (agora Marabá Paulista) documento dois 
(doc. 2), certificando a qualidade de eleitores do 
referido abaixo-assinado e, finalmente, certidão da 
Prefeitura Municipal de Santo Anastácio documento 
três (doc. 3) atestando a existência na localidade de 
Cuiabá Paulista de cinqüenta (50) prédios e mais de 
mil (1.000) habitantes (em cumprimento ao disposto 
no artigo vinte e um (art. 21) da Lei Orgânica dos 
Municípios, na redação da Lei nº dois mil e oitenta e 
um (2.081) de vinte e sete (27) de dezembro de mil 
novecentos e cinqüenta e três (1953). Essas 
ponderações Excelentíssimo Procurador Geral, 
eximem a Presidência da Assembléia Legislativa  
do Estado de São Paulo, da necessidade de 
perquerir por meio de exame mais pertinente, das 
razões que levaram a Mesa Diretora dos Trabalhos 
desta Casa a aprovar a restauração dos autos, 
referente à criação do Distrito de Cuiabá Paulista, a 
requerimento do ex-Deputado Péricles Rolim, 
conforme aduz a Representação das 
Municipalidades requerentes. O desmembramento 
do Município de Marabá Paulista: No que diz  
respeito pròpriamente dito, ao mérito da questão-
criação do Distrito de Cuiabá Paulista acrescido  
do desmembramento do Município de Marabá 
Paulista, esta Presidência deve frisar que a alteração 
de divisa em tela teve por base os estudos  
teóricos levados a efeito pelo Instituto Geográfico e 
Geológico do Estado, nos têrmos do artigo vinte e 
um (art. 21) da Lei Orgânica dos Municípios, 
conforme redação dada pela lei estadual dois  
mil e oitenta e um (2.081) de vinte e sete (27)  
de dezembro de mil novecentos e cinqüenta e  
dois (1952). Para avaliar imparcialmente o  
resultado do desmembramento citado, determinamos 
detido exame da questão junto ao mencionado 
Instituto Geográfico. A análise dos fatôres con- 
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dicionais das alterações das circunstâncias, digo, 
circunscrições territoriais em foco, impõe apenas na 
conclusão: motivos de ordem técnica influíram 
preponderantemente na duração, digo, na 
demarcação das novas áreas perimétricas, pelo que 
não se poderia lembrar subversão da autonomia 
municipal. Pelos documentos quatro e cinco (Doc. 4 
e 5), verificamos que a quase totalidade da área 
anexada a Cuiabá Paulista, é constituída de 
Reservas Florestais, sendo de notar que na época 
da administração, (digo), da modificação 
administrativa e judiciária do território Estadual em 
mil novecentos e cinqüenta e três (1953), não se 
tinha conhecimento da existência de alguns núcleos 
de população que lá, hoje, já começa a aparecer 
"conforme item segundo (2º) do documento quatro 
(doc. 4). Além disso era território litigioso, justamente 
na altura do Rio Água Sumida (que agora é nova 
divisa de Marabá Paulista) formavam um 
estrangulamento cortando êsse Município em duas 
partes. Eis outro fator destinado a levar o Instituto 
Geográfico e Geológico do Estado, da organização 
da carta geográfica da região, depois do 
assentamento da comissão de divisão administrativa 
e judiciária desta Assembléia, a proceder a 
desanexação de certa área do Município de Marabá 
Paulista, para incorporá-la ao vizinho distrito de 
Cuiabá Paulista (conforme item 1)s, digo, item 
primeiro, (item 1º) do documento quatro (doc. 4). Por 
outro lado notamos que o traçado da Estrada de 
Ferro Sorocabana, atravessa a região questionada e 
se encaminha para a sede do Distrito de Mara,  
digo, Cuiabá Paulista, deixando muito para o  
Norte a sede do Município de Marabá Paulista. 
Também a estrada de rodagem, depois de  
percorrer o território objeto da representação atinge  
o distrito de Cuiabá Paulista numa linha quase  
que horizontal enquanto que para chegar à 
 

sede de Marabá Paulista precisa perfazer ainda 
distância considerável. Assim, os habitantes da 
região desanexada dêsse Município, caso 
pertencessem a êle, teriam de registrar-se no 
Cartório de Marabá, não obstante tôdas as 
comunicações, levassem até Cuiabá Paulista 
(conforme item terceiro (item 3º) do documento 
quatro (doc. 4). Por último, Excelentíssimo Chefe do 
Ministério Público Federal, embora razões de ordem 
técnica estejam concretizadas os documentos 
anexos, deve ser observado que a Municipalidade de 
Marabá Paulista ainda em atuação à topografia da 
região, teve suas divisas, ao leste prolongadas até 
Ribeirão, Santo Anastácio, segundo se depreende da 
atual divisa dêste Município. Documento cinco (doc. 
5). Tais ponderações servem de base à Presidência 
da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, 
para se contrapor à pretendida inconstitucionalidade 
da Lei Estadual número dois mil quatrocentos e 
cinqüenta e seis (nº 2.456) de mil novecentos e 
cinqüenta e seis, digo, cinqüenta e três (1953), na 
parte em que desmembrou o território de Marabá 
Paulista, por entender estar em causa os interêsses 
desta unidade da Federação, dos povoados 
nascentes na região em litígio e, sobretudo, por ter 
sido apenas obedecido o ditame do artigo segundo 
(art. 2º) da Lei Estadual número dois mil e oitenta e 
um (2.081), de vinte e sete (27) de dezembro de mil 
novecentos e cinqüenta e dois (1952). "In verbis". 
"As divisas dos Municípios serão claras, precisas e 
contínuas acompanhando tanto quanto possível 
acidentes geográficos permanentes e fàcilmente 
identificáveis". Na certeza de que Vossa Excelência 
contribuirá para maior esclarecimento destas 
informações, apresento os meus protestos de alta 
consideração". É o relatório. Voto: dispõe a 
Constituição Estadual de São Paulo, em seu artigo 
setenta e três (art. 73), que, em caso de criação, 
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desmembramento, e anexação de Município, serão 
consultados mediante plebiscito que a lei regulará, 
as populações da circunscrição cuja situação se 
pretenda alterar. Tal preceituação não colide com 
nenhum texto da Constituição Federal, mas ao 
contrário, se harmoniza com a mesma contida em 
seu artigo segundo (art. 2º) que estabelece o 
plebiscito das populações diretamente interessadas 
no caso de incorporação dos Estados entre si, de 
sua subdivisão ou desmembramento para se 
anexarem a outros ou formarem novos Estados. De 
resto, está expresso no parágrafo primeiro do artigo 
dezoito (art. 18) do Estatuto básico nacional que aos 
Estados se reservam todos os poderes que, implícita 
ou explìcitamente não lhes sejam vedados pela 
própria Constituição. A lei orgânica dos Municípios 
do Estado de São Paulo posteriormente, estatui das 
normas para formação de novos Municípios, exigindo 
representação à Assembléia Legislativa, formulada 
no mínimo, por cem eleitores; prova de satisfazer o 
Município aos mínimos legais, quanto à população e 
aos recursos financeiros; pronunciamento da 
Assembléia Legislativa da satisfação das exigências 
legais e conseqüente determinação para a realização 
do plebiscito, resultado favorável do mesmo. 
Estabelece ainda, a Lei Orgânica que para a 
desanexação do território de um Município  
para ser incorporado a outro, seria necessária a 
realização de plebiscito e aprovação por lei no 
Município incorporado. Sem que fôssem cumpridas 
tais condições, desmembra-se do Município de 
Marabá Paulista uma área de novecentos e vinte e 
dois (922) quilômetros quadrados para integrar o 
distrito de Cuiabá Paulista, pertencente ao  
Município de Mirante de Paranapanema. Prestando 
informações sôbre a representação endereçada à 
Procuradoria Geral da República sustentou a 
Presidência da Assembléia Legislativa de 
 

São Paulo, que os Municípios não têm direitos a 
integridade de seu território, não constituindo 
entidades políticas, com as características das 
unidades Estaduais, porque possuem apenas dois 
poderes quase embrionários pela estreiteza de suas 
funções. Acrescentou a Presidência quais alterações 
territoriais impugnadas tiveram por base os estudos 
térrios levados a efeito pelo Instituto Geográfico e 
Geológico do Estado. Não contestou, entretanto, a 
alegação contida na representação formulada pelas 
Municipalidades de Presidente Venceslau, de 
Marabá Paulista de que a desanexação de 
vastíssima área de seu território tivesse sido 
realizada sem o cumprimento das exigências legais. 
Desatendida como foi a preceituação constitucional e 
legal do Estado de São Paulo na formação do 
Distrito de Cuiabá Paulista, integrado no Município 
de Mirante de Paranapanema, julgo procedente a 
presente representação, a fim de declarar 
inconstitucional a desanexação operada pela lei 
estadual número dois mil quatrocentos e cinqüenta e 
seis (nº 2.456) de parte do território de Marabá 
Paulista, para incorporá-la ao Município de Mirante 
de Paranapanema. – Voto: O Senhor Ministro Afrânio 
Antônio da Costa: – Senhor Presidente, já tem sido 
objeto de longa discussão neste Tribunal a questão 
do plebiscito, embora há muito tempo não se traga a 
mesma à balha. Parece-nos porém que ficou 
assentado em discussões anteriores, que por 
ocasião de ser destacado de certo Município 
determinada parcela, evidentemente se manifesta 
resistência do Município sujeito a desmembramento; 
e como a parcela destacada é de, via de regra,  
muito menor, que a remanescente, não seria 
possível, salvo caso extraordinário, constituição  
de novo Município. Entretanto, parece-me que  
outras exigências da Constituição do Estado  
de São Paulo, e anotadas pelo Senhor Mi- 
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nistério, digo, Ministro Relator não foram observadas 
e a jurisprudência dêste Supremo Tribunal, no 
assento, tem entendido que as Constituições 
Estaduais devem traçar as normas e o roteiro para 
essas desincorporações, não só é a formação de 
novo Município como também para o 
acrescentamento de trechos desmembrados de 
outros. Por êste último motivo, não tendo sido ober, 
digo, observadas as demais normas, estou de 
acôrdo com o Senhor Ministro Relator. Divisão como 
consta da ata a decisão foi a seguinte: julgar 
improcedente a representação, por unanimidade de 
votos. Presidiu o julgamento o Excelentíssimo 
Senhor Ministro Orosimbo Nonato. Votaram com o 
Relator, o Excelentíssimo Senhor Ministro Rocha 
Lagoa, os Excelentíssimos Senhores Ministros 
Sampaio Macedo Ludolf, Afrânio Costa (substitutos), 
respectivamente, dos Excelentíssimos Senhores 
Ministros Nelson Hungria, Ary Franco, que se acham 
em gôzo de licença-especial e Luiz Gallotti, (que se 
encontra em exercício no Tribunal Superior Eleitoral), 
Cândido Mota, Hahnemann Guimarães, Ribeiro da 
Costa, Edgard Costa e Barros Barreto. Ausente 
justificadamente o Excelentíssimo Senhor Ministro 
Lafayette de Andrada. (assinado) Otacílio Pinheiro – 
Vice-Diretor. Acórdão Ementa: – Representação do 
Doutor Procurador Geral da República sôbre 
desanexação da área do território dos Municípios de 
Presidente Venceslau e Marabá Paulista. Sua 
procedência pela infração de disposto no artigo 
setenta e três (Art. 73) da Constituição do Estado de 
São Paulo. – Acórdão. – Vistos, relatados êstes 
autos de Representação mínimo de duzentos e 
quarenta e sete (nº 247) sendo Representante 
 o Doutor Procurador Geral da República e 
Representada a Assembléia Legislativa do  
Estado de São Paulo acordam em sessão plenária 
 

os Ministros do Supremo Tribunal Federal, por 
unanimidade de votos julgar pro, digo, julgar 
procedente a reclamação, nos têrmos das notas 
taquigráficas antecedentes, integrado neste o 
relatório de fôlhas oitenta e seis (86). Rio de Janeiro, 
trinta e um (31) de agôsto de mil novecentos e 
cinqüenta e seis (1956) data do julgamento. 
(assinado) Orosimbo Nonato, – Presidente. 
(assinado) Rocha Lagoa, Relator. – Nada mais se 
continha. – O referido é verdade e dou fé. Secretaria 
do Supremo Tribunal Federal, na cidade do Rio de 
Janeiro, aos vinte (20) dias do mês de fevereiro de 
mil novecentos e cinqüenta e sete (1957). – Eu (a) 
Maria Consuelo Monte Accioly, Oficial Judiciário, 
dactilografei. – Eu (a) Olga Menge S. Wood, Diretor 
de Serviço, conferi. – E eu (assinatura ilegível), 
Diretor Geral em exercício, subscrevo e assino 
(assinatura ilegível) – Diretor Geral – (sôbre 
estampilhas federais no valor total de Cr$ 111,00, 
inclusive taxa de Educação e Saúde, está): Data 
abreviada: 20 de 2 de 1957 (repete-se mais 
dezenove vêzes). (Consta ainda a taxa penitenciária 
de Cr$ 0,10). – Um carimbo com os dizeres: – 
Supremo Tribunal Federal (repete-se mais 6 vêzes). 
R. 85,40 – F. 24,00 – C. 1,50. – P. 0,10. – 111,00. – 
Nada mais, dou fé. – Presidente Venceslau, 21 de 
agôsto de 1957. – Eu (a) Osmar Isoldi da Cunha, 
oficial interino, escrevi, conferi, concertei, subscrevi e 
assino (a) Osmar Isoldi da Cunha. – Anotações: – 
Em branco. – Nada mais se continha em dita 
transcrição, para aqui bem e fielmente trasladada, 
“verbo ad verbum”, dá fé. – Presidente Venceslau, 
vinte e dois (22) de março de mil novecentos e 
cinqüenta e oito (1958). – Eu, David Rays, 
Escrevente habilitado, dactilografei, conferi, 
subscrevi e assino. – O Escrevente habilitado, David 
Rays. 
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À Comissão de Constituição e Justiça. 
 

AVISO 
 
Do Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas, 

como segue: 
Nº 162-GM. 
Em 2 de maio de 1958. 
Senhor Primeiro Secretário. 
Em resposta ao seu Ofício nº 42, de 27 de 

fevereiro último, transmito, por cópia, em duas vias, 
as informações prestadas pela Comissão de 
Máquinas Rodoviárias e que atendem ao 
Requerimento nº 33-58 do Senador Lino de Mattos. 

Renovo a Vossa Excelência meus protestos 
de elevado aprêço e distinta consideração. – Lúcio 
Meira. 

1ª Pergunta 
 
– Relação, por unidade federada, de cada 

município já atendido na liberação de importação de 
máquinas rodoviárias, com base no Decreto Federal 
41.097-57, com as respectivas importâncias 
concedidas; 

 
Resposta 

 
– Na presente data a Comissão de Máquinas 

Rodoviárias ultimou os Inquéritos que vinha 
realizando, por intermédio do Departamento Nacional 
de Estradas de Rodagem diretamente junto aos 
municípios, para conhecer das necessidades 
daqueles que desejassem importar máquinas 
rodoviárias ao amparo do Decreto número 41.097 de 
7-3-1957. 

A disponibilidade cambial reservada aos 
municípios pelo Decreto citado, foi várias vêzes 
superada pelo montante dos pedidos recebidos pela 
Comissão de Máquinas Rodoviárias, que importaram 
em mais de US$ 21.000.000,00. 

Face a essa emergência êste Ministério 
 já preparou os expedientes necessários 
 ao Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República, por fôrça do § 1º do art. 4º,  
do decreto mencionado, opinando pa- 
 

ra que Sua Excelência autorize a importação de uma 
única máquina, trator ou motoniveladora, por 
Municípios em ordem cronológica de inscrição, 
dentro de cada Estado, naquela Comissão, até o 
limite da disponibilidade cambial existente de US$ 
4.358.810,69 consoante comunicação da Carteira de 
Câmbio do Banco do Brasil S. A. 

Dos 1.151 Municípios que se dirigiram à 
Comissão, apenas 805 comprovaram por via de Lei 
Municipal, a existência de recursos em moeda 
nacional, para o custeio das despesas decorrentes 
da importação, ocorrência essa cuja prévia 
verificação é exigida por fôrça daquele § 1º do artigo 
4º, a fim de serem os pedidos encaminhados à 
consideração do Excelentíssimo Sr. Presidente da 
República para a necessária autorização. 

Os Municípios habilitados que não forem 
contemplados em conseqüência da limitação dos 
recursos cambiais disponíveis, poderão esperar que 
sejam colocados recursos adicionais à disposição da 
Comissão de Máquinas Rodoviárias. 

 
2ª Pergunta 

 
– Relação, também, por Estado, dos 

municípios que solicitaram a referida importação. 
 

Resposta 
 
Alagoas 
 
Arapiraca – Atalaia – Colônia Leopoldina – 

Maceió – Murici – Palmeira dos Índios – Passo de 
Camaragibe – Penedo – Quebrangulo – Santana do 
Ipanema – São Luís do Quitunde – São Miguel dos 
Campos – União dos Palmares – Viçosa. 

 
Amazonas 
 
Ayrão – Cordeiro. 
 
Bahia 
 
Alcobaça – Amargosa – Baixa 

 Grande – Barra – Boa Nova – 
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Brejões – Brumado – Caculé – Caravelas – Casa 
Nova – Castro Alves – Cipé – Coaracy – 
Conceição do Coité – Coração de Maria – 
Euclides da Cunha – Feira de Santana – Glória – 
Ibicaraí – Ibicuí – Ilhéus – Ipiau – Iguaí – Irará – 
Itacaré – Itambé – Itapetinga – Itaquara – Ituruçu 
– Itiuba – Ituaçu – Jacobina – Jaguaquara – 
Jandaira – Jequié – Jiquiriçá – Lençóis – 
Macarani – Mairi – Maracás – Miguel Calmon – 
Monte Santo – Morro do Chapéu – Mutuipe 
 – Nilo Peçanha – Oliveira dos Brejinhos –  
Pilão Arcado – Poções – Potiraguá –  
Prado – Queimados – Ribeira do Pombal – Rio 
Real – Ruy Barbosa – Santana – São Miguel das 
Matas – Seabra – Serrinha – Uauá – Ubatã – 
Urandi – Ururuca – Vitória da Conquista – Xique-
Xique. 
 

Ceará 
 
Acopiara – Aracoiaba – Assaré – Beberiba – 

Boa Viagem – Camocim – Canindé – Cratéus – 
Guaraciaba do Norte – Ibiapina – Ipu – Juàzeiro do 
Norte – Jucás – Missão Velha – Quixadá – Santa 
Cruz do Norte – Senador Pompeu – Trairi – 
Uruburetama. 

 
Espírito Santo 
 
Afonso Cláudio – Alegre – Alfredo – Chaves 

– Anchieta – Aracruz – Baixo Guandu – Barra de 
São Francisco – Cachoeiro de Itapemirim – 
Castelo – Colatina – Conceição da Barra – 
Domingos Martins – Ecoporanga – Espírito Santo 
– Guacuí – Guarapari – Ibiraçu – Iconha – 
Itaguaçu – Itapemirim – Iúna – Linhares – 
Mantenópolis – Mimoso do Sul – Muqui – Nova 
Venécia – Santa Leopoldina – Santa Teresa – 
São José do Calçado – São Mateus. 

Goiás 
 
Abadiânia – Anápolis – Anhanguera – Anicuns 

– Araguacema – Arraias – Avrilândia – Balisa – Bela 
Vista de Goiás – Buriti Alegre – Cachoeira de Goiás 
– Caiapônia – Caldas Novas – Catalão e Córrego do 
Ouro – Céres e Coianésia – Corumbá de Goiás – 
Corumbaíba – Cristalina – Cristianópolis – Crixás – 
Cumari – Dianópolis – Edéia – Filadelfa – 
Firminópolis – Formosa – Goiandira – Goiânia – 
Goiatuba – Guapó – Hidrolândia – Inhumas – Ipameri 
– Itapaci – Itapuronga – Itauçu – Itumbiara – 
Ivolândia – Jandaia – Jaraguá – Jataí – Lusânia – 
Marzagão – Mateira – Morrinhos – Natividade – 
Nazário – Nerópolis – Niquelândia – Nova Aurora – 
Ouvidor – Palmeira de Goiás – Palmelo – Panamá – 
Paranaíba de Goiás – Peixe – Petrolina de Goiás – 
Pirancajuba – Pontalina – Porangatu – Pôrto 
Nacional – Rialma – Rubiataba – Santa Cruz de 
Goiás – Santa Rita do Araguaia – São Domingos – 
São Luís de Montes Belos – Silvânia – Tocantínia – 
Trindade – Uruana – Uruaçu – Urutaí – Vianópolis. 

 
Maranhão 
 
Arari – Brejo – Buriti – Cândido Mendes – 

Chapadinha – Codó – Colinas – Cururupu – Grajaú – 
Magalhães de Almeida – Parnarama – Passagem 
Franca – Santa Quitéria do Maranhão – São Luís 
Turiaçu – Vargem Grande. 

 
Mato Grosso 
 
Acorizal – Alto Paraguai – Arenápolis – 

Barra do Carças – Bataguassu – Bela  
Vista – Campo Grande – Chapada dos  
Guimarães – Corumbá – Coxim – Cuiabá – 
Diamantino – Dourados – Guiratinga – Itaporã – 
Maracaju – Mato Grosso – Parnaíba – Po- 
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coné – Ponta Porã – Poxoréu – Rio Verde – Rosário 
Oeste – Sidrelândia – Terrenos – Tesouro – Três 
Lagoas – Várzea Grande. 

 
Minas Gerais 
 
Açucena – Água Boa – Águas Formosas – 

Além Paraíba – AIfenas – Almenara – Alterosa – 
Andrelândia – Alvinópolis – Andradas – Araguari – 
Arassuaí – Araújos – Arceburgo – Arcos – Ataléis – 
Baldim – Bambuí – Barra Longa – Belo Horizonte – 
Betim – Boa Esperança – Bocaiúva – Bom Despacho 
– Bom Jesus do Galho – Bonfim – Brasília – Braúnas 
– Braz Pires – Brazópolis – Cachoeira de Minas – 
Caldas – Camanducaia – Cambuquira – Campina 
Verde – Campo Belo – Campo Florido – Campos 
Altos – Campos Gerais – Canápolis – Candeias – 
Caraí – Caratinga – Careaçu – Carlos Chagas – 
Carmo da Cachoeira (Cachoeira) – Carmo do Rio – 
Cataguases – Caxambu – Claraval – Cláudio – 
Comendador Gomes – Comercinho – Conceição da 
Aparecida – Conceição de Ipanema – Conceição dos 
Ouros – Congonhas do Campo – Conquista – 
Conselheiro Lafaiete – Conselheiro Pena – 
Contagem – Coqueiral – Coração de Jesus – 
Cordisburgo – Coronel Murta – Cristais – Crucilândia 
– Curvelo – Destêrro de Entre Rios – Divinópolis – 
Dores do Indaiá – Elói Mendes – Ervália – 
Esmeraldas – Espera Feliz – Espinosa – Estrêla 
Dalva – Estrêla do Indaiá – Estrêla do Sul – Faria 
Lemos – Felislândia – Formiga – Francisco Sá – 
Frutal – Governador Valadares – Grão Mogol – 
Guaranésia – Guarani – Heliodora – Iguatama – 
Ilicínea – Inhapim – Inhaúma – Ipuiuna – Itabira – 
Itaguara – Itajubá – Itamarandiba – Itambacuri – 
Itanhandu – Itapecerica – Itaúna – Itinga – Ituiutaba – 
Itumirim – Itutinga – Jacinto – Jacui – Janaúba – Je- 
 

ceaba – Jequiri – Jequitaí – Jequitinhonha – 
Joaíma – João Pinheiro – Jordânia – Juramento – 
Juruaia – Ladainha – Laginha – Lagoa Dourada – 
Laranjal – Lassance – Lavras – Leopoldina – 
Liberdade – Luz – Malacacheta – Manhuaçú – 
Manhumirim – Mantena – Mar de España – 
Marliéria – Martinho de Campos – Mateus de 
Leme – Matipó – Matutina Nedina – Mendes 
Pimentel – Minas Novas – Moema – Monte Azul – 
Monte Belo – Monte Carmelo – Monte Santo de 
Minas – Montes Claros – Morada Nova de Minas 
– Muriaé – Mutum – Muzambinho – Nanuque – 
Nova Era – Nova Rezende – Novo Cruzeiro – 
Ouro Branco – Pains – Pará de Minas – 
Paraguassu – Paraopeba – Passa Quatro – 
Passa Tempo – Paula Cândida – Peçanha – 
Pedra Azul – Piau – Piracema – Pirajuba – 
Piraúba – Piumbi – Poço Fundo – Poços de 
Caldas – Pocrane – Pompéu – Porteirinha – Pôrto 
Firme – Pôrto Novo – Pouso Alegre – Prata – 
Pratinha – Presidente Olegário – Recreio – 
Resplendor – Ribeirão Vermelho – Rio Casca – 
Rio Pardo de Minas – Rio Piracicaba – Rio do 
Prazo – Rubim – Sacramento – Salto da Divisa – 
Santa Bárbara – Santa Cruz do Escavado – Santa 
Luzia – Santa Margarida – Santa Maria do Itabira 
– Santa Rita de Caldas – Santa Vitória – Santo 
Antônio do Monte – Santo Antônio do Grama – 
São Francisco – São Gonçalo do Abaeté – São 
Gonçalo do Sapucaí – São Gotardo – São João 
Nepomuceno – São Lourenço São Pedro dos 
Ferros – São Pedro da União – São  
Sebastião Paraíso – Sete Lagoas – Silvianópolis 
– Simonésia – Tarumirim – Teófilo Otoni –  
Tiros – Tombos – Três Pontas –  
Tumiritinga – Tupaciguara – Turmalina – Ubá – 
Uberaba – Uberlândia – Várzea da Palma – 
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Vespasiano – Virgem da Lapa – Volta Grande – 
Pirapetinga. 

 
Pará 
 
Abaetetuba – Alenquer – Altamira – Belém 

Oriximiná – Santarém. 
 
Paraíba 
 
Alagoa Nova – Araruna – Areia – Cabeceiras – 

Caiçara – Cajàzeiras – Conceição – Esperança – Ingá 
– Monteiro – Pirpirituba – Rio Pinto – Santa Luzia – São 
Mamede – Sapé – Solânea – Sumé – Taperoá. 

 
Paraná 
 
Abatiá – Almirante Tamandaré – Alto Paraná – 

Alvorado do Sul – Amoreira – Andirá – Antonina – 
Apucarana – Arapongas – Araruama – Araruva – 
Araucária – Assaí – Astorga – Bandeirantes – Bela Vista 
do Paraíso – Bituruna – Bocaiúva do Sul – Bonsucesso 
– Cafeára – Califórnia – Cambará – Cambé – Campina 
Grande do Sul – Campo Largo – Campo Mourão – 
Cândido de Abreu – Capanema – Carlópolis – Cascavel 
– Centenário do Sul – Chopinzinho – Cianorte – 
Clevelândia – Colombo – Colorado – Congonhinhas – 
Contendas – Cornélio Procópio – Coronel Vivida – 
Cruzeiro do Oeste – Curitiba – Curiúva – Engenheiro 
Beltrão – Faxinal – Floraí – Francisco Beltrão – 
Goianésia – Goioerê – Guaíra – Guaraniaçú – 
Guarapuava – Guaraqueçaba – Guaratuba – Ibaiti – 
Iguaraçú – Imbituba – Irati – Itaguage – Itambaraca – 
Japoti – Jacarèzinho – Jaguapitã – Jandaia do Sul – 
Jupira – Jataizinho – Joaquim Távora – Jundiaí do Sul – 
Jussara – Lapa – Laranjeiras do Sul – Leópolis –  
Loanda – Lobato – Londrina – Lupionópolis –  
Mallet – Mandaguaçu – Mandaguari –  
Mangueirinhas – Manoel Ribas – Marialva – Ma- 
 

ringá – Siqueira Campos – Munhoz de Mello – 
Nova Esperança – Nova Fátima – Nova Londrina – 
Palmas – Palmeira – Paraíso do Norte – 
Paranaguá – Paranavaí – Pato Branco – Peabiru – 
Pinhalão – Piraí do Sul – Piraquara – Pitanga – 
Ponta Grossa – Porecatu – Primeiro de Maio – 
Prudentópolis – Quatinguá – Querência do Norte – 
Rebouças – Ribeirão Claro – Ribeirão do Pinhal – 
Rio Azul – Reserva – Rio Branco do Sul – Rio 
Negro – RoIândia – Rondon – Sabaudia – Santa 
Amélia – Santa Cruz de Monte Castelo – Santa Fé 
– Santa Izabel do Ivaí – Santa Mariana – Santo 
Inácio – São Carlos do Ivaí – São Jerônimo da 
Serra – São José dos Pinhais – São Mateus  
do Sul – São Pedro do Ivaí – Sertaneja – 
Sertanópolis – Tamandaré – Tamboara – Teixeira 
Soares – Terra Boa – Tibagí – Tijucas do Sul – 
Toledo – Tomazina – União da Vitória – Venceslau 
Braz. 

 
Pernambuco 
 
Arcoverde – Belo Jardim – Bezerros – Bodocó 

– Bom Conselho – Bom Jardim – João Alfredo e 
Vicência – Buique – Cabo – Canhotinho – Caruaru – 
Caripós – Custódia – Escada – Floresta – Gamaleira 
– Garanhuns – Gravata – Nazaré da Mata – Ouricuri 
– Paudalho – Paulista – Pedra – Petrolina – Quipapá 
– Recife – Santa Cruz do Capibaribe – Santa Maria 
da Boa Vista – São Bento do Una – São Caetano – 
São José do Belmonte – São José do Egito – São 
Lourenço da Mata – Serra Talhada – Surubim – 
Tabira e Triunfo – Tacaratu – Timbaúba – Vitória de 
Santo Antão. 

 
Piauí 
 
Angical do Piauí – Beneditinos – Campo Maior 

– Castelo do Piauí – Esperantina – Fronteiras 
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– Inhaúma – Itainópolis – Parnaiba – Pedro II – Picos 
– Pioix – São Miguel do Tapuio – São Pedro do Piauí 
– São Raimundo Nonato – Simões – Simplício 
Mendes. 

 
Rio de Janeiro 
 
Barra Mansa – Barra do Piraí – Bom Jesus do 

Itabapoana – Cambuci – Campos – Carmo – Casimiro 
de Abreu – Duque de Caxias – Friburgo – Itaboraí – 
Macaé – Mangaratiba – Maricá – Marquês de Valença 
– Miguel Pereira – Miracema – Natividade do 
Carangola – Nilópolis – Niterói – Nova Iguaçu – 
Paraíba do Sul – Petrópolis – Resende – Rio Claro – 
Rio das Flôres – São Gonçalo – São João da Barra – 
São João de Meriti – São Pedro da Aldeia – São 
Sebastião do Alto – Sapucaia – Saquarema – 
Teresópolis – Volta Redonda – Três Rios. 

 
Rio Grande do Norte 
 
Afonso Bezerra – Augusto Severo – Coronel 

Ezequiel – Januário – Cicco – Macau – Natal – São 
José de Mipibu – São Tomé – Aratiba – Arroio do 
Meio – Bento Gonçalves – Bom Jesus – Canela – 
Cerro Largo – Encantado – Getúlio Vargas – Nerval 
– Horizontina – Lajeado – Lavras do Sul – Nova 
Petrópolis – Pinheiro Machado – Piratini – Pôrto 
Lucena – Rolante – Santiago – Santo Ângelo – Santo 
Antônio da Patrulha – São Francisco de Paula – São 
Gabriel – São Luís Gonzaga – São Sepé – Triunfo.  

 
Santa Catarina 
 
Araquari – Araranguá – Biguaçu – 

Blumenau – Braço do Norte – Brusque – Caçador 
– Camboriu – Campos Novos – Canoinhas – 
Capinzal – Chapecó – Concórdia – Creciuma – 
Curitibanos – Descanso – Dionísio Cer- 
 

queira – Florianópolis – Gaspar – Guaramirim – 
Herval D’Oeste – Ibirama – Imaruí – Indatal – 
Itaiópolis – Itajaí – Itapiranga – Ituporanga – 
Jaguaruna – Jaraguá do Sul – Joaçaba – Lauro 
Müller – Mafra – Mondaí – Nova Trento – Orleana – 
Palmitos – Papanduva – Piratuba – Pôrto União – 
Presidente Getúlio – Rio Negrinho – Rio do Sul – 
Rodeio – São Bento do Sul – São Francisco do Sul – 
São Joaquim – São José – São Miguel do Oeste – 
Sára – Taió – Tangará – Tubarão – Ubirici – 
Urussanga – Vidal Ramos – Videira – Xanxerê – 
Xaxim. 

 
São Paulo 
 
Agudos – Alfredo Marcondes – Alto Alegre 

– Álvares Florence – Álvares Machado – 
Americana – Américo de Campos – Amparo – 
Analândia – Andradina – Angatuba – Anhaumas – 
Aparecida – Araçatuba – Araraquara – Araras – 
Arealva – Artur Nogueira – Assis – Atibaia – 
Aurielama – Avaí – Avaré – Bálsamo e Boituva – 
Bananal – Bariri – Barra Bonita – Barretos – 
Barrinha – Barueri – Bastos – Batatais – Bauru – 
Bebedouro – Bento de Abreu – Bernardino de 
Campos – Bilac – Birigui – Boa Esperança do Sul 
– Bofete – Borborema – Botucatu – Bragança 
Paulista – Brauna – Brotas – Buri – Buritana – 
Buritisal – Cabrália Paulista – Cabreúva – 
Caçapava – Cafelândia – Caiabu – Caiauá – 
Cajobi – Cajuru – Campinas – Campos Novos 
Paulista – Cândido Mota – Capão  
Bonito – Capivari – Cardoso – Casa Branca – 
Castilho – Cedral – Cerqueira César – Clementina 
– Colina – Conchas e Corumbataí – Coroados – 
Cosmorama – Cosmópolis – Cotia –  
Cravinhos – Cruzeiro – Descalvado – Divinolândia 
– Dracena – Duartina – Echaporã – Elias 
 Fausto – Estância de Águas de Lindóia 
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– Estância de Águas de Prata – Estância do Amparo 
– Estância Balneária de Caraguatatuba – Estância 
Balneária de Ubatuba – Estância de Campos do 
Jordão – Estância de São José dos Campos – 
Estância de Serra Negra – Estância de Socorro – 
Estrêla D’Oeste – Fartura – Ferraz de Vasconcelos – 
Flórida Paulista – Florínea – Gália – Garça – Gastão 
Vidigal – General Salgado – Guaiçara – Guaimbe – 
Guaira – Gapiaçu – Guapiara – Guará – Guaracaí – 
Guaraci – Guaratinguetá – Guarita – Guarujá – 
Guarulhos – Guararapes – Guarantã – Riolândia – 
Rio das Pedras – Sabino – Salto – Guaxupé – 
Herculândia – Iacanga – Ibaté – Ibirarema – Ibitinga 
– Ibiúna – Icem – Iepê – Iguape – Indiana – 
Indoaporã – Ipauçu – Ipuã – Irapuã – Irapuru – Itaí – 
Itajobi – Itaju – Itanhaem – Itapetininga – Itapeva – 
Itapira – Itápolis – Itaporanga – Itaquaquetetuba – 
Itariri – Itapuí – Itirapuã – Ituverava – Jaborandi – 
Jaboticabal – Jacareí – Jaguariuna – Jaú – Jales – 
Jardinópolis – José Bonifácio – Júlio Mesquita – 
Jundiaí – Junqueirópolis – Lagoinha – Laranjal 
Paulista – Lavínia – Leme – Lençóis Paulista – 
Limeira – Lins – Lorena – Lucélia – Lupércio – 
Lutécia – Macatuba – Macaubal – Mairoporã – 
Marabá Paulista – Maracaí – Mariápolis – Marília – 
Martinópolis – Matão – Mauá – Miguelópolis – 
Miracatu – Mirandópolis – Mirante do Paranapanema 
– Mirassol – Mogi-Guaçu Mogi-Mirim – Monte  
Alto – Monte Aprazível – Monte Azul Paulista – 
Monteiro Lobato – Morro Agudo – Murutinga do Sul – 
Nhandeara – Nova Aliança – Nova Granada – Novo 
Horizonte – Nuporanga – Óleo – Olímpia –  
Oriente – Orlândia – Oscar Bressane – Osvaldo  
Cruz – Ouro Verde – Pacaembu – Palestina 
 

– Palmital – Panorama – Paraguaçu-Paulista – 
Paraíbuna – Paraíso – Paranapanema – Parapuã – 
Paulicéia – Paulo de Faria – Pederneiras – 
Pedregulho – Pedro de Toledo – Penápolis – Pereira 
Barreto – Piacatu – Piedade – Pilar do Sul – 
Pindamonhangaba – Pindorama – Pinhal – Piquerobi 
– Piquete – Piracicaba – Piraju – Pirajuí – Pirapòzinho 
– Pirassununga – Piratininga – Planalto – Platina – 
Poá – Poloni – Pompéia – Pongaí – Pontal – Pôrto 
Ferreira – Presidente Alves – Presidente Bernardes – 
Presidente Epitácio – Presidente Prudente – 
Presidente Venceslau – Promissão – Quatá – Queluz 
– Quitana – Rancharia – Regente Feijó – Reginópolis 
– Registro – Ribeirão Pires – Ribeirão Prêto – Rifaina 
– Rincão – Rinópolis – Salto Grande – Santa Adélia – 
Santa Bárbara D’Oeste – Santa Branca – Santa Cruz 
da Conceição – Santa Cruz do Rio Pardo – Santa Fé 
do Sul – Santa Gertrudes – Santa Izabel – Santa 
Rosa do Veterbo – Santa de Parnaíba – Santo 
Anastácio – Santo André – Santo Antônio da Alegria – 
Santo Antônio do Jardim – Santo Antônio de Posse – 
Santos – São Bento de Sapucaí – São Bernardo do 
Campo – São Caetano do Sul – São Carlos – São 
Joaquim da Barra – São João da Boa Vista – São 
José do Rio Pardo – São José do Rio Prêto – São 
Manuel – São Miguel Arcanjo – São Paulo – São 
Pedro – São Pedro do Turvo – São Roque – São 
Sebastião da Grama – Sarapuí – Serra Azul – 
Sertãozinho – Severinia – Sorocaba – Suzano – 
Tabapuã – Tobatinga – Taiaçu – Taiuva – Tambaí – 
Tanabi – Taquaritinga – Taquarituba – Tatuí – 
Taubaté – Terra Roxa – Tieté – Timburi – Torrinha – 
Tupã – Tupi Paulista – Uchoa – Uru – Urupês – 
Valentim Gentil – Valparaiso – Vargem Grande do Sul 
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– Vera Cruz – Vinhedo – Votuporanga e Viradouro – 
Rio Claro – Boituva. 

 
Sergipe 
 
Aracaju – Carira – Carnópolis – Divina Pastora 

– Estância – Indiaroba – Itabaiana – Japaratuba e 
Siriri. 

 
Rio Grande do Sul 
 
Aratiba – Arroio do Meio – Bento Gonçalves 

– Bom Jesus – Canela – Cerro Lago – Encantado 
– Getúlio Vargas – Herval – Horizontina – 
Lajeado – Lavras do Sul – Nova Petrópolis – 
Pinheiro Machado – Piratini – Pôrto Lucena – 
Rolante – Santiago – Santo Ângelo – Santo 
Antônio da Patrulha – São Francisco de Paula – 
São Gabriel – São Luís Gonzaga – São Sepê e 
Triunfo. 

Ao requerente. 
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 

Expediente. 
No final da sessão anterior, o Senhor Senador 

Mendonça Clark enviou à Mesa dois requerimentos 
de informações. 

Por se tratar de matéria da hora do 
Expediente, ficaram para ser apresentados hoje.  
Vão ser lidos juntamente com outro do Sr. Lino de 
Mattos. 

São lidos e deferidos os seguintes: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 132, DE 1958 

 
1. Considerando ser a nossa riqueza pecuária 

maior do que a do café; 
2. Considerando a absoluta necessidade de 

vacinas preventivas contra a aftosa; 
3. Considerando que proteger a pecuária é 

zelar pela riqueza nacional; 

Requer o abaixo-assinado, na forma do 
Regimento, se digne Vossa Excelência solicitar do 
Exmo. Sr. Ministro da Agricultura as seguintes 
informações, relativas às condições acima expostas: 

a) quais as repartições subordinadas ao 
Ministério da Agricultura que produzem vacinas 
contra a aftosa? 

b) quais têm sido, nos últimos anos, as 
quantidades de vacinas produzidas pelos referidos 
órgãos? 

c) como têm sido distribuídas essas vacinas? 
Quantas doses foram enviadas ao Estado do Piauí? 

d) quais as dotações orçamentárias postas 
nos últimos três orçamentos federais – 1956, 1957 e 
1958 – para o funcionamento dêsses órgãos? 

e) quais os valores pagos, em 1956, 1957 e 
1958 aos referidos órgãos, por conta das dotações 
orçamentárias respectivas? 

f) se é verdade que em 1958 tôdas as 
dotações do Instituto de Biologia Animal foram 
colocadas no Plano de Economia? 

g) se tôdas as referidas verbas estão no Plano 
de Economia; como pretende o Ministério da 
Agricultura oferecer vacinas contra a aftosa aos 
criadores nacionais? 

h) qual a cota de vacinas contra a aftosa 
poderá o Estado do Piauí dispor até junho próximo? 

Motiva a pergunta porque grassa a aftosa nos 
rebanhos bovinos piauienses. O gado enfraquecido 
pelas conseqüências da estiagem, morre sem que os 
nossos criadores disponham de vacinas para 
imunizar os seus rebanhos. 

Sala das Sessões, em 5 de maio de 1958. – 
Mendonça Clark. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 133, DE 1958 

 
1 – Considerando a absoluta e urgente 

necessidade de conhecer a real situação da 
navegação fluvial do Rio Parnaíba; 
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2 – Considerando haver em 19 de março de 
1957, solicitado, através da Mesa, informações ao 
Excelentíssimo Sr. Ministro da Viação e Obras 
Públicas, sem que até hoje elas tenham chegado ao 
meu conhecimento; 

Requeiro, mais uma vez, na forma do 
Regimento, que V. Exa. solicite, com especial 
interêsse, a resposta do Requerimento de 
Informações nº 49, de 1957, de 15 de março de 
1957, enviado ao Ministério da Viação e Obras 
Públicas, com Ofício do Senado nº 110, de 25 de 
março de 1957. 

Sala das Sessões, em 5 maio de 1958. – 
Mendonça Clarck. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 134, DE 1958 

 
Requeiro, na forma regimental, sejam 

solicitadas ao Ministério da Agricultura as seguintes 
informações: 

a) se é procedente a notícia de que o Brasil 
teria perdido a oportunidade de vender a uma firma 
britânica cinqüenta mil toneladas de açúcar; 

b) se a referida transação deixou de ser 
efetuada em virtude da falta de estoque do produto; e 

c) quais as providências que teriam sido 
tomadas pelo Instituto do Açúcar e do Álcool, no 
caso de haver tido êste conhecimento da referida 
encomenda. 

 
Justificação 

 
Os jornais publicaram, há dias, telegrama 

procedente de Londres, segundo o qual o Brasil teria 
perdido uma encomenda de cinqüenta mil toneladas de 
açúcar, por não ter em estoque a quantidade necessária 
para iniciar os fornecimentos, segundo anunciara o  
adido comercial brasileiro, Sr. Antônio Marinho.  
Ainda de acôrdo com o mesmo telegrama, declarara 
êsse mesmo funcionário que uma firma britânica 
desejava comprar o açúcar para revendê-lo à Índia e 
 

ao Paquistão, e entrou em entendimentos com êle 
nesse sentido. A transação – conclui a notícia – daria 
ao Brasil o ganho de três milhões de dólares. 

Ora, a ser procedente a informação de nosso 
Adido Comercial em Londres, estaríamos diante de 
um fato de suma gravidade, que deve ser lamentado 
por todos, pois não é concebível que o Brasil, 
lutando, mais do que nunca, para a obtenção de 
novos mercados, com a diversificação de produtos 
exportáveis, se perca uma oportunidade como essa, 
que viria aliviar, de muito, e oportunamente, as 
nossas dificuldades cambiais. 

Sala das Sessões, em 5 de maio de 1958. – 
Lino de Mattos. 

O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Daniel 
Krieger enviou a Mesa projeto de lei que vai ser 
lido. 

É lido, apoiado e vai às Comissões 
 de Constituição e Justiça e de Finanças, o 
seguinte: 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 8, DE 1958 
 

Altera a Redação da Lei nº 3.346, de 17 de 
dezembro de 1957. 

 
Art. 1º Passa a ser assim redigida a parte final 

do nº 7 acrescido ao art. 9º do Decreto-lei nº 6.259, 
de 1º de fevereiro de 1944, pela Lei nº 3.346, de 17 
de dezembro de 1957: 

“e distribuição de prêmios e comissões, com 
as demais despesas, até Cr$ 20.000.000,00 (vinte 
milhões de cruzeiros)”. 

Art. 2º Revogadas as disposições em 
contrário, a presente lei entrará em vigor à data de 
sua publicação. 

 
Justificação 

 
O projeto prevê simples modificação de  

redação, para corrigir equívoco da Lei nº 3.346, de 17- 
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12-57, sem o que o sistema nêle estabelecido não 
será exequível, como pode ser fàcilmente verificado 
do exame do texto. 

Senado Federal, em 5 de maio de 1958. – 
Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Nelson Firmo 
mandou à Mesa requerimento de inserção nos  
Anais de discurso proferido pelo escritor Érico 
Veríssimo. 

O requerimento depende de apoiamento 
 e será discutido e votado no final da Ordem  
do Dia. 

É lido e apoiado o seguinte: 
Ventilando, num belo improviso, um dos temas 

mais altos desta intranqüila hora que o mundo está 
desesperadamente vivendo, qual seja o da 
“liberdade, segurança e respeito à pessoa humana”, 
o escritor Érico Veríssimo desenvolveu-o de maneira 
a suscitar aplausos unânimes quando teve 
oportunidade, em Pôrto Alegre, de saudar artistas e 
escritores presentes ao Primeiro Congresso 
Brasileiro de Arte, ali realizado nos últimos dias de 
abril. 

É para essas impressionantes palavras, de um 
tão profundo sentido social e político, para êsse 
admirável discurso do maior dos nossos romancistas 
vivos, que eu peço, de acôrdo com o seu Regimento, 
transcrição nos Anais do Senado. 

Sala das Sessões, 5 de maio de 1958. – 
Nelson Firmo. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Kerginaldo 
Cavalcanti, por cessão do nobre Senador Lino de 
Mattos, primeiro orador inscrito. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –  
Sr. Presidente, Senadores, venho do Rio Grande 
 do Norte; vi, de perto, já não digo o drama,  
porém a tragédia de nossa gente, dos meus 
conterrâneos, dos nordestinos, enfim. Senti a nossa 
 

amargura mais uma vez, porque desde os primeiros 
anos de minha existência acostumei-me a êsse 
quadro de sofrimento dantesco. Guardo dêle, na 
retina, imagens tristes que não desejo reproduzir. 
Nem a palavra nem o pincel poderão traduzir aquilo 
que nós outros sentimos ao contato de tanto 
desespêro. 

Dizia eu, em discurso antes de ir a Natal, que 
o homem do sul, por mais que procure compreender 
o que nós padecemos, o nosso calvário, longe está 
de imaginar, ao vivo, o que ali ocorre, o que ali 
realmente se verifica. 

Até a mim pareceu-me inenarrável aquilo que, 
na realidade, já me acostumara a ver por ocasião de 
algumas dessas crises que se abatem duramente 
sôbre as populações infelizes do Nordeste. 

O Rio Grande do Norte, bem o disse, em 
palavras notáveis, num aparte a discurso meu, o 
nobre Senador pelo Estado de Pernambuco, Sr. 
Apolônio Salles, é, talvez, o mais sêco de todos os 
Estados do Nordeste. Desgraçadamente assim 
acontece. 

As populações imigram, os flagelados chegam 
às cidades, deslocam-se em tôdas as direções e não 
há, infelizmente, providência eficaz para o 
atendimento daqueles que padecem as agruras da 
sêde e da fome. No Nordeste, sobretudo no Rio 
Grande do Norte, já se morre de sêde e de fome. 
Que se morra de fome, ainda é possível admitir-se, 
mas que se morra de sêde, não! 

Na verdade, os reservatórios que deveriam 
existir no Norte, bem poderiam estar 
convenientemente conduzidos de maneira a resultar 
em benefício para as populações sertanejas e 
refrigério para os que, pela canícula são tangidos 
dos seus lares, ao léu da sorte, não se sabe para 
onde. 

Sr. Presidente, o Governador Dinarte  
Mariz, em conversa, declarou-me que tivera de 
lançar mão de um meio excepcional, isto é, o 
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de determinar o confisco de mercadorias de 
consumo pertencentes à COFAP, porque só com 
essa medida poderia enfrentar a situação gravíssima 
de mais de quatro mil flagelados que se encontravam 
a morrer de fome. O fato, dentro dos cânones legais, 
é excepcional. Poderia parecer aberrante, mas é 
racionalmente justificável; é um ato de necessidade, 
que mereceu aplausos de todos, mesmo dos seus 
adversários, como eu o sou, porque a fome não 
espera e a miséria de nossa gente é com efeito das 
maiores. 

Em Santa Cruz, milhares e milhares de 
flagelados, em Pau-Ferro milhares e milhares de 
flagelados, no Patu, dezenas de milhares de 
flagelados. Por tôda parte os homens deixam suas 
casas, seus campos, enfim tudo que para êles 
constitui o motivo principal de sua existência, e se 
arrastam penando, desamparados, à procura de 
onde estancar a sêde e o alimento mínimo 
indispensável à sua manutenção. 

Para essa situação deveriam voltar-se a 
atenção da opinião pública e o pensamento 
construtivo das autoridades; êle exigiria empenho da 
parte dos governantes, traduzido em providências 
rápidas, que quando não resolvessem, pelo menos 
minorassem a aflição que ali campeia 
desabridamente. 

A par dêsse fato, há outro que é velho, Sr. 
Presidente: uma espécie de prostituição moral, da 
parte dos que se cevam nas desgraças alheias como 
verdadeiros abutres, para se saciarem no pouco que 
está sendo distribuído à gente flagelada. Nos 
famigerados "barracões", onde se entregam gêneros 
alimentícios, organizou-se uma camôrra cripto-
oficializada, que de há muito deveria ter 
desaparecido pela fiscalização eficiente do Govêrno. 
Ao revés disso, entretanto, os exploradores 
continuam à vontade. Diz-se que o sistema é êste:  
 

uns fornecem aos trabalhadores o "vale"; outros se 
encarregam de pagá-los. 

Sr. Presidente, Vossa Excelência não ignora – 
porque o que ocorre no Rio Grande do Norte  
deve suceder em todo o Nordeste – que êsse 
pagamento se faz em utilidades, em gêneros 
alimentícios, mas em proporção desarrazoada, 
insignificante, criminosa, em que o "pagador" e o 
fornecedor de mercadorias se locupletam 
règiamente, enquanto mais dura é a exploração dos 
trabalhadores. 

Ocorrendo, portanto, êsse estado de 
infelicidade, de ladroeira permanente, é mister 
levantarmos nossa voz como nordestinos, para 
denunciá-lo, chamando a atenção das autoridades. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Dá licença 
para um aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Com 
prazer, Senador Fernandes Távora. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – O que V. 
Exa. acaba de verberar não se passa sòmente no 
Rio Grande do Norte, mas, infelizmente, em tôdas as 
zonas flageladas do Nordeste. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – É a 
verdade. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Infelizmente, 
os políticos estão se aproveitando da oportunidade 
para cometerem a indignidade de forçar os votos dos 
flagelados que, tangidos pelas sêcas, procuram o 
socôrro dos serviços públicos e sòmente mediante a 
entrega dos títulos eleitorais são enviados às zonas 
de trabalho. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sr. 
Presidente, o nobre Senador Fernandes Távora, 
profundo conhecedor do Nordeste, trouxe valioso 
subsídio à minha oração. 

Encarou S. Exa. outra forma de exploração 
popular: o aspecto político. 
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De fato, é bem possível que ocorra assim não 
sòmente no Ceará como no Rio Grande do Norte, 
Paraíba e Pernambuco. 

Do fato tive notícia noutros tempos, por 
ocasião de outras calamidades; que se reproduza 
por circunstâncias idênticas, nada há de mais. 

O que há de mais, confrangedor Sr. 
Presidente, é a indiferença, o descaso, diante de tão 
calamitoso grau de apodrecimento moral, diante do 
qual, como brasileiros e patriotas, temos razão de 
nos sentirmos inquietos. 

Sr. Presidente, a especulação não é 
praticada apenas pelos atravessadores, pelos que 
vendem nos balcões, pelos que entregam dinheiro 
de mão para outra. Há acusações, infelizmente, 
também, a funcionários ligados à administração 
pública, mesmo a engenheiros, como o Sr. 
Governador Dinarte Mariz teve oportunidade de 
me declarar, o que me deixou perplexo. Se um 
Governador de Estado assume a responsabilidade, 
pelo alto cargo que detém, de assim se  
expressar a um Senador, que sabe de espírito 
independente, é mister volver a atenção do 
Govêrno Federal para que as sindicâncias sejam 
as mais rigorosas. 

Tenho notícias de que há Comissão de 
Inquérito no Rio Grande do Norte. Não sei, Sr. 
Presidente, no que se refere à especialização dessa 
comissão, se as acusações têm procedência. O 
inquérito decerto tudo apurará. 

Mas há um aspecto para o qual impõe-se a 
atenção do Senado e a do povo, porque êste é real, 
existe de fato – a exploração indigna, que me causa 
asco e revolta, a exploração do pobre flagelado, do 
miserável sertanejo acossado pelas sêcas,  
tendo mulher e filhos a sustentar, recebendo pelo  
trabalho um magro salário em espécie, que 
representa uma proporção pequena do que lhe 
deveria caber. 

Sr. Presidente, tive notícia de que o eminente 
Presidente da República – o meu preclaro amigo 
Senhor Juscelino Kubitschek – determinara 
providências imediatas e eficazes para que as 
populações sofredoras do Nordeste recebessem 
trabalho, alimentação e cuidados, de modo a que 
ficassem atenuados os efeitos da sua miséria. Não 
obstante encontrar-se à frente do Ministério da 
Viação e Obras Públicas, um homem de bem, dos 
mais dignos, dos mais bem intencionados, o Sr. 
Ministro Lúcio Meira, o que lá vai chegando pelo 
Nordeste, é de tal forma minguado, que não sei 
como se poderão evitar acontecimentos graves, 
como os que já estão perpetrando. 

Sr. Presidente, a história das obras contra as 
sêcas do Nordeste merece ser descrita pela pena de 
algum escritor nordestino de talento. Só assim, de 
mão em mão, pela leitura demorada dêsse trabalho 
os brasileiros ficarão sabendo o que ocorre. 
Enquanto, porém, Sr. Presidente, as obras contra as 
sêcas não constituírem, para o Govêrno, ponto crucial 
de programa, estamos convictos de que as outras 
sêcas seguirão com suas conseqüências prejudiciais. 

Se não pudermos dominar o fenômeno, 
poderemos atalhá-lo nas suas resultantes sociais. 
Para isso, já devíamos ter encetado obra de 
assistência capaz, programada antecipadamente, de 
modo que, aos primeiros sinais da calamidade, o 
remédio chegasse, eficazmente, e bem cedo. 

Agora, por desgraça nossa, o que temos a 
fazer, é apenas mandar daqui, para lá, às pressas, 
de maneira custosa, por aviões, alguns dos recursos 
mais urgentes. 

Tal, porém, representaria, quando muito, uma 
gôta no oceano daquelas necessidades. 

Mais de duzentos mil trabalhadores  
já se encontram, a estas horas, à procura  
do ganha-pão. Formam, com suas famílias,  
cêrca de um milhão de flagelados. Tudo  
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isso se deve à nossa inépcia, à inépcia continuada 
de todos os Governos; à falta de visão e de 
patriotismo com que tem sido encarado o gravíssimo 
problema das sêcas; é que todos fechamos os olhos 
ao que ocorre no Nordeste. Na realidade, 
enriquecem-se engenheiros, enriquecem-se 
capatazes, enriquecem-se comerciantes, 
enriquecem-se políticos e seus testas-de-ferro. É um 
descaramento que revolta a todos. 

Depois de, desgraçadamente para mim, 
assistir, mais uma vez, ao sofrimento de minha 
gente, trago ao Senado o meu alerta. Se tal ocorre, 
agora, em abril, o que acontecerá quando estivermos 
em novembro, dezembro ou janeiro? 

Nem quero pensar; nem quero imaginar.  
A não ser que Deus, desta vez, seja mais  
uma vez nordestino; a não ser que de novembro  
em diante comecem a cair as chuvas, o  
Nordeste, dessangrado, desanimado, desassistido, 
desgraçado, será uma mancha, um doloroso 
infortúnio no coração da imensa terra brasileira. 

Terei, Sr. Presidente de me ocupar, vêzes 
ainda, dêsse mesmo assunto. 

Chegado no sábado a esta cidade, às dez 
horas da noite, apressei-me hoje a dar minha 
impressão, para que o País saiba do que ocorre no 
Nordeste. 

Apelo para os homens da Imprensa, para os 
homens do Rádio, do Parlamento, para tôdas as 
vozes livres e independentes, a fim de que clamem, 
gritem, bradem a favor de minha gente, da gente 
nordestina. 

O Rio Grande do Norte, Sr. Presidente, é um 
Estado infeliz dentro do infeliz Nordeste. Seus açudes 
são tão pequenos, no plano mirabolante das obras 
contra as sêcas, que todos êles juntos não caberiam 
num só dos grandes açules do Ceará ou da Paraíba. 
Não critico a grandiosidade das obras nesses dois 
Estados; meu desejo que o Ceará e a Paraíba tenham  
 

os maiores açudes do mundo. Quisera ver  
feito o Orós, porque ao Ceará estou ligado  
pelo coração; mas, devo dizer, o que se constata 
com relação ao Rio Grande do Norte é um crime. 
Peço, para isso, a atenção do nobre e honrado 
Ministro da Viação e Obras Públicas, o 
Comandante Lúcio Meira. Estou certo de que S. 
Exa. verificará que minhas palavras, por mais 
arrebatadas que sejam, traduzem afinal de contas, 
a rude verdade. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Peço licença 
a V. Exa. para mais um aparte. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Pois 
não. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – A  
situação de seu pequeno e heróico Estado, o Rio 
Grande do Norte, é realmente de causar lástima, de 
causar dó. Há bem pouco tempo, quando  
tomou posse o Governador Dinarte Mariz, 
encontrou aquêle Estado arrasado financeiramente, 
porque devia, em um orçamento de cento e poucos 
milhões de cruzeiros, mais de cem milhões de 
cruzeiros. Foi o legado de seu antecessor. Quando 
procura, durante o tempo de seu Govêrno, 
equilibrar as finanças, encontra tôdas as 
dificuldades; vem a calamidade e acaba por arrasá-
lo. Pequenino, sem recursos, apelou para todo o 
mundo e os recursos que lhe chegam são quase 
nulos. Nós, do Nordeste, que conhecemos tôda a 
inclemência da sêca, entendemos que o Rio 
Grande do Norte ainda sofre mais, pois é mais 
rudemente atingido. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Agradeço a V. Exa., Sr. Presidente, como 
pernambucano, e desejo igualmente agradecer ao 
nobre Senador Fernandes Távora, como cearense. 
Terras que sofrem, terras nordestinas; terras que 
vivem a mesma tragédia, que têm os passos do 
mesmo calvário; terras calcinadas; terras que repre-  
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sentam o martirológio de gerações sucessivas; 
terras, enfim, que tanto têm feito pelo Brasil, pela 
unidade nacional, e que deveriam merecer 
tratamento especial da comunidade brasileira. 

Quero agradecer as palavras com que 
reconhecem a nossa dor imensa, talvez em pequeno 
degrau sobem os sofrimentos maiores do Rio 
Grande do Norte; essas palavras confortam-me 
porque encontram testemunho. Espero, portanto, 
que a minha voz não caia em ouvidos moucos; 
espero se faça de fato alguma coisa. Basta de 
palavras fáceis, precisamos de fatos sensíveis 
porque só êstes interessam aos nordestinos. 

Neste momento estamos, como se sabe, às 
vésperas das eleições de outubro. Os homens 
políticos do nordeste são, neste particular, de uma 
correção louvável. Não há quem se arrisque, quem 
se encoraje, quem se atreva a ir ao interior fazer 
propaganda. Por que? Porque se sentem êles 
moralmente, profundamente, desesperadamente 
chocados. Quem seria capaz de comparecer ali a 
comícios políticos para, afinal de contas, exercitar a 
democracia que se pratica através de novos 
compromissos? Quem com o sertanejo faminto, 
sedento, as mães com as crianças desnutridas, 
penduradas aos seios murchos, exclamando  
aflitas: "Meu filho, nada mais tenho para te  
dar, porque a tua mãe também não tem o que 
comer." 

Pois bem, Sr. Presidente, se alguém ousara, 
ouviria também: "Nós não queremos conversa; não 
queremos palavras fáceis; queremos realmente o 
que comer e o que beber". E teriam êles, os 
famintos, tôda a razão. Se queremos democracia, se 
queremos um povo culto, se queremos um povo 
civilizado permitamos que êste povo se civilize, tenha 
cultura, viva feliz, seja digno de si mesmo. E só o 
faremos com a redenção do Nordeste. Enquanto  
não realizarmos tal, teremos sempre uma cha-  
 

ga dentro do coração do Brasil. (Muito bem! Muito 
bem! Palmas). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Ezechias da 
Rocha, segundo orador inscrito. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA (lê o seguinte 
discurso): – Sr. Presidente: O entusiasmo com que 
o povo brasileiro vem acompanhando os brilhantes 
resultados alcançados pela Petrobrás em todos os 
setores de suas atividades, encontra, neste 
momento, especial ressonância no seio da opinião 
pública de meu Estado. É que os trabalhos da 
Petrobrás naquela região, e as perspectivas técnicas 
que ali se desenham, cada dia com maior nitidez, 
indicam que Alagoas está destinada a tornar-se, em 
breve prazo, numa grande e poderosa província 
petrolífera. 

As áreas de interêsse da exploração do 
petróleo em meu Estado estão configuradas pelo 
esquema de planejamento da Petrobrás na zona 
geológica, que constitui a Bacia Sergipe-Alagoas. 

O ritmo das atividades programadas para 
execução naquela bacia adquiriu eficiência tão 
impressionante, que a meta das investigações 
proposta aos serviços de geologia foi atingida em 
dezembro de 1957, oito meses antes do prazo 
previsto. Empregaram-se nessas investigações, 16 
turmas-meses, completando-se os estudos 
detalhados, estratigráficos e estruturais, em Sergipe 
e no sudoeste de Alagoas. 

Durante o ano de 1957, a atual administração da 
Petrobrás incrementou de tal forma os trabalhos naquela 
região, que nada menos de 64 equipes de pesquisa se 
debruçaram sôbre o solo da bacia alagoana, com 16 
grupos de Geologia, 42 de Sismografia e 6 de 
Gravimetria. Já no ano de 1956, a Emprêsa estatal 
havia colocado naquela área quatro equipes 
sísmicas, uma delas marítima, que operou ao lon-  
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go da costa de Alagoas. Essas equipes cobriram 
1.724,7 quilômetros, com 6.112 pontos de 
detonação. Os grupos de Gravimetria completaram a 
cobertura da bacia, conforme o programa traçado. 
Da pesquisa executada resultou um conceito mais 
claro da configuração geral e das feições estruturais 
básicas de todo o distrito. 

Foi ainda o resultado dêsses trabalhos que 
conduziu a Petrobrás à avançada fase das 
perfurações de três poços em Alagoas, que 
apresentaram as mais auspiciosas perspectivas 
sôbre as condições da bacia sedimentar. 

Desta mesma tribuna, tive oportunidade de 
associar o Senado da República, ao entusiasmo com 
que a Nação recebeu as primeiras notícias positivas 
de comprovação da existência do petróleo nas 
Alagoas. E se o alvorôço de justificado otimismo com 
que a emoção popular tomou conhecimento das 
primeiras manifestações de produção por surgência 
no poço de Jequiá e da verificação de petróleo 
asfáltico no Tabuleiro dos Martins, pode não haver 
ainda encontrado correspondência no alcance 
industrial daqueles depósitos; o que é certo é que 
uma etapa decisiva da batalha pela extração do ouro 
negro foi ali vencida, de maneira ineqüívoca. Mas o 
que é mais importante é que a Petrobrás não dormiu 
sôbre os louros dêsse êxito. 

Redobrou, pelo contrário, os seus esforços na 
pesquisa e nas perfurações, orientadas por incansável 
dinamismo, que tenho acompanhado dia a dia, por 
normas técnicas exemplares e irrepreensíveis, e por 
estilos administrativos que a credenciam, cada vez 
mais, à admiração do povo de minha terra. 

Diante das perspectivas rigorosamente 
técnicas que fixam as possibilidades petrolíferas 
da região, a Emprêsa ampliou, de forma 
substancial, o seu programa de inversões em 
tôda a área, destinando às suas atividades em 
Alagoas, durante o ano em curso, cêrca de  
 

meio bilhão de cruzeiros. A absoluta correção técnica 
das operações do poço de Jequiá, se não capacitou 
ainda aquela jazida a um nível desejável de 
rendimento comercial, não veio, também, condicionar 
qualquer malôgro ou provocar qualquer atraso na 
prospecção, que prossegue intensamente. Veio, 
antes, abrir caminho ao roteiro das perfurações 
programadas para a região, que puderam, assim, 
graças aos trabalhos executados, situar-se com um 
adiantamento técnico de dois anos sôbre os 
esquemas anteriormente fixados pelas atividades 
sismográficas. 

Posso já anunciar ao Senado e à  
Nação, Senhor Presidente que, no próximo dia 8 de 
maio, uma das sondas "Cardwell", localizadas no 
Estado e que fôra utilizada na perfuração pioneira do 
Jaquiá-4, vai abrir um poço novo em Passo de 
Camaragibe. Esta sonda, que fará a apreciação 
prospectiva de tôda a área norte da bacia, está ainda 
destinada a perfurações em Lajes, em Pôrto de 
Pedras e em duas outras locações programadas, 
uma na orla litorânea e outra nas proximidades de 
Paripuera. Esta programação será cumprida até fins 
de 1959. 

Deverá iniciar-se ainda nos próximos dias, a 
15 de maio corrente, um novo poço em São Miguel 
dos Campos, a cargo de uma sonda "Oilwell". Um 
segundo equipamento do mesmo tipo – "Oilwell" – 
começará também, durante o mês de maio, uma 
perfuração na localidade de Feliz Deserto. 

Uma segunda e uma terceira sonda 
"Cardwell", que se encontram igualmente em 
Alagoas, vão começar, brevemente, a perfuração do 
Jequiá-3 e a de uma outra unidade na costa de 
Jequiá, para serem, em seguida, concentradas na 
avaliação das estruturas sedimentares situadas na 
área de Lagoa Poxim, Lagoa Escura e Coruripe. A 
conclusão dêsses trabalhos está prevista para os fins 
do ano em curso. 
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Enquanto isto, duas poderosas sondas de 
desenvolvimento "Cardwell", nº 6 e nº 7, farão 
locações progressistas nos poços de Jequiá e 
Tabuleiro dos Martins. Desta forma, Senhor 
Presidente, sete sondas se aprestam para 
mergulhar o longo braço nas entranhas da terra 
alagoana, em busca do petróleo. Com os três poços 
atualmente em operação, teremos em Alagoas, nos 
próximos dezenove meses, nada menos de quinze 
poços perfurados. Cêrca de 800 homens, entre 
técnicos e operários, trabalham naquele distrito, 
com devotamento e patriotismo, para que o nosso 
Estado se incorpore, o mais breve possível, às 
áreas de produção do petróleo nacional, 
contribuindo para a emancipação econômica do 
povo brasileiro. É com os olhos voltados para êsses 
patrícios, Senhor Presidente, que retempero a minha 
confiança na política nacionalista da Petrobrás que, 
se hoje está transformando a paisagem do trabalho 
em minha terra, há de transformar, amanhã, com a 
ajuda de Deus e com o honesto e fecundo  
esfôrço da administração da grande emprêsa 
estatal, o panorama econômico da região e de todo 
o País. 

Um rápido balanço nos êxitos obtidos pela 
Petrobrás, grande parte dos quais – é de justiça 
salientar – cabem à atual administração, já nos 
permite assegurar, Senhor Presidente, que o Brasil 
está marchando para incorporar-se, 
definitivamente, entre as potências petrolíferas do 
mundo. Ocupa hoje o nosso País o 9º lugar na 
tabela mundial do consumo de petróleo e 
derivados. A produção nacional já comparece com 
cêrca de 20% da cota global da demanda interna, 
que cresce numa proporção de 8% ao ano. A 
contribuição de nossas jazidas, proveniente da 
área do Recôncavo Baiano, torna-se tanto mais 
expressiva, se levarmos em conta que foi só a 
partir de 1954 que o Govêrno brasileiro começou  
 

a travar, em escala ponderável, a batalha do 
petróleo. 

A produção de petróleo bruto atingiu, em 1955, 
cêrca de 2 milhões de barris. Em 1957, esta cifra 
alcançava 10 milhões, 106 mil e 270 barris. Houve, 
assim, um aumento de aproximadamente 400% 
sôbre os índices verificados dois anos antes. 
Percentualmente, nenhuma outra emprêsa, em todo 
o mundo pôde apresentar, no mesmo período, igual 
ritmo de crescimento. 

No setor da refinação, onde, futuramente, hão 
de figurar as Alagoas, com a industrialização do seu 
ouro negro, a capacidade de processamento das 
refinarias brasileiras elevou-se a 130 mil barris 
diários, contra 118 mil registrados em 1955. 
Prosseguem, com intensidade, os trabalhos de 
ampliação das refinarias existentes, atacando-se, no 
momento, as obras de desdobramento da Refinaria 
Landulfo Alves com o objetivo de elevar sua 
capacidade de processamento de 7 mil para 37 mil 
barris diários. Iniciou-se já a construção da 
gigantesca unidade de Duque de Caxias, cujo 
alcance operacional será de 90 mil barris por dia, e 
cujo funcionamento está previsto para 1960. Nessa 
data, ao término do plano qüinqüenal estabelecido 
pelo atual Govêrno e que vem sendo rigorosamente 
cumprido pela Petrobrás, atingiremos a meta de 330 
mil barris diários – suficientes ao atendimento das 
necessidades do consumo interno. 

As perspectivas no setor da produção resultam 
cada dia mais animadoras, em face aos recordes 
sucessivos que se vêm assinalando no rendimento 
diário, dos poços e diante da descoberta de novas 
estruturas na zona de São Pedro, no Recôncavo 
Baiano, e no campo de D. João, na plataforma 
submarina da Baía de Todos os Santos. A emprêsa 
que, em 1956, possuía 22 sondas, duplicou  
êste número em 1957, dispondo, atualmente,  
de 50 equipamentos de perfuração, 13 dos  
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quais localizados nas perfurações pioneiras da selva 
amazônica. Nessa vasta bacia, cêrca de 3.500 
homens, em plena floresta, se empenham na caça 
ao óleo. 

A produção do Recôncavo está superando 
tôdas as previsões anteriormente feitas. Estimadas, 
inicialmente, pelo Conselho Nacional do Petróleo, em 
50 milhões de barris, as reservas daquela região, 
revistas pela Petrobrás, foram fixadas em cêrca de 
418 milhões de barris, constituindo-se, assim, num 
patrimônio de mais de 1 bilhão e 200 milhões de 
dólares, tomando-se por base o preço redondo de 3 
dólares por barril. 

Os cálculos técnicos fixam, para dentro de três 
anos, um bombeamento diário de 100 mil barris nos 
poços do Recôncavo. 

No item dos transportes, o esquema 
governamental atingirá, em 1960, o nível de 468 mil 
toneladas, assegurando a emancipação dos 
transportes costeiros do País. 

A indústria nacional de derivados, por sua 
vez, alcançou, em 1957, uma produção de 43.224 
mil barris – cota – suficiente para atender a 62% do 
consumo do País avaliado em 69 milhões e 858 mil 
barris. No ano anterior, essa cota representara apenas 
53% das exigências do mercado interno. A produção 
de asfalto aumentou, no último exercício, de 47% tendo 
passado de 55.348 toneladas em 1956 para 81.660 em 
1957 – quantidade suficiente para estabelecer a 
autosuficiência do consumo nacional. Só a Fábrica de 
Asfalto da Petrobrás concorreu com cêrca de 80% da 
produção, num total de 64.770 toneladas. 

Não se pode esquecer, no quadro geral das 
atividades da Petrobrás em 1957, o desenvolvimento 
dado às indústrias petrolíferas. Neste setor, cabe 
salientar a alta significação da Fábrica de Eteno e da 
de Fertilizantes, cuja próxima inauguração vem abrir 
novos rumos à economia agrícola do País. 

Expressa em têrmos de divisas,  
Senhor Presidente, a significação das atividades 
da Petrobrás para o País adquire especial 
importância: a emprêsa estatal proporcionou,  
em nossa balança comercial com o exterior, 
sòmente no último ano, uma poupança da ordem 
de 108 milhões de dólares. Basta esta cifra, 
Senhores Senadores, para evidenciar o acêrto  
da política do monopólio estatal, que  
possibilitou, em prazo relativamente curto, tão  
volumosa contribuição para o enriquecimento do 
Brasil. 

Senhor Presidente, é com verdadeiro  
orgulho patriótico que trago ao conhecimento do 
Senado e da Nação êste testemunho da vitória da 
orientação nacionalista que se deu, no Brasil, à 
política petrolífera. Esta vitória, Senhores 
Senadores, é sobretudo uma conquista da 
capacidade realizadora do povo brasileiro e um 
atestado inequívoco de que a geração presente, 
com a plena consciência de suas responsabilidades 
históricas, está decidida a lavrar a emancipação 
econômica de nossa Pátria. Quero, por isto mesmo, 
Senhor Presidente, desta excelsa tribuna do 
Senado da República, reiterar a confiança da Nação 
nos homens que estão conduzindo a Petrobrás, 
cujos servidores, dos operários aos técnicos e 
dirigentes, entre êles o incansável Cel. Janary 
Nunes, têm sabido aperfeiçoar, com a mais fecunda 
tenacidade e a mais límpida devoção aos sagrados 
interêsses da Pátria, êste seguro instrumento de 
nossa independência econômica e de nossa 
grandeza de povo livre. (Muito bem; muito bem. 
Palmas). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Mendonça 
Clark, terceiro orador inscrito. 
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O SR. MENDONÇA CLARK (*): – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. Devo começar meu 
discurso traduzindo um artigo hoje publicado no 
"Time", página 29, revista de circulação mundial, e 
que diz respeito ao Brasil. Está assim redigido: 

 
Desastre histórico 

 
A falta de chuvas, a terra sêca, a superfície 

ressequida das terras do Nordeste brasileiro, êste 
verão, transformaram um milhão de agricultores em 
flagelados, forçando-os a uma migração em massa, 
demandando as cidades e improvisando campos de 
trabalho. Desde logo, inquietadores relatórios, através 
de burocracia volumosa, são dados a conhecer. 
Falham os suprimentos prometidos pelo Govêrno. Os 
especuladores triplicam os preços das utilidades em 
vigor no Nordeste. Os contratantes de trabalho 
embolsam metade dos magros salários dos flagelados 
(trinta cruzeiros diários). Famintos, rebelam-se e 
assaltam os armazéns em busca de alimento. 

A semana passada, o Presidente Kubitschek 
voou para a zona sêca, a fim de, pessoalmente, 
observar a situação. Dois dias depois, declarava 
sombriamente: "O maior desastre da História do 
Brasil". 

Os Observadores do Govêrno e engenheiros 
do Exército apresentaram uma estatística vital. Não 
sendo esperada maior safra antes de janeiro próximo, 
o Plano de Obras Contra as Sêcas já ampara mais de 
um milhão de refugiados, e essa cifra poderá ser 
dobrada. Os fundos de assistência poderão ser 
triplicadas. Os próprios flagelados podem falar mais 
realìsticamente do que os algarismos. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

Indagando o Sr. Presidente da República de 
um sertanejo cearense, em sua própria cabana, de 
como fazia para comprar leite para os filhos, 
respondeu-lhe que seus filhos nunca haviam bebido 
leite, a não ser o materno. Em Pernambuco, fêz o 
Sr. Presidente, a mesma pergunta a outro 
sertanejo, em relação à sua alimentação – O  
povo daqui respondeu-lhe, come um dia sim outro 
não. 

De volta ao Rio, o Presidente Kubitschek 
admitiu que a situação requer maiores providências. 
Declarou ainda que antes do fim da crise, o custo da 
assistência aos flagelados elevar-se-ia a mais de 
seis bilhões de cruzeiros ($50 milhões, mais ou 
menos 4% do orçamento nacional) e o número de 
flagelados alcançaria dois milhões. 

Assegurou que ninguém morrerá de fome. 
Ordens severas foram dadas para que os auxílios 
fôssem ilimitados. 

Apelou para a Fôrça Aérea e para as mais 
importantes linhas de navegação aérea. 

Na manhã seguinte, como esperava, uma 
esquadrilha de 50 aviões levantou vôo com 150 
toneladas de arroz e feijão, primeira parcela da 
"torrente de alimento" prometida pelo Presidente 
Juscelino Kubitschek." 

Não é a primeira vez que venho à tribuna  
para falar de providências e obras relativas  
ao Nordeste e, principalmente, do Plano de 
Economia. 

Tenho afirmado, mais de uma vez, que, 
infelizmente, êsse Plano, adotado de um ano para 
cá, teria, mais cedo ou mais tarde, de  
causar prejuízo à Nação, muito maior que se o 
dinheiro a êle destinado fôsse empregado nas obras 
de salvamento do Nordeste, dentro do critério 
técnico. 
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Nesta emergência, não basta o dinheiro para 
resolver o problema, muito mais difícil, porque está 
ligado à capacidade humana dentro dos quadros 
governamentais. 

Exemplificando, citarei o Departamento 
Nacional de Obras Contra as Sêcas, o qual dispõe 
de noventa engenheiros, com os vencimentos de 
onze mil cruzeiros, e cinqüenta topógrafos, que 
percebem, mensalmente, mil e oitocentos a três mil e 
seiscentos cruzeiros. 

Sr. Presidente, ordenados dessa ordem 
impossibilitam o aumento do quadro de engenheiros 
naquele Departamento. Não fôsse a abnegação 
dêsses servidores e a situação terrível que 
enfrentam, mais de um têrço já teria abandonado as 
tarefas. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Permito-me comunicar ao nobre orador 
que está a esgotar-se a hora do Expediente. 

O SR. MEM DE SÁ (pela ordem): – Sr. 
Presidente, requeiro a V. Exa. que, ouvido o 
Plenário, seja concedida a prorrogação da hora do 
Expediente, para que o nobre Senador Mendonça 
Clark possa concluir sua oração. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de 
ouvir o requerimento formulado pelo nobre Senador 
Mem de Sá. 

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

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre Senador 

Mendonça Clark. 
O SR. MENDONÇA CLARK: – Sr. Presidente, 

meus agradecimentos ao nobre Senador Mem  
de Sá, por haver requerido a prorrogação da  
hora do expediente, e ao Senado por havê-la 
concedido, o que me permitirá terminar meu modesto 
discurso. 

Dizia eu que, dos noventa engenheiros do 
Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, 
um têrço já teria abandonado seus trabalhos não 
fôsse a abnegação de que estão possuídos ante a 
atual crise do Nordeste. 

Ainda mais: o D.N.O.C.S. paga apenas onze 
mil cruzeiros mensais, por engenheiro; no entanto, o 
Departamento de Estradas de Rodagem, outro órgão 
governamental, remunera seus engenheiros com 
vinte e cinco mil cruzeiros mensais. No momento em 
que precisamos estimular os engenheiros do 
Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas 
pagando-lhes de acôrdo com os esforços que vêm 
despendendo, vemos na esfera da administração 
federal a concorrência de outros órgãos que 
atribuem a êsses profissionais vencimentos duas 
vêzes e tanto maiores que os do D.N.O.C.S. 

O Departamento Nacional de Obras Contra as 
Sêcas, com noventa engenheiros, dá trabalho a 
cêrca de duzentos mil flagelados, em obras de 
emergência. No entanto, o Grupamento de 
Engenheiros do Exército, que elaborou, a pedido do 
Govêrno, um estudo para acolher dez mil flagelados, 
nêle estipulou, por sinal considerado ótimo estudo, a 
necessidade de reservar quarenta oficiais e setenta 
sargentos. 

Se considerarmos, Sr. Presidente, que êsses 
sargentos, hoje, ganham onze mil cruzeiros – para 
não falarmos nos oficiais – poderemos comprovar a 
deficiência do pagamento dos engenheiros civis do 
Departamento de Obras Contra as Sêcas, pois ainda 
percebem apenas onze mil cruzeiros. 

Evidenciada a deficiência de pessoal dêsse 
Departamento, para enfrentar obras de emergência, 
como as que estão sendo realizadas no Nordeste, é 
necessária uma referência a respeito das 
providencias traduzidas em auxílios financeiros para 
o combate ao flagelo das sêcas. 

 



– 30 – 
 

O primeiro auxílio financeiro decretado foi de 
cento e cinco milhões de cruzeiros, cabendo ao 
D.N.O.C.S. a quantia de sessenta milhões de 
cruzeiros; o segundo, de cinqüenta milhões de 
cruzeiros dos quais couberam vinte milhões ao 
D.N.O.C.S. Se levarmos em conta os duzentos mil 
flagelados a quarenta cruzeiros diários, temos uma 
despesa fixa mensal de duzentos e quarenta milhões 
de cruzeiros. 

Considerando que ao Departamento de Obras 
Contra as Sêcas, até hoje, foi apenas atribuída a 
cota de auxílio extraordinário de oitenta milhões, 
verificaremos, imediatamente, que já há grande 
deficit a cobrir. 

As verbas federais, realmente, foram 
totalmente liberadas; tôdas as ordens de pagamento 
acham-se no Banco do Brasil; o Govêrno cumpriu 
exatamente sua palavra empenhada; mas a 
liberação total das verbas não significa, de acôrdo 
com a lei, pagamento imediato e total. Está 
condicionado a duodécimos; e o tempo é implacável; 
tem-se que aguardar o momento oportuno para êsse 
pagamento. As verbas sujeitas a duodécimos são 
relativas a obras normais; não se destinam a 
serviços emergentes; embora liberadas do 
Orçamento da República, não atendem a obras 
extraordinárias. 

Assim é que o Sr. Presidente da República, 
em boa hora, impressionado com a situação que viu 
no Nordeste, deliberou abrir um crédito especial, de 
dois bilhões de cruzeiros. O D.N.O.C.S. receberá um 
bilhão e duzentos milhões de cruzeiros. Mesmo 
assim, como já afirmei, êsse crédito excepcional de 
um bilhão e duzentos milhões de cruzeiros não dará 
para pagar mais de cinco meses de salários aos 
flagelados, donde se verificaria a sua insuficiência. 
Acresce que o crédito depende da aprovação do 
Tribunal de Contas; será, provàvelmente, entregue 
dentro dos próximos quatro meses. 

Se considerarmos, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, a situação das sêcas no Nordeste, com a 
terminação do mês de abril – que é o último mês de 
chuvas copiosas, em tempos normais, verificaremos 
que nos meses de maio, junho, julho e agôsto, 
quando não tivermos possibilidades de chuva nem 
no sul do Piauí, quando estiver totalmente sêco o 
Nordeste, a situação agravar-se-á. Se atentarmos, 
ainda, para os meses de canícula – setembro, 
outubro, novembro e dezembro – podemos prever o 
quadro dantesco dos nordestinos desabrigados, 
retirados de suas residências, de suas pequenas 
plantações, acumulados em tôrno das obras federais 
de emergência. 

Teremos, Sr. Presidente, dentro de poucos 
dias, de certa maneira, possibilidade de obviar a 
essa situação. 

Há nove anos transitam na Câmara Federal 
vários projetos últimamente fundidos num só. 
Depende apenas da aprovação da Redação Final o 
que se deve dar talvez ainda esta semana. Tem o nº 
962-B, da Câmara Federal; e visa à reestruturação 
dos quadros do Departamento Nacional de Obras 
Contra as Sêcas. O Senado, aprovando-o em regime 
de urgência, dará àquele Departamento a 
possibilidade de combater eficientemente o flagelo 
das sêcas. Poderá retirar funcionários do atual 
Quadro de Pessoal, para concentrá-lo nesse esfôrço 
exclusivo. 

Está comprovado, Sr. Presidente, que a 
maneira por que se tem combatido a sêca no 
Nordeste não dá solução satisfatória. Anos e anos já 
se passaram sem que até hoje pudéssemos colhêr 
resultado seguro para a tranqüilidade da população 
nordestina. 

Nós, no Nordeste, estamos acostumados a 
presenciar debates de engenheiros de renome 
nacional, sôbre a melhor maneira de combater as 
sêcas. 
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Uns defendem a grande açudagem, outros a 
pequena açudagem, outros mais, a irrigação. A 
verdade, no entanto, é que, apesar de todos os 
projetos até hoje apresentados, o Nordeste sofre 
integralmente os efeitos da sêca. 

Na minha opinião, embora não sendo 
engenheiro, mas modesto comerciante que viveu 
dezessete anos no Norte, não se podem abandonar 
as grandes obras, que signifiquem desenvolvimento 
econômico. Não se pode, porém, desejar para uma 
terra sêca exclusivamente obras monumentais. Não 
temos recursos em dinheiro e em pessoal técnico 
para enfrentar, em tôdas as regiões sêcas do 
Nordeste, o custeio de grandes construções. 

Deveríamos, paralelamente às grandes obras, 
facilitar à iniciativa privada dos municípios a 
construção de pequenas aguadas, pequenos 
açudes, a fim de levar às populações nordestinas a 
tranqüilidade de obterem o precioso líquido, na 
estiagem. Não é possível, em momento como êste, 
através de grandes obras e da centralização em 
campos de concentração de trabalhadores, atrair 
para êsses campos milhares e milhares de homens, 
mulheres e crianças, porque, embora se dê trabalho 
aos homens, ninguém poderá abrigar suas famílias. 
Quanto mais tarde nos decidirmos a descentralizar 
os socorros para os próprios municípios, mais 
propiciaremos o aumento dessas concentrações, 
ampliando os problemas a resolver. 

Os jornais do Piauí começam a protestar 
contra a falta de socorros às populações piauienses. 
Tenho em mãos, Sr. Presidente, um recorte do 
"Correio da Manhã", de ante-ontem, no qual se lê: 

"ESQUECIMENTO – A imprensa local, em 
editorial, chama a atenção dos Poderes Federais para 
a situação do Piauí, acertando que apenas se fala nos 
Estados de Pernambuco, Ceará e Paraíba, en- 
 

quanto, é para o Piauí que estão convergindo 
milhares e milhares de flagelados, deixando o 
Govêrno e o município em situação de verdadeira 
intranqüilidade. Nesses editoriais, chama-se a 
atenção para obras, como a do açude de Vereda 
Grande, parada por falta de recursos do Govêrno 
Federal, há mais de três anos; as pontes sôbre os 
rios Canindé e Curguela se existentes, estariam 
sendo motivo de desafôgo para as populações do 
Sul do Estado, onde um clima ubérrimo faz 
vegetar tudo, entretanto, sem poder cumprir suas 
finalidades por falta de vias de comunicação. 
Citam, ainda, os editoriais o caso das pistas do 
aeroporto que, há vários anos vêm se arrastando, 
enquanto cidades de importância medíocre já 
conseguiram ter pistas asfaltadas. Em 
conseqüência disso, apenas a "Real"e "Cruzeiro 
do Sul" possuem Iinhas para Teresina. Concluem 
os editoriais que essa situação clara e 
insofismável, vem demonstrar que o Govêrno 
Federal esqueceu-se de que o Piauí também faz 
parte dos vinte e um Estados que compõem o 
Brasil. 

A notícia do referido matutino é seguida de 
outra, do "O Globo", de hoje, em que se diz: 

 
"ORDENA O GOVERNADOR A OCUPAÇÃO 

MILITAR DE UM TREM 
 

TERESINA, 4 (Especial para "O  
Globo") – A recusa do Diretor da E. F. São Luís-
Teresina em ceder uma composição para o 
transporte de flagelados da sêca, requisitada  
pelo Governador do Estado após entendimentos  
com o Ministro da Viação, motivou incidente em  
que, afinal, o Chefe do Executivo local  
mandou ocupar militarmente a composição 
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ferroviária, que será utilizada no transporte de 
milhares de emigrantes que se destinam ao 
Maranhão, procedentes do Ceará, Rio Grande do 
Norte e Pernambuco". 

À primeira vista, Sr. Presidente, parece um ato 
de fôrça do Govêrno do Piauí. Devemos considerar, 
no entanto, que até hoje não chegaram quaisquer 
recursos àquêle Estado. Embora tivesse eu apelado, 
diretamente, para o Coordenador da distribuição 
dêsses auxílios, Sr. Ministro Parsifal Barroso e 
solicitado a ajuda da COFAP, deu-se o que previra 
há vários dias: os flagelados, aos milhares, chegam 
ao Piauí e não encontram recursos e socorros. O 
Chefe do Executivo piauiense, tendo esgotado todos 
os recursos financeiros e alimentares, e resolveu 
ocupar militarmente um trem e facilitar o transporte 
dos flagelados, para o Maranhão. 

Não se poderá acusar S. Exa. de 
desumanidade. Pelo contrário. Não obstante a 
ocorrência faça supor que aquêle ilustre militar 
deseja livrar-se dos flagelados – o que não deixa de 
ser verdade – a ação de S. Exa. foi motivada pela 
escassez de recursos, porque, até hoje, repito, 
nenhum auxílio foi enviado ao Estado do Piauí. 

Assim, no momento em que é publicada essa 
notícia em "O Globo", desejo solidarizar-me com o 
Governador do Piauí por êsse ato, que pode até ser 
considerado humanitário por facilitar a rápida 
chegada dos flagelados às zonas mais úmidas, onde 
terão maiores possibilidades de conseguir trabalho e 
obter sucesso. 

É ainda triste, Sr. Presidente, citar que 
criadores do Piauí estão recebendo ofertas de 
criadores cearenses para a compra de gado. O Ceará, 
terra de trabalho árduo, vê sua pecuária 
completamente destroçada pela falta de água; e seus 
criadores, sacrificando os rebanhos, apelam para os 
criadores de outros Estados, onde existe um pouco 
 

do precioso líquido, tentando adquirir gado, a 
qualquer preço, e salvar, dessa maneira, maior 
quantidade de cruzeiros. Os cearenses e 
maranhenses, ao comprarem êsses rebanhos, de 
certo modo se locupletando da desgraça do povo 
piauiense, não estão livres de outra fatalidade; de os 
rebanhos irem para aquêles Estados contaminados 
pela aftosa e esta grassar nos plantéis cearenses e 
maranhenses. O estado de fraqueza daquele gado 
evidencia a possibilidade dessa conjuntura. 

Dessa maneira, Sr. Presidente, Senhores 
Senadores, a situação do Nordeste agrava-se, dia a 
dia; talvez não esteja sendo encarada tendo-se em 
vista a gravidade de que se revestirá o problema, 
nos próximos meses. Embora, realmente, grandes 
medidas de socorro financeiro e importantes obras 
tenham sido determinadas pelo Govêrno Federal, a 
população do Nordeste recebe a atual sêca em 
situação econômica verdadeiramente calamitosa, 
empobrecida e enfraquecida. 

Torna-se, pois, necessário, a todo custo, 
defender o Nordeste, o que significa, realmente, 
defender o território nacional. 

Concluindo, Sr. Presidente, devo dizer que 
apresentei, nesta Casa, projeto de resolução 
estabelecendo que os Senadores da República 
visitassem o Brasil, com a intenção de possibilitar 
aos representantes do Sul conhecerem o Norte, e 
aos do Norte conhecerem o Sul. Infelizmente, há 
dois anos êsse projeto tramita no Senado, e 
naturalmente por motivos superiores, que 
desconheço, não pôde ainda ser votado. 

Sr. Presidente, a Câmara Federal enviará 
amanhã, ao Nordeste, uma comissão de vinte e cinco 
Deputados. Gostaria de saber se não seria oportuno o 
Senado Federal também se fazer presente às 
desgraças do Nordeste. Não seria nada mau que esta 
Casa, que vai votar, dentro em breve, um proje- 
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to de lei reestruturando o Departamento Nacional de 
Obras Contra as Sêcas tivesse oportunidade de 
mandar ao Nordeste uma comissão de Senadores, a 
fim de conhecer sua real situação e a necessidade 
das medidas capazes de atendê-la. 

Em face do exposto, sugiro uma comissão de 
Senadores, para visitar o Nordeste, contando, para 
isso, com o apoio de todo o Plenário. 

Faço votos, também, para que artigo como o 
publicado na revista norte-americana "Time", de 
circulação mundial, não volte a ser escrito sem 
reação nossa em defesa do bom nome do Brasil no 
Exterior, principalmente no momento em que nosso 
Govêrno está em negociações econômico-
financeiras com os Estados Unidos da América do 
Norte, visando à estabilização da moeda nacional. 

Não posso deixar de lamentar que uma das 
maiores revistas do mundo, "Time", publique artigo 
tão desprimoroso sôbre a situação do Nordeste 
brasileiro. Estou certo de que o Govêrno Federal, ao 
tomar conhecimento dessa notícia, dará tôda a 
atenção ao caso, providenciando medidas em defesa 
do bom nome do Brasil. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. NEREU RAMOS: – Sr. Presidente, 
peço a palavra para explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, para 
explicação pessoal, o nobre Senador Nereu Ramos. 

O SR. NEREU RAMOS (para explicação 
pessoal) (*): – Sr. Presidente, as "Memórias" do ex-
Presidente Café Filho, que vêm sendo publicadas no 
"Diário da Noite", reproduzem, na sua vigésima oitava 
reportagem a asseveração já anteriormente feita à 
"Manchete", uma das revistas mais lidas do País, de 
que à sua presença fôra uma Comissão do Partido Ma- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

joritário, da qual eu participava, pleitear o adiamento 
das eleições marcadas para o dia 3 de outubro de 
1954. 

As cartas que passo a ler e que foram 
publicadas naquela conceituada Revista no dia 11 de 
agôsto de 1956, repõem o episódio nos seus exatos 
têrmos. (Lendo). 

Rio de Janeiro, 17 de julho de 1956. 
Eminente Amigo Professor Lucas Garcez. 
Cordiais saudações. 
O Presidente Café Filho, em entrevista dada à 

"Manchete", de 14 de julho corrente, assevera que: 
"logo depois que assumiu a Presidência da 

República, recebeu no Catete uma embaixada 
pessedista. Integraram-na, solenemente, o 
Governador Lucas Garcez, o Deputado Nereu 
Ramos, o Deputado Benedicto Valladares, e outro 
Deputado de São Paulo, provàvelmente o Sr. Batista 
Pereira. 

Objetivo da missão: conseguir do Presidente 
Café Filho o adiamento das eleições marcadas para 
3 de outubro. 

Falando em nome do grupo o Governador 
Lucas Garcez argumentou que a realização do pleito, 
em plena atmosfera da morte de Vargas e da 
exaltação trabalhista, seria um desastre para as 
fôrças políticas conservadoras. O clima emocional 
afetaria profundamente o resultado das urnas. 
Explorando o cadáver de Vargas, o PTB iria colhêr, 
afinal, tôdas as vantagens do pleito". 

A minha memória e as minhas notas não 
registraram os fatos, tal como os expõe o ex-
Presidente. 

Recordo-me que certa manhã, chegando a 
palácio, o ex-Presidente, avisado de minha 
presença pelo ajudante de ordens, me mandou, 
como habitualmente fazia, entrar imedia- 
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tamente ao gabinete, e ao Senador Valladares e 
ao então Governador Juscelino Kubitschek, que 
também se encontravam na sala de espera. No 
gabinete já se encontrava, tratando de problema 
de São Paulo, o eminente amigo, acompanhado 
do Sr. Edgar Batista Pereira, Secretário do 
Govêrno. 

Ali não fomos em comissão. Encontramo-nos 
sem qualquer combinação prévia. 

Tenho presente que, na ocasião, fêz o 
eminente amigo, ao ex-Presidente, rápida e clara 
exposição da situação política de São Paulo. 
Interrompi-o, no correr dela, para lhe perguntar se 
pretendia sugerir o adiamento das eleições de 
que muito se falava em certos setores políticos. 
Respondeu-me prontamente que não, pois era 
contra êle, mas que, como Governador, julgava 
de seu dever expor ao Chefe da Nação a situação 
de São Paulo. A minha pergunta revelava para 
logo o meu pensamento contrário ao adiamento, 
o que era, aliás, notório. A seção do PSD, em 
Santa Catarina, já tinha aliança firmada com o 
PTB para a eleição de Senador e Deputados 
Federais. 

O Senador Valladares, com apoio do 
Governador Juscelino, também se manifestou contra 
o adiamento. 

Rematando a conversa, declarou, então, o ex-
Presidente Café Filho, que a questão do adiamento 
das eleições, de que se vinha falando, "era com os 
partidos e nela não se envolveria". 

Achamos todos que êle tinha razão, pois a 
Constituição fixava data certa para elas. 

Se não julgar inconveniente, peço dizer-me 
se é ou não a expressão da verdade, a sín- 
 

tese que acabo de fazer do nosso encontro com o 
ex-Presidente Café Filho. 

Renovando-lhe os protestos do maior aprêço e 
estima, subscrevo-me. – Nereu Ramos. 

A essa carta deu o ex-Governador Lucas 
Nogueira Garcez a seguinte resposta: 

São Paulo, 18 de julho de 1956. 
Eminente amigo Ministro Nereu Ramos, – 

Cordiais Saudações. 
Acabo de receber sua carta de ontem, a qual, 

sem demora, passo a responder. 
O Presidente Café Filho, logo após assumir a 

Presidência da República, transmitiu convite a alguns 
Chefes de Executivos Estaduais para conferências 
no Catete. Recebi, como Governador de São Paulo, 
um dêsses convites e, prontamente, atendi à 
convocação. 

Dirigi-me ao Rio em companhia do Secretário 
de Justiça Dr. Edgar Baptista Pereira, tendo do 
Aeroporto, onde desembarcara, às primeiras horas 
da manhã, me dirigido diretamente ao Palácio do 
Catete. 

Encontramos o Presidente Café Filho tomando 
o seu café da manhã; passou o Presidente, de 
pronto, a nos fazer um pormenorizado relato dos 
graves acontecimentos políticos desenrolados na 
Capital do País, acontecimentos êsses que 
culminaram com a morte do Presidente Getúlio 
Vargas e conseqüente posse do Presidente Café 
Filho. 

Mostrava claramente o Presidente Café  
Filho sinais de estar ainda vivendo o doloroso  
drama político, e se preocupava por situar e justificar 
a sua posição dentro dos graves acontecimentos.  
A descrição feita pelo Presidente foi longa, 
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tendo ocupado quase todo o período da manhã; no 
decorrer da exposição, informou-nos o Presidente 
que já havia estado com outros Governadores (se a 
memória não me falha, o Presidente citou então 
nominalmente os Governadores de Pernambuco, Dr. 
Etelvino Lins; do Paraná, Dr. Bento Munhoz da 
Rocha Neto, e de Minas Gerais, Dr. Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, com quem estivera na noite 
anterior). 

Essa longa exposição realizou-se na parte  
do Palácio do Catete destinada à habitação 
presidencial. A convite do Chefe da Nação 
acompanhamos Sua Excelência ao seu Gabinete de 
trabalho; aí recebeu o Presidente a informação, por 
um ajudante de ordens, que se encontravam na sala 
de espera, além de Vossa Excelência, o então 
Governador Juscelino Kubitschek e o Senador 
Benedicto Valladares. O Presidente ordenou a 
imediata entrada no seu Gabinete das três altas 
personalidades anunciadas, tendo durante algum 
tempo prosseguido nos comentários sôbre o drama 
político de que era um dos principais protagonistas.  
A partir dêsse instante, os fatos se desenrolaram 
exatamente como Vossa Excelência expõe em  
sua carta. E se fiz o relato da entrevista que tive  
com Presidente Café Filho antes do ingresso de 
Vossa Excelência, do Governador Juscelino 
Kubitschek e do Senador Valladares no Gabinete 
Presidencial, foi apenas para endossar a afirmação de 
Vossa Excelência de que não fomos ao Catete em 
comissão e sim encontramo-nos sem qualquer 
combinação prévia, eu, como Governador, a chamado 
do Chefe da Nação, Vossa Excelência, então 
Presidente do Senado, a serviço da alta Côrte que tão 
 

dignamente dirigia ou também convidado pelo 
Presidente da República. 

Confirmo outrossim, que terminadas as 
considerações feitas pelo Presidente, fiz ao Chefe da 
Nação, na presença das altas personalidades 
citadas, (V. Exa., o Governador Kubitschek, o 
Senador Valladares e o Secretário Dr. Edgar Baptista 
Pereira) rápida exposição dos reflexos dos 
acontecimentos políticos federais na complexa 
situação política de São Paulo, e, particularmente, 
tentei mostrar ao Presidente Café Filho, o efeito 
desfavorável sôbre a candidatura ao Govêrno do 
Estado do ilustre Sr. Francisco Prestes Maia, 
apoiado por uma coligação de partidos cujos 
interêsses entraram em choque em virtude dos 
acontecimentos federais. 

Vossa Excelência, no decorrer de minha 
exposição, interrompeu-me para perguntar se eu 
pretendia sugerir o adiamento das eleições, tendo eu 
prontamente respondido que era contrário a essa 
medida, mas julgava de meu dever informar o 
Presidente da real situação política de São Paulo. 

Tanto Vossa Excelência, quanto o Governador 
Kubitschek e o Senador Valladares, Chefes 
Regionais do PSD de Santa Catarina e Minas 
Gerais, esclareceram que nos seus Estados a 
situação era muito diferente da de São Paulo, de vez 
que o PSD e o PTB tinham aliança firmada para a 
eleição de Senador e Deputados Federais. 

Ao finalizar a conversa, ouvimos todos do 
Presidente Café Filho a afirmação que a questão do 
adiamento das eleições (o qual aliás não foi 
proposto por qualquer dos presentes, é bom insistir) 
"era com os partidos e nela não se envolve- 
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ria", tendo a afirmativa encontrado apoio 
unânime. 

Resumindo, é de meu dever declarar a Vossa 
Excelência que minhas notas e minha memória 
registraram os fatos exatamente como Vossa 
Excelência expôs em sua carta; é possível que o 
Presidente Café Filho, dentro do intenso clima 
emocional dos primeiros dias de seu Govêrno não 
tenha podido anotar os eventos na seqüência em 
que êles se processaram. 

Autorizando Vossa Excelência a fazer  
desta carta o uso que lhe aprouver, renovo-lhe os 
protestos do mais elevado aprêço. – Lucas 
Nogueira Garcez. 

O SR. BENEDICTO VALLADARES: – Permite 
V. Exa. um aparte? 

O SR. NEREU RAMOS: – Pois não. 
O SR. BENEDICTO VALLADARES: – Valho-

me da gentileza de V. Exa. para declarar que 
subscrevo integralmente a exposição que V. Exa. 
acaba de fazer. 

O SR. NEREU RAMOS: – Muito obrigado a 
Vossa Excelência. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Lino de Mattos, para explicação pessoal. 
(Pausa). 

Está ausente. 
O SR. PRESIDENTE: – Achando-se ausente 

desta capital o Sr. Senador Gomes de Oliveira, 
designo o Sr. Senador Neves da Rocha para 
substitui-lo na Comissão Mista incumbida de relatar o 
veto presidencial ao Projeto de Lei da Câmara nº 25 
de 1958, que efetiva nos postos de graduação e 
agrega aos respectivos quadros os oficiais 
graduados da ativa das Fôrças Armadas, do Corpo 
de Bombeiros e da Polícia Militar do Distrito Federal. 
(Pausa). 

Vai ser lido requerimento do nobre Senador 
Bernardes Filho. 

É lido e apoiado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 136, DE 1958 

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

Interno, requeiro inserção nos Anais do Senado do 
discurso pronunciado pelo Sr. Senador Nereu Ramos 
em Ouro Prêto, na solenidade comemorativa do Dia 
de Tiradentes. 

Sala das Sessões, em 5 de maio de 1958. – 
Bernardes Filho. 

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

A Ordem do Dia é Trabalho das Comissões. 
Nestas condições, os Requerimentos ns. 135 

e 136, anteriormente lidos e ambos relativos a 
inserção de matérias nos Anais da Casa, poderão 
ser discutidos e votados nesta oportunidade. 

Em discussão o Requerimento número 135, 
que pede a transcrição do discurso proferido pelo 
escritor Érico Veríssimo no I Congresso Brasileiro de 
Arte, realizado em Pôrto Alegre. 

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

Em votação o Requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Aprovado. 
Em discussão o Requerimento número 136, 

relativo à inserção nos Anais do Senado do discurso 
pronunciado pelo nobre Senador Nereu Ramos em 
Ouro Prêto, como orador oficial das solenidades 
comemorativas do Dia de Tiradentes. 

Nenhum Sr. Senador desejando fazer uso da 
palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 

Encerrada. 
Em votação. 
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Os Srs. Senadores que aprovam o 
requerimento, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa). 

Aprovado. 
Sôbre a mesa requerimento subscrito por 

vários Srs. Senadores. (Pausa). 
É lido e aprovado o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 
Nº 137, DE 1958 

 
Com fundamento no art. 127, letra e do 

Regimento Interno, requeremos a constituição de 
uma Comissão de 5 membros para visitar as zonas 
mais assoladas pela sêca que ora atinge o Nordeste 
do País e trazer a esta Casa, em seguida, o relato do 
que lhe fôr dado observar. 

Saia das Sessões, 5 de maio de 1958. – 
Mendonça Clark. – Apolônio Salles. – Freitas 
Cavalcanti. – Kerginaldo Cavalcanti. – Novaes Filho. 
– Reginaldo Fernandes. – Nelson Firmo. – 
Fernandes Távora. – Jorge Maynard. – Fausto 
Cabral. – Waldemar Santos. 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa indicará 
oportunamente o nome dos Senhores Senadores 
que integrarão essa Comissão. 

Tem a palavra o Sr. Lino de Mattos, para 
explicação pessoal. 

O SR. LINO DE MATTOS (para explicação 
pessoal): – Senhor Presidente, a sêca do Nordeste 
foi a razão de ser da sessão de hoje do Senado. 
Com efeito, êsse problema, embora circunscrito aos 
efeitos meteorológicos de uma região do País, 
produz conseqüências nacionais que envolvem 
setores da economia, da paz social, do equilíbrio 
federativo e da própria unidade político-territorial do 
Brasil. 

Em tais condições, os homens públicos  
do Sul do País, mais que aos do Nordeste,  
Centro e Norte, cabe a obrigação de atentar  
para as paragens ressequidas do Nordes- 
 

te brasileiro; e além de uma palavra de 
solidariedade aos patrícios castigados pela 
inclemência do tempo, no drama em que 
homèricamente vivem, colaborar, pelo menos, 
num rumo para o futuro. 

É, Senhor Presidente e Senhores 
Senadores, o que procuro fazer como mandatário 
do povo paulista, ocupando a tribuna do Senado 
para alertar os homens públicos, os capitães de 
indústria, os grandes banqueiros, os homens do 
alto comércio e, particularmente, os que, no Sul 
da Pátria, amam-na unida e indivisível, que a 
situação do Nordeste deve ser tratada, não 
apenas em têrmos assistenciais, e sim em função 
dos próprios interêsses econômicos de tôda a 
coletividade brasileira. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. LINO DE MATTOS: – Pois não, com 
prazer. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Como nordestino, filho do Rio Grande do Norte, 
Estado que sofre, terrìvelmente, as 
conseqüências da atual estiagem, agradeço a V. 
Exa., representante do grande e bravo povo de 
São Paulo, essa manifestação de solidariedade, 
sobretudo porque V.Exa. está encarando o 
tremendo flagelo das sêcas sob o aspecto que, 
talvez mais fundamentalmente nos interessa. 
Acaba, aliás, de ser solicitada, pelo nobre 
Senador Mendonça Clark, a Comissão de 
parlamentares para, de perto, examinar e sentir o 
fenômeno, nas zonas flageladas. Terei a grande 
honra e satisfação de indicar o nome de V. Exa., 
em homenagem especial ao Estado de São 
Paulo, para que o nobre colega diga aos homens 
do Sul o quanto irá presenciar. Sei que é muito 
triste e doloroso o espetáculo, mas êsses 
testemunhos são sobretudo necessários. Só 
assim poderemos integrar o Brasil no seu legítimo 
objetivo: a unidade nacional. 
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O SR. LINO DE MATTOS: – Sou muito grato 
ao meu eminente Líder, pela manifestação 
antecipada de que indicará meu nome para integrar 
a Comissão de Senadores que visitará o Nordeste do 
Brasil, para in loco, conhecer do problema da sêca. 

Essa a compreensão que vem alcançando 
grupos importantes de homens preocupados com o 
nosso futuro. O problema transbordou dos simples 
noticiários de Imprensa, relatando a tragédia 
inclemente das sêcas; derivou-se para a atenção de 
comentaristas responsáveis por prestigiosos órgãos, 
conforme se verifica no tradicional "Jornal do 
Commercio", em cujas colunas, nos dias 20, 23, 25 e 
29 do mês findo, na sessão Várias notícias 
encontramos esteriotipada a verdade, a verdade na 
sua cristalina limpidez, a rústica veritas, sôbre o 
angustiante problema, seguida, porém, do que se 
deve e se precisa fazer como solução. 

A leitura que farei dêsses comentários me 
desobriga da análise dos principais tópicos, porque o 
redator, responsável pelo trabalho, fêz obra de tal 
profundidade e mostrou-se tão arguto nas 
observações, que se impõe o conhecimento dos 
quatro artigos, os quais se completam, numa lição 
extraordinária para todos quantos amem de verdade 
a nossa Pátria. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite 
V.Exa. um aparte? 

O SR. LINO DE MATTOS: – Antes de passar 
à leitura do primeiro dêsses trabalhos, concedo, com 
satisfação, o aparte ao eminente Senador Fernandes 
Távora. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Também li 
os magníficos artigos publicados, como Várias, no 
Jornal do Commercio. Estou de inteiro acordo. 
Representam êles opinião profundamente 
respeitável, que deve ser acatada. Comentários 
idênticos expendi, mutatis mutandis, em dis- 
 

cursos pronunciados no ano passado e através de 
diversos apartes. A. questão do Nordeste não é 
simplesmente assistencial, mas sobre tudo, 
econômica e social. O Nordeste e o Sul já 
compreenderam perfeitamente o problema. Sabe 
V.Exa., como todo o País, que uma grande 
Comissão de industriais paulistas visitou, no ano 
passado, aquela região e proclamou verdade por 
todos conhecida: o Nordeste precisa ser auxiliado, 
econômicamente; do contrário jamais se poderá 
reerguer. O amparo financeiro, no entanto, não 
representa uma esmola; é constitucional, e 
redundará em benefício geral da Nação, a começar 
pelas indústrias de São Paulo, que sabem ser o 
Nordeste o maior e o melhor mercado para seus 
produtos. 

O SR. LINO DE MATTOS: – É exato, 
eminente Senador Fernandes Távora. Essa a 
razão de minha presença na tribuna, menos num 
gesto de solidariedade, pois o nordestino sempre 
a teve de nós do Sul, particularmente de São 
Paulo. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Vossa 
Excelência tem tôda a razão; e o Nordeste 
reconhece que São Paulo nunca lhe faltou no 
sofrimento. Agora, como sempre, nos ampara com 
sua estima e seu cavalheirismo. Reconhecemos e 
agradecemos de todo o coração. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Insisto em que 
minhas palavras se dirigem, neste momento, ao Sul 
do País, e se dirigindo ao Sul, a São Paulo, dizendo 
aos homens do meu Estado... 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – V.Exa. 
diz muito bem ao povo paulista porque o Govêrno de 
São Paulo não diz coisa alguma. 

O SR. LINO DE MATTOS: – ...aos que têm 
responsabilidade na vida econômica da Pátria, 
que não basta a assistência, o gesto de 
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solidariedade, angariando recursos para o Nordeste. 
Há, por certo, que falar aos corações dos nossos 
patrícios, mas não lhes resolve o problema que 
precisa ser examinado e solucionado. 

Como muito bem lembrou o eminente Senador 
Fernandes Távora, há tempos, uma Comissão de 
industriais visitou o Nordeste, e convenceu-se que 
há, ali, ambiente propício à instalação de indústrias, 
que dariam trabalho aos nordestinos. 

Sr. Presidente, tudo está ainda em planos, em 
projetos, em manifestações mais ou menos 
platônicas. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – É 
disto que queremos sair. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Queremos 
exatamente evitar êsse platonismo para entrar no 
terreno prático e concreto. Interessa aos homens de 
São Paulo, aos capitães de indústria, aos homens do 
alto comércio, aos banqueiros, levar capitais para o 
Nordeste, implantar indústrias e melhorar o nível 
aquisitivo daquela gente porque redundará, em 
última análise, em favor do próprio Estado de São 
Paulo, em favor da economia bandeirante. 

É para êsse aspecto da questão que peço a 
atenção dos meus coestaduanos. Nesse sentido, 
lerei comentários do "Jornal do Commercio", que dão 
bem uma idéia da situação. 

Mais de uma vez, Sr. Presidente, desta 
tribuna, afirmei que para nós de São Paulo, não 
interessam os caminhões de "paus-de-arara". O 
ideal seria exatamente o contrário. Em vez dessa 
gente brava, que trabalha e que produz, se dirigir 
para São Paulo, nos chamados caminhões "paus-
de-arara" – o ideal – repito – seria êsses 
caminhões levarem matérias primas do Norte, do 
Nordeste e do Centro do País para a indústria 
paulista, e nós então, devolveríamos a essas 
 

regiões o trabalho manufaturado. Essa a solução 
ideal. 

Certamente recebemos de braços abertos os 
nordestinos, principalmente nesta época de tragédia; 
mas, repito, o ideal para nós é que eles não saíssem 
da sua terra, onde encontram trabalho adequado. 
Nesse sentido, continuo pedindo a compreensão e a 
colaboração dos homens do meu Estado, que podem 
fazê-lo. 

Lerei agora as "Várias" do "Jornal do 
Commercio", a que me referi. 

O primeiro dêsses trabalhos é o seguinte: 
"A presença do Sr. Presidente da República 

no Nordeste, em visita a regiões assoladas pela 
sêca, dá oportunidade a que a opinião pública se 
volte para um dos mais graves e dramáticos 
problemas do País. Visto em tôda a sua 
amplitude, na complexidade de suas causas, 
êsse problema já não é o da decorrência das 
sêcas, mas o do desequilíbrio econômico entre as 
áreas mais desenvolvidas e as menos 
desenvolvidas do País. 

Um estudo levado a efeito pelas Nações 
Unidas demonstra que, nas regiões mais 
adiantadas do mundo, a taxa de crescimento da 
renda nacional é superior, em média, à de 
crescimento da população, enquanto nas áreas 
mais atrasadas, tomadas globalmente, é o 
contrário que se verifica. Quer isto dizer que os 
ricos, de ano em ano, se tornam mais ricos, e os 
pobres mais pobres. Ou em outras palavras: que o 
intervalo entre nações ricas e pobres tende a 
aumentar, e não, como à primeira vista parece, a 
diminuir. 

Êsse fato é o mais importante dos que devem 
servir de base para a formulação da política 
internacional dos Estados Unidos e do bloco demo- 
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crático, pois, se não conseguimos eliminálo, 
invertendo a tendência atual, não haverá fator 
político, nem poderio militar que consiga manter a 
unidade, ou mesmo a solidariedade do Ocidente. 

Êsse mesmo fato se observa no interior de um 
país, como o nosso, desigualmente desenvolvido. O 
cômputo da renda nacional e as estatísticas 
demográficas revelam que a área mais desenvolvida 
do Brasil oferece a mesma superioridade no 
crescimento da renda em relação ao da população, 
enquanto a área menos desenvolvida apresenta o 
quadro inverso. Quer isso dizer que no Sul, 
notadamente em São Paulo, Distrito Federal, Rio 
Grande do Sul e Paraná, um enriquecimento 
contínuo se tem processado, em contraste com o 
contínuo empobrecimento per capita de outras áreas. 

Ora, assim como a unidade do bloco 
democrático não tolera o agravamento do desnível 
econômico, e exige imperiosamente a sua redução 
progressiva, assim a unidade nacional não perdura 
se nos formos distanciando econômicamente todos 
os dias. 

Alguns algarismos podem dar, sob forma de 
choque, a noção concreta da intensidade do 
desnível. 

Basta pensar, por exemplo, que o ponto alto 
da produção nordestina é o parque açucareiro de 
Pernambuco, cujo faturamento global, 
correspondente a onze milhões de sacos, deve orçar 
em cinco e meio bilhões de cruzeiros por ano. 
Enquanto isso, a refinaria Presidente Bernardes 
fatura, em Santos, no mesmo período, sete bilhões, 
a Siderúrgica Nacional mais de cinco bilhões e a 
futura refinaria de Mataripe atingirá, com sua 
 

produção de lubrificantes, a mais de doze milhões. 
Uma só das grandes fábricas do Sul equivale 

a tôda a economia pública e privada de um grande 
Estado nordestino. E o Nordeste ainda sofre o êxodo 
das populações, que, se de um lado contribui para o 
reequilíbrio demográfico, de outro lado empobrece a 
sociedade, privando-a dos elementos mais 
dinâmicos da classe trabalhadora, de onde saem as 
migrações. 

O quadro físico da sêca não constitui um 
flagelo permanente, senão pelo fato de inserir-se 
num quadro maior de debilidade econômica. Vivendo 
num regime crônico de carência de capitais, e 
prejudicado pela contigüidade de áreas em ritmo 
acelerado de expansão, o Nordeste teve de assumir, 
diante do País, uma atitude dramática, mas estéril, 
de solicitação assistencial. 

É certo que a Nação deve mobilizar-se para a 
prestação de assistência, no instante improrrogável 
das calamidades. Mas a ação permanente, que 
temos de planejar e executar em grande escala, não 
é assistencial, nem mesmo simplesmente corretiva 
do fenômeno climático: é uma ação econômica, 
visando criar produção e concentrar massas 
monetárias de vulto na área nordestina. O problema 
das sêcas cairá como posição acessória, quando se 
render à ação governamental a posição principal, 
que é o problema econômico. 

O exemplo de Israel colocou diante dos olhos, 
não apenas do Brasil, mas do mundo, o problema da 
criação de um Estado altamente produtivo num 
cenário geográfico estéril. E a magnífica resposta 
dada pelos israelenses ao desafio do meio físico, 
provou que as condições mais adversas não 
  



– 41 – 
 
resistem ao planejamento da produção e à 
concentração saturada de recursos. 

É êsse o caminho para a liberação do 
Nordeste sêco, área empobrecida, que não pode 
solver o problema da sêca sem o auxílio geral dos 
brasileiros, mas que traz para a sua solução a 
contribuição inestimável do seu contingente humano, 
de sua experiência do meio, e de sua superior 
capacidade política". 

O segundo artigo está vazado nos seguintes 
têrmos: 

"Em editorial do último domingo, salientava 
êste jornal que a correção do desequilíbrio 
econômico entre o Sul e o Norte constitui um 
imperativo da preservação da unidade brasileira, e 
que a extinção do flagelo das sêcas será alcançada 
como um subproduto daquela ação corretiva. 

O Nordeste sofre de carência crônica de 
capitais, e os poucos que ali se formam são atraídos 
pelas oportunidades de aplicação mais vantajosa, 
oferecidas pelo Sul. Assim como o mercado de 
trabalho do Sul exerce sôbre o Nordeste a fôrça 
atrativa e arrasta em caráter temporário ou definitivo, 
braços dos mais válidos da região, assim também as 
condições mais favoráveis, que cercam os 
investimentos sulinos, desviam para São Paulo, Rio 
e Paraná, uma cota apreciável das poupanças 
débeis do Nordeste. 

A isso deve acrescentar-se o fato de ser a 
economia nordestina quase exclusivamente agrícola e 
pastoril. As próprias indústrias se baseiam em matérias-
primas agrícolas. A mineração apenas se entremostra 
em empreendimentos pioneiros – e já altamente indi- 
 

cativos – como a chelita no Rio Grande do Norte e a 
fosforita em Pernambuco. De modo que a economia 
regional oferece ao fenômeno da sêca o flanco 
totalmente desguarnecido. Sofrendo o risco da 
estiagem intermitente, baseia-se na agricultura e na 
pecuária sôbre que essa estiagem tem efeitos 
decisivos, e não previne com empreendimentos 
industriais e extrativos adequados a influência dêsse 
risco, limitando-se a pleitear para êle um corretivo 
assistencial. 

Ora, todo corretivo assistencial nessa escala é 
oneroso e insuficiente. Sob a pressão da calamidade 
não há outro caminho senão a prestação de 
alimentos, remédios, transportes e vestuários. Mas é 
preciso que a lição do instante crítico não fique 
esquecida, e que o País planeje com objetividade e 
previdência, as medidas capazes de equilibrar a 
economia nordestina e reduzir progressivamente o 
desnível entre ela e a das áreas mais adiantadas do 
País. 

Que sucederia se o Nordeste, em vez de uma 
região brasileira, fôsse uma unidade política 
independente ? 

A população de superior energia vital e de 
capacidade política invulgar, que nela cresce em ritmo 
impressionante, nem ia abandonar a terra natal nem ia 
buscar auxílio econômico externo de caráter puramente 
assistencial. Ia pleitear auxílio, mas para o seu 
desenvolvimento econômico, isto é, para a implantação 
de uma economia rentável, em parte agrícola, em parte 
industrial, invulnerável, ao menos parcialmente aos 
efeitos da sêca periódica, e capaz de vender no exterior 
para importar conforme suas necessidades. 
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São essas medidas – de desenvolvimento e não 
de assistência – que precisam ser programadas para o 
Nordeste, como região brasileira. Não podemos, aliás, 
esquecer que o Nordeste (e não só o Nordeste, 
também a Bahia e os Estados amazônicos) são vítimas 
de duas constantes da economia brasileira: a inflação 
monetária e a política cambial. 

A inflação monetária beneficia a classe, ou a 
região, onde primeiro irrompe o jôrro monetário, pois 
aumenta ali o poder aquisitivo antes de verificar-se a 
alta de preços, que o anula. À medida que a moeda 
se espalha os preços sobem, e as últimas classes ou 
regiões onde ela chega, em vez de serem 
beneficiadas, são espoliadas pelo efeito do 
encarecimento. O Norte e o Nordeste não estão na 
origem, mas no fim da trajetória descrita pelas 
sucessivas ondas monetárias, que há anos se 
lançam da Capital Federal. Essas regiões são, pois, 
as vítimas daquele processo de "desapropriações 
forçadas", que um economista apontou, com 
propriedade, na inflação de meios de pagamento. 

A política cambial tem sido, igualmente, uma 
arma involuntária sempre assestada contra o 
Nordeste. Quer o regime de licença prévia e taxa 
oficial (Cexim), quer o dos ágios com taxa oficial para 
a exportação, foram regimes de favorecimento da 
importação à custa das exportações. Estas tiveram 
de contentar-se com taxas de câmbio inferiores à 
realidade para que a importação contasse com 
verdadeiras subvenções cambiais. Foi êsse regime 
que favoreceu a ampliação do parque industrial  
e a elevação dos padrões de consumo, mas é 
preciso não esquecer que essa ampliação, como 
 

esta elevação, tiveram lugar no Sul, e não no Norte, 
no Nordeste, ou no Este, e que a economia dêstes 
Estados suportou, ao lado do café, o regime de 
sacrifício, acabando por ver tornarem-se gravosas, 
uma a uma, tôdas as suas exportações. 

O reequilíbrio da economia brasileira é, assim, 
em grande parte uma reposição. É justo, é 
imprescindível, que o País se mobilize para estudar e 
formular os meios de alcançá-lo". 

Passo, agora, à leitura do terceiro comentário 
do "Jornal do Commercio": 

“A obra de soerguimento da economia do 
Nordeste deve ter necessàriamente caráter  
nacional. 

O Nordeste não se pode desenvolver com 
recursos próprios por não ser um espaço econômico 
politicamente autônomo, e sim uma área 
compreendida no espaço econômico do Brasil. Se 
fôsse independente, o Nordeste poderia viver – como 
tantos pequenos países de recursos naturais 
limitados – com sua própria moeda, seus níveis 
peculiares de salário e suas barreiras, alfandegária e 
cambial, para ajustar-se a condições de intercâmbio 
com outros países. Seria um Estado pobre, de 
possibilidades mesquinhas, mas teria meios de 
ajustar-se a um padrão inferior, e de partir dêle para 
um esfôrço de desenvolvimento. 

Sendo parte do ecúmeno nacional, o  
Nordeste sofre todos os efeitos, diretos e  
indiretos, da área de dimensões quase continentais, 
em que se integra. Suas possibilidades  
aumentam consideràvelmente, mas sua capacidade 
de auto-determinação econômica desapare- 
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ce. Seu padrão de salários passa a ser comandado, 
ainda que com pequenos deságios, pelo valor da 
mão-de-obra no Sul do País. As condições cambiais, 
sob que se processa o seu comercio, não são as que 
as suas necessidades ditam, mas as que convêm 
aos elementos dominantes na balança de interêsses 
do comércio externo nacional; a exportação de café 
e a importação de combustíveis, máquinas e 
matérias-primas para o parque industrial sulino. Sua 
moeda não é, quanto ao poder aquisitivo, um 
cruzeiro nordestino, mas o cruzeiro tout court, cujo 
valor depende das emissões governamentais e da 
oferta de crédito, requeridas pela economia do Sul 
do País. 

Daí a evidência de que não economia do 
Nordeste não pode ser pensada e tratada 
regionalmente, mas nacionalmente, isto é, com a 
perfeita consciência de uma solidariedade, ou 
correlação, entre o que se passa naquela área e o 
que ocorre no resto do País, e com a mobilização  
de recursos, em técnica e capitais, que o Sul  
mais desenvolvido está capacitado para aplicar no 
Norte. 

O problema não é muito diverso do que  
ocorre entre os Estados Unidos e as nações 
democráticas subdesenvolvidas. Muitos dos 
problemas desta têm suas raízes em fenômenos da 
economia norte-americana, e não podem ser 
resolvidos satisfatòriamente sem que desta 
provenham os meios corretivos adequados. O caso 
nacional é, sob certos aspectos mais grave, mas 
também mais simples, que o internacional. Mais 
grave, porque a interdependência econômica é 
maior, e acentuada pela unidade política e jurídica  
do País; mais simples, porque o sentido de soli- 
 

dariedade, no seio da Nação, é muito superior ao 
que existe entre os povos, mesmo unidos pelo ideal 
democrático, como prova a persistência, nas 
relações do bloco democrático, de resíduos 
imperialistas em antagonismo com a política de 
cooperação. 

Em que pode, porém, consistir o auxílio 
técnico e financeiro do Sul mais desenvolvido ao 
Norte mais atrasado, especialmente ao Nordeste? 

A concepção que até aqui dominou foi a do 
auxílio oficial, de caráter predominantemente 
assistencial. As verbas federais é que deveriam carrear 
para obras públicas os recursos gerais do País, e o que 
fêz, desde o Govêrno Epitácio Pessoa até os dias de 
hoje, o Serviço Nacional das Obras Contra as Sêcas 
constitui uma contribuição benemérita, em que 
sobressaem os nomes de alguns grandes brasileiros. 
Entre êles (além de Epitácio Pessoa) – José Américo 
de Almeida e o engenheiro Luís Vieira. 

Tudo indica, entretanto, que a fase das obras 
de açudagem, complementadas por socorros 
episódicos a flagelados da estiagem, deve ser agora 
ultrapassada. Não cabe recuar, antes pelo contrário, 
cabe acelerar o que vem sendo programado e feito 
pelo DNOCS. Mas é preciso ir além, promovendo o 
desenvolvimento racional de tôda a economia 
nordestina. 

Nesta nova fase, que podemos chamar da 
industrialização do Nordeste, há lugar para o auxílio 
oficial, mas há lugar também para uma larga 
contribuição da economia privada. 

O Govêrno Federal, de um lado, através de 
suas agências financeiras, como o Banco  
Nacional do Desenvolvimento Econômico, e o 
capital privado, através dos seus bancos e 
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dos seus grandes centros de cultura tecnológica, têm 
de unir-se num programa de fundo, num plano 
qüinqüenal do Nordeste, que reintegre no processo 
do País aquela grande área, de tão significativa 
expressão demográfica e cultural. 

É necessário pensar no que poderíamos 
chamar um Ponto IV brasileiro: assistência técnica e 
financeira do Sul ao Nordeste, visando desenvolver a 
economia nordestina, financiar projetos rentáveis, 
dar apoio a emprêsas privadas suscetíveis de 
operação econômica, e valorizar o homem, 
defendendo-o da doença, do desconfôrto, do 
analfabetismo e da desintegração social”. 

Finalizo, Sr. Presidente, lendo a quarta 
"Várias" do conceituado matutino: (lê) 

"A inteira compreensão do problema do 
Nordeste não se esgota com a consideração de seu 
aspecto econômico. 

Se o Nordeste fôsse apenas uma área 
suscetível de aproveitamento econômico racional, 
seria lícito à União verificar se outras áreas, de maior 
rentabilidade, mais próximas dos pontos de 
germinação da economia brasileira, não deveriam ter 
prioridade de tratamento, já que são limitados os 
recursos de que dispomos para atacar as frentes 
múltiplas do nosso desenvolvimento. 

O aspecto assistencial não seria suficiente 
para afastar êsse tipo de apreciação e julgamento, 
pois poderíamos imaginar programas de imigração 
do nordestino para áreas mais favorecidas, 
acompanhando, aliás, a tendência que se observa 
espontâneamente na população. 

O problema tem, porém, outras dimensões, 
que lhe definem a urgência e a magnitu- 
 

de. A radicação do homem no Nordeste – tanto no 
Nordeste úmido ou semi-úmido do litoral, do agreste 
e do brejo, como no Nordeste sêco dos sertões de 
São Francisco, da Borborema, ou do Jaguaribe – 
constitui, mais do que um fato consumado, uma 
aquisição fundamental da civilização brasileira, um 
elemento vivo e inseparável da composição humana 
e cultural do País. Naquele cenário de contrastes 
físicos violentos, sob a ação da adversidade, do 
clima e de condições sociais duramente seletivas, 
formou-se e definiu-se uma comunidade, marcada 
por um intenso peculiarismo regional, mas de 
superior sentido nacional em suas aspirações e em 
seu comportamento político. 

O nordestino se integra no composto 
demográfico do País como um dos seus elementos 
mais dinâmicos, mais aptos para as tarefas de 
liderança social e de comando político, mais capazes 
de idealismo, de sentido renovador e mesmo 
revolucionário. Se o homem das terras férteis do 
litoral tem contribuído para a elevação do padrão de 
finura moral e qualidades civis do brasileiro, o do 
sertão não lhe tem trazido contingente menos 
expressivo de fôrça, tenacidade, desassombro e 
energia construtiva. 

Sem a civilização nordestina, a brasileira não 
teria chegado às suas características de hoje, como 
sem a civilização da Virgínia ter-se-ia definido de 
outro modo a dos Estados Unidos. E estaríamos 
comprometendo, no futuro, a persistência e o 
crescimento de valores vitais, incorporados ao ser 
moral do brasileiro pelo nordestino, se permitíssemos 
o declínio dessa área e a crescente redução de sua 
influência na vida econômica e política do País. 
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Há quem suponha que a inferioridade 
econômica do Nordeste é hoje a mesma que se 
definiu com a supremacia do café em nossa 
produção, e que ela pode ser contrabalançada pelo 
nível elevado da vida política e cultural. Essa 
suposição é, porém, enganosa. O Nordeste sofreu, 
em relação ao Sul, um primeiro desnível com o 
predomínio do café e a transformação do açúcar em 
produto de consumo interno limitado. Mas está 
passando por um segundo, de efeitos mais radicais, 
com a rápida industrialização do Sul, onde o 
crescimento da renda se acelera, enquanto o 
Nordeste fica entregue a uma economia 
agropecuária, em tudo dependente do que lhe é mais 
adverso: o clima. 

Por outro lado, a influência política do 
Nordeste tende a reduzir-se, à medida que  
seus interêsses preponderam menos na Federação, 
não obstante as qualidades excepcionais de  
muitos dos seus homens públicos. E se o nível 
cultural dos grandes centros, notadamente do  
Recife, parece haver mesmo subido, em  
relação a certos ramos do conhecimento; como  
as ciências sociais, não parece provável  
que as condições presentes lhes abram 
oportunidades efetivas no terreno capital dos estudos 
tecnológicos. 

É, pois, indispensável que o problema do 
reerguimento do Nordeste seja encarado pelo País, 
com a alta prioridade que lhe corresponde, na 
totalidade dos seus aspectos: econômico, 
assistencial, e também social e cultural. Apenas o 
Nordeste não necessita, pela maturidade de sua 
cultura, que a Nação lhe ofereça, neste último 
campo, senão a contribuição da assistência 
econômica e técnica, para que possam ser 
 

atacados, pelos próprios nordestinos, em escala 
adequada, os seus problemas. 

Enriquecer o Nordeste, dentro de uma política 
que vise, não a acumulação de renda nas mãos de 
uma pequena classe proprietária, mas a elevação do 
padrão de vida do povo, a distribuição racional da 
riqueza, a expansão do mercado interno e o estímulo 
às exportações, é a tarefa que deve mobilizar a 
nação, a cuja unidade moral e política reverterão 
afinal os frutos do esfôrço despendido". 

Era o que desejava dizer. (Muito bem. Muito 
bem. Palmas prolongadas). 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Sr. Presidente, 
peço a palavra para explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra para 
explicação pessoal, o nobre Senador Filinto Müller. 

O SR. FILINTO MÜLLER (para explicação 
pessoal) (*): – Sr. Presidente, há dias assumi o 
compromisso de vir à tribuna a fim de retificar aparte 
dado por mim, há tempos, a um discurso do 
eminente Senador Juracy Magalhães. Antes, no 
entanto, quero, em referência às palavras 
pronunciadas pelo eminente Senador Lino de Mattos, 
aplaudir o alerta de S. Exa. aos homens do Sul do 
País, especialmente aos capitães de indústria de 
São Paulo, com relação ao drama que vive o 
Nordeste brasileiro. 

Êsse drama não toca sòmente aos nordestinos, 
atinge em cheio a todos nós brasileiros, que 
acompanhamos, com emoção, o sofrimento daquela 
brava gente e desejamos colaborar, de tôdas as 
formas, por que seja enviado, urgentemente, socorro 
aos nossos irmãos. Desejamos, outrossim, que 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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o auxílio não seja como acentuado por eminentes 
Senadores, ajuda de emergência, na ocasião em que 
o cataclisma se abate sôbre aquela região, do nosso 
País, mas o resultante de um Plano bem estudado e 
que, executado, resolva, definitivamente o problema 
das sêcas e ampare o nordestino. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Ouço, com muito 
prazer, o aparte de Vossa Excelência. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – 
Agradecendo a gentileza com que nos trataram os 
filhos de Piratininga, em todos os tempos, quero 
dizer a Vossa Excelência que não desconheço, nem 
poderia desconhecer que iguais sentimentos animam 
os brasileiros de todos os pontos dêste País, de 
Mato Grosso, Rio Grande do Sul ou de outro 
qualquer Estado. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Muito grato às 
palavras autorizadas com que o nobre Senador 
Fernandes Távora acentuou o aspecto muito 
brasileiro de unidade nacional em tôrno das agruras; 
onde houver um brasileiro sofrendo aí estará todo o 
Brasil a seu lado. 

Sr. Presidente, desejo, neste ensejo dar 
conhecimento ao Senado de providências tomadas 
hoje em relação à sêca do Nordeste. 

Realizou-se nesta manhã reunião chamada 
inter-ministerial, a que compareceram o Ministro da 
Viação e Obras Públicas, Comandante Lúcio Meira, 
Ministro do Trabalho, Senhor Parsifal Barroso, o 
Diretor da Cofap, e outras altas autoridades. 
Deliberou-se que desde logo fôssem feitos os 
adiantamentos dos duodécimos de abril e maio ao 
Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas e 
ao Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem; e ordens foram enviadas ao Banco do 
Brasil para efetuar êsses adiantamentos no montante 
 

de quinhentos milhões de cruzeiros. Resolveu-se, 
também, que ao Banco do Nordeste fôssem 
adiantados seiscentos milhões de cruzeiros para as 
obras contra as sêcas a fim de serem aplicados 
imediatamente na região flagelada. Finalmente, foi 
aberto pelo Banco do Brasil o crédito rotativo de 
trezentos milhões de cruzeiros, à COFAP, para 
fornecimento de alimentação aos flagelados. 

Ficou, ainda, assentado que o Senhor 
Presidente da República enviará ao Congresso 
Nacional Mensagem encaminhando projeto de lei de 
abertura de um crédito extraordinário de dois bilhões 
de cruzeiros para atender às necessidades daquela 
região. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Ouço com muito 
prazer as palavras de Vossa Excelência. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – É 
também com muita satisfação de nordestino que 
ouço as palavras de Vossa Excelência em referência 
às providências hoje tomadas pelo Govêrno, para 
atenuar o grave problema em que nos debatemos 
com a sêca no Nordeste. Ignorava essa reunião e, 
por isso mesmo, fiz comentários, que, certamente, 
teriam sido suavizados se eu dela houvera tomado 
conhecimento. Nada obstante, V. Exa. há de convir 
que o quadro das sêcas do Nordeste, com seus 
horrores, foi esboçado por mais de uma vez, através 
da palavra de ilustres concidadãos, entre êles o 
nosso eminente Vice-Presidente, Senador Apolônio 
Salles. Todos reclamamos a urgência dessas 
medidas, porque a cada dia que passava, nobre 
Líder da Maioria, a situação piorava num crescendo 
assustador. Fui ao Rio Grande do Norte, onde me 
demorei vinte e dois dias, e digo a V. Exa. – 
conhecedor que sou da calamidade, porque  
nasci no Nordeste, e assisti a sêcas – que a si- 
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tuação é muito séria, principalmente no meu  
Estado. 

Se o Govêrno não a atalhar, não sei o que 
será da minha terra. Agradeço as declarações que 
acaba de fazer, as quais muito honram a V. Exa., o 
Presidente Juscelino Kubitschek e o ilustre Ministro 
da Viação e Obras Públicas. Certo estou de que as 
providências não tardarão. Conheço os sentimentos 
de dignidade e dedicação nacional do eminente 
Presidente da República e confiamos em que S. Exa. 
aja com aquela teimosia, que alguns criticam  
mas que é uma virtude patriótica, para salvar o 
Nordeste. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Agradeço o 
aparte do nobre Senador Kerginaldo Cavalcanti e 
registro, para conhecimento da Casa, que, quando S. 
Exa. falou, eu ainda não tinha conhecimento dos 
dados que acabo de dar ciência ao Senado. Foram-
me fornecidos há poucos minutos pelo eminente 
Senador Fausto Cabral. Havendo êsse nosso ilustre 
colega participado de uma das reuniões, colheu 
êsses elementos informativos e m’os entregou, a fim 
de que, Líder da Maioria, eu os transmitisse aos 
meus dignos pares e ao povo brasileiro. 

Sr. Presidente, bem razão teve em afirmar o 
eminente Senador Kerginaldo Cavalcanti que 
podemos confiar na ação do Govêrno, especialmente 
no dinamismo do Presidente Juscelino Kubitschek, 
que indo ver in loco o drama do Nordeste, voltou com 
a decisão inabalável de carrear para aquela região 
todos os recursos necessários à solução imediata do 
flagelo. Certamente, S. Exa. há de estudar, com os 
técnicos que o assessoram as providências que 
resolvam definitivamente, o problema, inclusive a 
lembrada pelo eminente Senador Fernandes Távora, 
em brilhante discurso, solução não imediatis- 
 

ta, para uma crise, mas definitiva. Êsse o dever que 
o Brasil tem para com o Nordeste, e o Presidente da 
República, estou certo, há-de registrar entre as 
realizações de seu Govêrno êsse relevante serviço à 
nossa Pátria. 

Sr. Presidente, como disse de início, falo em 
explicação pessoal, a fim de cumprir um dever de ética. 

Por ocasião da última Sessão Legislativa 
Extraordinária, tive oportunidade de apartear o 
eminente Senador Juracy Magalhães, que aludia à 
chamada questão do "whisky a meio dólar". Declarei, 
então, ter sido informado, se não me engano, através 
de leitura de jornais que o Sr. Leonardo Guimarães, 
autor da denúncia de que resultou a apuração da 
fraude, sòmente a fizera depois de afastado da 
função de Conferente da Alfândega e na qual haveria 
despachado, também, mercadorias sub-faturadas. 

Dei êsse aparte, Sr. Presidente, convencido de 
que correspondia à verdade. Logo a seguir, porém, 
recebi do mesmo, Sr. Leonardo Guimarães, longa 
carta, na qual S. Sa. me esclarece que nunca 
despachou "Whisky a meio dólar", e que a 
informação por mim transmitida ao Líder da Minoria 
do Senado não tinha fundamento. 

Senti-me, desde logo, no dever de retificar 
meu aparte. Jamais me passaria pela mente 
sustentar uma restrição a um cidadão brasileiro se 
não baseada em fatos verdadeiros; mas como não 
fôra eu o orador, aguardei oportunidade para 
também em aparte retificar a afirmativa anterior. 

Há três ou quatro dias, o Sr. Leonardo 
Guimarães passou por esta Casa e, muito 
amàvelmente, cobrou-me o cumprimento dêsse 
dever de ética. Não tenho assim dúvida em ler, para 
que fique nos nossos Anais, o trecho da carta em 
que S. Sa. se refere ao aparte por mim dado. 
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"Por ter estado ausente do Rio buscando 
recuperar urna saúde sèriamente comprometida, só 
ontem, pelo Diário do Congresso de 11 do corrente, 
tive conhecimento da acusação que  
me fêz V. Exa. ao apartear o eminente Senador Juracy 
Magalhães, na sessão do dia anterior. 

Certo de que um homem da sua formação  
não se recusará a reexaminar o assunto e  
reparar, da mesma forma e no mesmo lugar, o dano 
moral causado a um concidadão, depois de verificar 
ter sido induzido em êrro por pessoa que lhe merecia 
a maior confiança, venho declarar a Vossa 
Excelência que nunca conferi despacho de uísque a 
meio dólar nem fui retirado do serviço de 
conferência. 

Entre cêrca de quinhentas notas de 
importação relativas à fraude que denunciei, 
desembaraçadas por uns 40 conferentes, apenas 
funcionei num despacho de peixe em conserva da 
firma Dias Henrique & Cia. Ltda., no qual me 
escapou, naturalmente, por atropêlo do serviço ou 
por qualquer outro motivo hoje impossível de 
precisar, o insignificante valor declarado. 

Não há, porém, num lapso desta ordem 
qualquer falta funcional, pois conferentes que 
desembaraçam numerosos despachos das firmas 
implicadas, que notaram o irrisório dos preços, que 
os retificaram arbitrando outros ainda lesivos ao 
Fisco, como se vê do item 15, letra b, do relatório da 
Comissão de Inquérito Administrativo – ("Diário do 
Congresso" – Seção II – de 19-3-1957 – pág. 269) – 
não foram responsabilizados, apesar de não 
denunciarem a fraude. 

O próprio Ministro da Fazenda, no  
discurso de 8 de abril do ano passado, proferi- 
 

do na Câmara dos Deputados, destruiu a acusação 
que fizera quando, apreciando tais erros, que deixam 
nos papéis os elementos indispensáveis à revisão e 
cobrança dos tributos sonegados, afirmou que isso – 
“nunca foi considerado como falta funcional dos 
conferentes que atuaram nos respectivos despachos." 

A seguir o Sr. Leonardo Guimarães explana 
longamente a questão do "whisky a meio dólar"; e 
como não tem relação com o meu aparte, não 
preciso dar conhecimento dela, ao Senado. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. 
Exa. uni aparte? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Com muito prazer. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – A retificação 

de V. Exa. honra sobre-modo o Líder da Maioria do 
Senado, mesmo porque reproduz o que Vossa 
Excelência costuma fazer quando se trata de 
questões de dignidade. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Muito grato ao 
eminente Senador Fernandes Távora, sempre 
generoso, que muito me emocionou e honrou com 
seu aparte. 

Jamais passaria pela minha mente sustentar 
uma restrição de julgamento em relação a um 
cidadão brasileiro, desde que informações me 
autorizassem a desfazê-las. 

No caso, o Sr. Leonardo Guimarães enviou-
me os elementos à retificação; e eu a faço com 
imensa satisfação e tranqüilidade de consciência. – 
(Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo 
que tratar, vou encerrar a sessão. Designo para a de 
amanhã, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Votação, em discussão  

única, do Projeto de Lei da Câmara 
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nº 163, de 1957, que retifica, sem ônus, a Lei nº 
2.665, de 6 de dezembro de 1955, que estima a 
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício 
de 1956, tendo Parecer Favorável, sob nº 95, de 
1958, da Comissão de Finanças. 

2 – Votação, em discussão única, do 
Requerimento nº 130, de 1958, do Sr. Daniel Krieger 
e outros Srs. Senadores, solicitando urgência, nos 
têrmos do art. 156, § 3º, do Regimento Interno, para 
o Projeto de Resolução nº 6, de 1958, que 
restabelece dez cargos extintos da classe J da 
carreira de Auxiliar Legislativo, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal. 

3 – Discussão única (com apreciação 
preliminar da constitucionalidade, nos têrmos do art. 
133 do Regimento Interno) do Projeto de Lei da 
Câmara nº 358, de 1956, que converte em 
monumento histórico e nacional os sítios e 
logradouros da antiga cidade de São Luís, no Estado 
do Maranhão, que conservam os caracteres 
paisagísticos e arquitetônicos primitivos ou 
tradicionais, tendo Pareceres, sob ns. 428 e 429, de 
1957 e 88, de 1958, das Comissões: de Constituição 
e Justiça, pela inconstitucionalidade do projeto; de 
Educação e Cultura, favorável, com a emenda que 
oferece de nº 1-C; e de Finanças, favorável ao 
projeto e à emenda. 

4 – 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 Favoráveis, sob 
ns. 68 a 70, de 1958, das Comissões: de 
Constituição e Justiça; de Serviço Público Civil; e de 
Finanças. 

Publicação feita nos têrmos do Requerimento 
nº 135, aprovado na sessão de 5 de maio de 1958. 

Discurso proferido pelo escritor Érico 
Veríssimo no l Congresso Brasileiro de Arte, 
realizado em Pôrto Alegre. 

"Simples e para mim muito agradável, dar as 
boas vindas aos Congressistas, em nome da 
Comissão Organizadora dêste certame. 

Eu não farei um discurso formal, nem longo. 
Antes de entrar na parte principal de minha pequena 
alocução, eu quero fazer, por conta própria, algumas 
considerações sôbre o momento e o Congresso. 

Peço licença para começar repetindo um lugar 
comum: que nós atravessamos um momento muito 
sério, um dos momentos mais dramáticos da História 
da Humanidade, em que o homem está correndo o 
risco de perder a sua humanidade. 

Eu me explico melhor. Nós vivemos num 
sistema social e econômico de tal natureza que, 
apesar de proclamarmos que somos espiritualistas, 
conseguimos esta coisa monstruosa: elevar o 
dinheiro como valor máximo e transformar a pessoa 
humana numa mercadoria. O homem moderno está 
no mercado. Êle se oferece. Êle procura o melhor 
preço. 

Para conseguir esta venda, para conseguir 
êste preço alto, é um conformista. Êle não protesta 
contra o que existe. Êle aceita tudo, porque é o único 
caminho que esta nossa civilização triste nos aponta: 
o caminho do sucesso. Se fôr possível conseguir o 
sucesso com honestidade, dentro da decência isto é 
feito. Mas se não fôr possível, nós, impelidos por 
essa coisa horrenda que é a propaganda, chegamos 
até a espezinhar nossos companheiros, e, no 
processo de espezinhar os outros, nós nos 
espezinhamos a nós mesmos. 

Numa atitude talvez desnecessàriamente otimista 
ou então levados pelo ópio do hábito não vemos ou não 
queremos ver a tragédia que nos ameaça. 

 



– 50 – 
 

Vejam bem isto: o homem está se 
desumanizando, está se transformando num número 
nesta era eletrônica. Êle está sendo alienado de sua 
humanidade. O que deseja é o sucesso, porque o 
sucesso é um dos valores mais altos de nossa 
cultura. 

Ora, neste momento tão sério e tão grave, em 
que a pessoa humana está ameaçada na sua 
dignidade, na sua liberdade e na sua vida, ameaçada 
de destruição moral, intelectual e física também, nesta 
era atômica tão dramática, é muito importante que no 
Sul do Brasil se reúnam algumas centenas de pessoas 
de boa vontade para discutir problemas de arte. 

Muita gente rirá disto. Nós estamos aqui, não 
estamos conspirando contra a vida de ninguém; não 
queremos derrubar nenhum Govêrno; não queremos 
vender nada. Isto é muito importante. Nós não 
estamos tentando impingir nenhum produto. 

Tenho a impressão que êste Congresso deve 
compreender que nenhuma manifestação da vida 
moderna pode ficar indiferente aos problemas 
sociais. É nesta sociedade que nós vivemos, nos 
movemos, sonhamos e também morremos. Temos 
direito de escolher até onde é possível a nossa 
morte. Não queremos a morte atômica. Não 
queremos a morte moral. Não queremos a morte 
intelectual. Numa palavra: nós queremos liberdade. 
Liberdade para desenvolver a nossa personalidade, 
para darmos o que de melhor temos. 

Ora, creio que isto não é possível se 
estivermos sob a ameaça da intolerância, da guerra, 
da violência, do totalitarismo. Não aceito nenhum 
sistema político, social e econômico que não tenha 
como centro o homem, a dignidade da pessoa 
humana. 

Mas devemos prestar muita atenção, 
perguntar a nós mesmos se estamos respeitando 
a dignidade da pessoa humana. Há  
várias maneiras de não respeitara dignida- 
 

de da pessoa humana. Uma é tirar-lhe a liberdade. 
Outra, mandá-la para a prisão. Há uma terceira: 
deixá-la ao abandono, como acontece em nossos 
países, em que nos vangloriamos de respeitar tanto 
a pessoa humana e há multidões de miseráveis que 
vivem, ou melhor, vegetam numa subvida. 

A Arte e os artistas não podem viver alheios a 
êstes problemas. Não quero dizer que todo artista 
deva tomar um partido político e ser um político 
militante e repetir êsses "slogans" que muitas vêzes 
não traduzem nada quando analisados à luz da 
semântica ou então do bom senso. Mas o 
interessante, o importante, o essencial é que aqui, 
tratando de problemas de arte, não nos esqueçamos 
de que a arte é uma função também social. Não 
exclusivamente social e política, como muitos 
querem, mas também social, porque ela necessita de 
condições para florescer. 

Isto dito, passo â saudação aos 
Congressistas, que é muito simples: nós no Rio 
Grande temos uma tradição de hospitalidade, mas 
temos também a má reputação de sermos amigos da 
guerra e da violência. Nós somos vítimas do destino 
e da geografia. É verdade. 

Durante muitos anos êste Estado foi o campo 
de batalhas do Brasil nas suas guerras com o 
estrangeiro. Em 77 anos tivemos, entre guerras e 
revoluções, não contando as pequenas, onze. Os 
nossos homens ficaram mais afeitos à lida do campo 
e da guerra do que às manifestações de arte. 

O meu avô, que era tropeiro, custou muito a se 
reconciliar com o fato de ter um filho contador de 
histórias. Êle me dizia: "Você conta histórias que não 
aconteceram a respeito de pessoas que nunca 
existiram e não me parece que isto seja direito". 

De certa maneira, esta atitude do  
rio-grandense com relação à arte existiu por  
muito tempo e se justifica, como no caso  
dos Estados Unidos, com os puritanos para os 
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quais a beleza era pecado. Eu não acho. Mas para 
os puritanos a beleza era pecado, e isso impediu que 
os Estados Unidos tivessem mais cedo uma boa 
arte, o que só hoje começa a ocorrer. 

Meus amigos, o Rio Grande do Sul recebe 
vocês, brasileiros de outras partes dêste País, com 
os braços abertos, com grande cordialidade. E temos 
a certeza de que êste Congresso, se não servir para 
outra coisa, servirá para aproximar brasileiros de 
diversas partes do País. 

O que temos a oferecer a vocês, nesta bela 
cidade, é antes de tudo – com perdão dos nossos 
companheiros do Centro, do Norte e do Nordeste – o 
mais belo céu da América e, talvez, do mundo. 
Felizmente, nós não temos um departamento de céu, 
uma autarquia, porque neste caso nós teríamos um 
crepúsculo mais esmaecido, sob a alegação de que 
não há verba para tintas. 

Êste Congresso coincide com o Outono, que é 
a mais bela estação de Pôrto Alegre do Rio Grande 
do Sul em geral. Chamo a atenção dos meus amigos 
congressistas para o céu, para o mel, para o ouro 
desta luz, para a doçura da atmosfera. E chamo a 
atenção, acho que é desnecessário para os 
congressistas do sexo masculino, para a beleza das 
mulheres gaúchas. Eu não falarei da beleza do 
homem gaúcho, porque seria uma contradição, em 
têrmos. 

Em todo caso, chamo a atenção de vocês para 
êste fato: nós não somos como alguns caluniadores 
dizem, castelhanos. Não pertencemos à raça platina, 
embora tenhamos uma grande admiração pela 
Espanha, uma grande afeição pelos nossos vizinhos. 
Nós somos brasileiros. Falamos quadrado, mas 
falamos claro. Nós falamos esta bela língua que se 
fala no Brasil, e que, por um milagre, não se dividiu 
em dialetos, apesar da tremenda extensão do País e 
 

das deficiências dos meios de comunicação e 
transporte. 

Estou me alongando demais, estou acabando 
por fazer um discurso. Eu quero dizer-vos apenas 
isto: Ë com o maior prazer (eu não direi que é com 
honra porque isto é um clichê muito conhecido) é 
com o mais intenso, o mais legítimo prazer que nós, 
os rio-grandenses, recebemos vocês, brasileiros, de 
outros Estados, e os apertamos num grande, num 
imenso, num forte abraço". 

Publicação feita nos têrmos do Requerimento 
nº 136, aprovado na sessão de 5-5-1958. 

Discurso pronunciado pelo Senhor Senador 
Nereu Ramos em Ouro Prêto, como orador oficial das 
solenidades comemoráticas do Dia de Tiradentes. 

"Há mais de três lustros, falando aos jovens que 
então recebiam as láureas de Justiniano na Faculdade 
de Direito do Estado em que nasci, ocorreu-me 
reconhecer a procedência de um juízo agora 
sumamente valorizado: "A democracia perdeu o 
sentido específico de regime e converteu-se em 
concepção altaneira de vida". O pensamento dos 
homens públicos aturdia-se, ainda, na sangueira de 
uma guerra em que se decidiam os destinos do mundo. 
As energias vitais do nosso País empenharam-se na 
crista daquela guerra mundial ante as mesmas razões 
que atuaram no sucesso histórico de 1822. O quinhão 
que nos tocaria no espólio da contenda bélica seria, por 
igual, de independência ou morte. 

Ali também estivemos condenados a uma 
troca de civilização. Somos sabedores de que, 
conforme a velha sentença de Euclides da 
Cunha, ou progredimos ou desaparecemos.  
Tudo faz crer, a despeito das contradições que 
procuram coalhar o idealismo de tantas gerações 
identificadas nos mesmos assomos heróicos,  
que o futuro pertencente a Deus nos cobrirá com 
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seus acenos de esperança. Entre as perplexidades e 
as perspectivas que alternam os preços da 
civilização, a História já nos favorece com uma 
partilha capaz de lastrear o custo das bandeiras 
desfraldadas pelos semeadores da ordem e do 
progresso. Mas o espírito dos heróis não se 
iluminaria com tanta claridade, se o sentimento dos 
nossos mártires não fôsse purificado em provas 
soberanas de renúncia. 

O nascedouro dos ideais brasileiros jungidos 
àquela democracia substantivada numa concepção 
altaneira de vida situa-se nesta plaga mineira, entre 
as montanhas igualmente altivas que a emolduram e 
num chão onde o passo de cada transeunte parece 
acordar uma nova sensação da fortuna política na 
alma fatigada dos que já perlustraram vários 
mundos. É o que se dá comigo, neste momento de 
reconfôrto, quando minha imaginação desce às 
entranhas daquela fé que embalou os rasgos viris da 
nossa emancipação política. Nosso patriotismo pode 
peregrinar por todos os mundos, mas é aqui que 
su'alma vem banhar-se. 
 

Sementeira de estoicismo 
 

Há uma sementeira de estoicismo no 
sentimento que se irradiou destas alturas para 
comunicar-se ao povo da colônia. Ela intensificou o 
poder de sua luz com uma pressão que venceu a 
distância de um século para espraiar-se no idealismo 
vingado na alvorada de 15 de novembro de 1889. A 
República, nestes arredores, modelou a feição de 
vida política dos brasileiros. Ainda que o córtex 
possa ter variado em sua compleição, o cerne da 
árvore plantada tem resistido aos vendavais. Suas 
raízes desceram desta colina e à sombra dos troncos 
que a apendoam, os imperativos da liberdade 
humana continuam a florescer no destino do Brasil. 

Não me animo a recordar êste cenário já 
retratado na arte dos nossos escritores. A velha Vila Rica 
 

dos ribeiros auríferos deixou de nutrir a visão de um 
povoado para embalar-se num viveiro de 
reminiscências. Afonso Arinos fixou a tinta dêste 
teatro onde a desventura lutou contra a inclemência 
como os romanos de Tito Lívio, imaginando pairar no 
silêncio do espaço a alma das gerações mortas. Ao 
figurar um crescendo de vozes redivivas, supôs 
inspirá-lo alguém a perguntar se é morta a Pátria, ou 
a inquirir se ainda há descendentes dos que, em 
defesa de sua casa, de sua liberdade e de seus 
brios, laceraram as carnes nas cangas dos jumentos, 
morreram nos baraços das fôrças ou às descargas 
dos dragões. Alguma voz invisível parecia-lhe 
apostrofar se os sonhadores que tombaram nas ruas 
desta antiga Vila Rica ou nos degredos d'África não 
têm quem os vingue. 

Mas a vingança irrompeu não só nos 
fogachos que explodiram em tantos surtos novos 
de libertação e na rutura do jugo tirânico como no 
próprio poder de auto-determinação alcançado 
pelos brasileiros com a vitoriosa conjura 
republica-na no século seguinte. A lição 
ministrada do alto desta montanha frutificou nos 
brios das gerações que se têm revezado na 
defesa das instituições políticas implantadas no 
Brasil e alertou o ânimo com que o amor e o 
trabalho garantem aos brasileiros a inteireza 
desta Pátria livre e cristã. Os grilhões que 
sangraram as mãos dos mártires foram forjados 
com o metal que abastece as fundições onde 
multiplicamos o pêso das âncoras preservadoras 
da estabilidade daquele poder de auto-
determinação. 

Já é truismo dizer-se que os problemas vitais 
de uma nação são todos econômicos ou 
intrìnsecamente resultantes do estado da economia 
nacional. A História esclarece que os gravames do 
regime colonial alcançaram ao tempo da Inconfidência 
um pêso antes ignorado e ainda mais embrutecido 
pela iminente cobrança dos tributos em atra- 
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so. Ao lado da riqueza drenada em proveito da 
Coroa, – via-se a miséria lavrar a angústia da vida 
em afrontoso contraste com as dádivas da terra. 
Não só as classes humildes sofriam os males da 
conjuntura; ela atingia também a sorte dos 
remediados. Os agravos eclodiam na derrama, que 
era tanto mais forte quanto mais fecundo o 
trabalho exigido. Em vez de prêmios aos 
trabalhadores, o castigo das aliquotas e as trevas 
da submissão. 
 

Mundo igualitário 
 
Os que sentem a pobreza fisiológica 

resignam-se à deserção da esperança, mas os que 
amargam a pobreza psicológica por verem fugir a 
esperança a que se julgam com direito, atraída ao 
regaço dos monopolizadores da riqueza, resistem e 
enfrentam as iniqüidades. Tais iniqüidades 
resumem as causas que determinaram a 
conspiração, mas foram banidas com a implantação 
da República e não mais poderão atuar neste 
tempo que marcha ao encontro de um mundo 
igualitário, onde a liberdade conquistada pelo maior 
número de povos fruirá ainda mais confiante a 
consciência do seu próprio império. A vida sem 
destino do período em que fomos colônia não nos 
concedeu ao menos o direito de pensar na 
construção da nacionalidade. As dádivas da terra e 
as marcas do nosso itinerário político eram 
distribuídas e traçadas ao arbítrio do jugo real. 

Os elementos básicos da construção política 
do Brasil – Govêrno, limites geográficos, meios de 
defesa, trabalho, instrumentos de produção, padrões 
étnicos, leis e instrução – oscilavam no jôgo  
dos interêsses ultramarinos. O colonialismo  
fêz quartel nas terras do Brasil com uma arrogância 
ignorada pelos demais povos da América Latina.  
O trabalho do povo brasileiro foi mais deserdado  
do que o dos países americanos opri- 
 

midos pela cupidez do mercantilismo espanhol. Os 
laços de dependência econômica por tal forma 
apresilharam o destino dos povos aqui e ali 
tutelados, que o mesmo lábaro de redenção quase 
simultâneamente crepitou na consciência apisoada 
neste continente. Os amortecedores que valeram à 
monarquia bragantina e retardaram a sorte dos 
ideais separatistas vieram com a transferência da 
família real para o Rio de Janeiro. 

Mas, embora demorasse, o destino vitorioso 
da cruzada já estava marcado. Mesmo entre os 
estadistas portuguêses, a independência do Brasil já 
tinha viso de fatalidade histórica. Pouco tempo 
depois da chegada de D. João VI, quando ainda 
estava aberta e quente a história da Inconfidência, 
um daqueles estadistas lembrou-se de ser franco, ao 
referir-se à torrente de males que ameaçavam de 
ruína total os Estados sob o domínio da Coroa: "Se o 
Príncipe Regente voltar à Europa emancipar-se-ão 
as colônias; em caso contrário, haverá a insurreição 
do reino". Certo filósofo escreveu que a idéia política 
só se fixa quando permanece em movimento. A 
Inconfidência pusera em marcha as idéias da 
Independência da República. Conquanto o 
despotismo já houvesse provocado manifestações 
de alforria, a definição de princípio da jornada 
emancipacionista e republicana das vésperas da 
conspiração atingiu o climax na data hoje 
comemorada. 
 

Colóquios com Jefferson 
 

A glória de Franklin ungia o pensamento 
dos moços vindos de Coimbra e inspirados  
nos moldes políticos que iam se generalizando.  
O estatuto da democracia norte-americana, pôsto 
em vigor em Filadélfia, parecia decorado, como 
ponto de sabatina do estudante José Joaquim  
da Maia em seus colóquios com Jefferson.  
O frêmito patriótico daquele menino-ho- 
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mem haveria de comunicar-se ao País inteiro, se a 
morte não houvesse frustrado o poder de sua fé. 
Embora o pensamento republicano não possa ser 
definido em todos os seus pormenores, visto se 
terem perdido muitos dos seus enunciados, com as 
evasivas do silêncio de vários conspiradores 
inqueridos e com a destruição das provas coligidas, 
é manifesto que a tinta da bandeira desfraldada se 
estrelou no idealismo dos estudantes brasileiros, na 
consciência que a cultura esqueceu à luz do espírito 
dos homens maduros e na febre que encorajou 
Tiradentes à raia do fanatismo. 

A História sabe que a república dos 
inconfidentes teria leis favoráveis ao povo, 
diversos parlamentos sujeitos a um poder 
legislativo central, serviço militar obrigatório em 
tempo de guerra, circulação de papel moeda 
lastreado a ouro, universidade nesta antiga Vila 
Rica, fábricas de pólvora e de tecidos, não usando 
os governadores senão estofos da indústria 
nacional. Patriarcal em sua liberalidade, o Estado 
premiaria as mulheres fecundas, isentaria de 
direitos os produtos das lavras e, dentro de certos 
limites, decretaria a abolição da escravidão, além 
de multiplicar as escolas necessárias à instrução 
do povo. Munificente, mas sem imprevidência, o 
Estado impediria a saída dos valores em custódia 
do erário. Mas a opção pela solução monárquica, 
preferida pelos autores da Independência, 
contribuiu para a salvaguarda da unidade nacional, 
livrando o País das aventuras do caudilhismo e 
dos perigos do esfacelamento. 

É de justiça reconhecer que a preservação 
da unidade nacional foi garantida pela democracia 
coroada, na cabeça de Pedro II, embora já  
em pleno fastígio do segundo reinado, Tavares 
Bastos houvesse denunciado o afrouxamento  
dos nervos do corpo social da Nação. O  
lúcido pensador político inspirava-se em clima que 
 

comprometia os alicerces das instituições sociais, 
tanto mais nocivamente quanto maior fôsse a 
distância que nos separasse da abolição da 
escravatura. As vértebras econômicas do País 
reclamavam cálcio, naquele período decisivo de 
crescimento. Êle coincidia com a crise da puberdade 
no organismo humano, capaz de produzir psicoses 
de efeitos agudos. A fase de transição de uma nação 
que tende a amadurecer, econômicamente, exige 
senso de transição prudente aos responsáveis pelo 
sustento da ordem política. Havia saber no juízo de 
Justiniano José da Rocha: "A fase da transição é a 
que exige maior prudência, mais tino, mais devoção 
dos estadistas a quem é confiada a fôrça 
governamental e a alta direção dos negócios; se a 
não sabem ou não querem reconhecer, se a não 
querem ou não sabem facilitar, se ainda mais a 
contrariam provocam calamidades a que depois não 
há sabedoria que possa acudir". 
 

Fôrças desmobilizadas 
 

A Inconfidência marcou-se no último quartel de 
um século infenso à difusão da vida comunal, que 
preserva as tradições de liberdade individual e da 
solidariedade social. A decadência das atividades 
agrícolas, causada pela descoberta das minas, 
açulou o instinto de cobiça e despreviniu a riqueza 
do trabalho, facilitando desmedidamente as 
incursões do despotismo. O tentame revolucionário 
apoiou-se em fôrças desmobilizadas, ademais 
ressentidas da insuficiência daquela base física a 
que se referiu um dos nossos historiadores. O 
elastério dos espíritos voltados à emancipação, teria 
que operar com a ajuda de uma raça mestiça, ainda 
em estado tênue de polarização, embora somasse a 
metade da população livre. 

Conquanto solidária com a conjura, por 
vocação liberal e interêsse próprio, a base aludida não 
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empenhava no movimento o mesmo fervor inflamado 
no ânimo dos conspiradores mais diretamente 
atingidos pelos efeitos econômicos dos atos de 
arbítrio das autoridades. Ainda faltava superfície ao 
êxito popular da revolução. A superfície desdobrar-
se-ia depois, com o sustento de uma infra estrutura 
que alentou a substância das causas e a 
confraternização das classes em maior número. 
Quando as raízes já crescidas foram espezinhadas 
não houve contê-las, conforme atestam os 
movimentos de 1822, 1888, 1889 e, possivelmente, o 
próprio movimento de 1930. 

A Inconfidência consubstancia um rasgo 
heróico, generoso e precoce de cultura política, 
purificado pelo idealismo de juventude estudiosa. 

O movimento que os conspiradores 
corporificaram não constituiu, conclusivamente, um 
compromisso de letrados imbuídos naquele mundo 
em que vogavam páginas de enciclopédia assinadas 
por Montesquieu, Rousseau e Voltaire. É um 
encontro histórico dos precursores da república. A 
alma que atuou naquele movimento e propagou o 
juízo da conspiração veio do corpo de um alferes e 
iluminou-se em volições de tanta religiosidade, que 
às vêzes alcançavam rasgos fanáticos. Os 
detratores, assalariados, talvez por isso, o 
consideraram doido. Doido por ter fibra, brio e 
nervos, ou por possuir coragem, fé, caráter e 
sentimento. O alferes há de ter sido fanático, mas 
naquele sentido de loucura a que Erasmo se referiu 
com êste conceito: "À medida que a loucura se 
afasta dos homens, também dêles se retira a vida". 
 

Tiradentes 
 

O estoicismo com que Tiradentes se entregou 
ao suplício é uma revelação de consciência  
sem espasmos. O caráter altivo e a grandeza do 
sentimento de renúncia aureolaram no perfil do mártir a 
 

expressão maiúscula da Inconfidência. Quando o 
mesmo ministro que lera a rude sentença aos réus 
algemados, lhes anunciou, depois, que, com 
exceção de Tiradentes, a todos os demais 
condenados à morte se estendera a clemência da 
rainha, o júbilo que invadiu a prisão contagiou a 
alegria do mártir. "Só eu devo ser vítima da lei; morro 
jubiloso por não levar comigo os infelizes que 
desencaminhei"; suas palavras teriam sido dêste 
porte. Ao lhe ser vestida a alva, naquela bela manhã 
de sábado, de 21 de abril de 1792, o algoz lhe ouviu 
dizer que, por êle, o Redentor também morrera nu. 

Eis como a História recorda o ânimo daquele 
paladino de estatura alta, espáduas largas e olhar 
espantado, que possuía o dom da palavra e tinha 
franqueza selvagem. A História conta que nunca se 
vira tanta constância e tamanha consolação como 
naquele instante em que Tiradentes saiu ao encontro 
marcado com a morte. Faces abrasadas, passo 
apressado e intrépido, monologava com o crucifixo 
que trazia à altura dos olhos. Só deixou de fitá-lo por 
duas vêzes em que levantou a fronte para o céu, 
ante o pasmo da assistência, subiu ligeiro e firme os 
vinte e quatro degraus do patíbulo. Tudo quanto 
pediu ao carrasco, na hora fatídica, foi que 
abreviasse o suplício. Sem levantar os olhos, como 
que pregados na imagem do Redentor, sem o mais 
ligeiro estremecimento, que lhe traísse a coragem, 
entregou-se à História. 
 

Procura da fé 
 

Senhores: Neste mundo conturbado e incauto, 
quando o utilitarismo de tantas causas tenta 
comprometer a razão da própria vida, afastemos  
do pensamento todo laivo que derive das fraquezas 
humanas e vamos ver, com o olhar sôlto no  
futuro, se saberemos identificar aquêle ponto do  
azul em que se concentrou o pensamento. Talvez 
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ali possamos encontrar a fé que devemos entregar, 
com paz no coração, luz no espírito e constância no 
trabalho, ao destino desta nossa pátria. Ela é  
grande, na extensão, mas Tiradentes soube fazê-la 
maior no martírio. Aquêles que têm crença e  
confiam em Deus ajoelham-se. Se o nosso olhar pu- 
 

der ficar rendido, em homenagem aos heróis da 
nossa História, nossas mãos sabem permanecer 
postas, nesta hora de contrição, em louvor ao mártir 
em cuja memória se celebra a unidade de 
sentimento e consciência do nosso Brasil de  
todos os tempos". 

 



31ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 6 DE MAIO DE 1958 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. APOLÔNIO SALLES E CUNHA MELLO 
 

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

Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Prisco dos Santos. 
Álvaro Adolpho. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Mathias Olympio. 
Mendonça Clark. 
Onofre Gomes. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Georgino Avelino. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
João Arruda. 
Argemiro de Figueiredo. 
Apolônio Salles. 
Novaes Filho. 
Nelson Firmo. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Sá Tinoco. 
Paulo Fernandes. 
Alencastro Guimarães. 

Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Bernardes Filho. 
Benedicto Valladares. 
Lino de Mattos. 
Sylvio Curvo. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Gomes de Oliveira. 
Nereu Ramos. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. (49). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de  

presença acusa o comparecimento de  
49 Srs. Senadores. Havendo número  
regimental no recinto, declaro 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. Segundo Suplente, servindo de 1º 
Secretário, lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

MENSAGENS 
 

Do Sr. Presidente da República, nº 58, 
restituindo autógrafo do Projeto de Lei da Câmara nº 
298, de 1956, que dá denominação à  
profissão de guarda-livros. 
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– Nº 59, como segue: 
 

MENSAGEM DO SR. PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA, Nº 93, DE 1958 

 
(Número de ordem da Presidência da 

República). 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 

Federal 
Tenho a honra de comunicar a Vossa 

Excelência que, no uso da atribuição que me 
conferem os artigos 70, § 1º, e 87, II, da Constituição 
Federal, resolvi negar sanção ao Projeto de Lei da 
Câmara, nº 1.439, de 1951 (no Senado, nº 92, de 
1956), que ampara aos militares e civis que tenham 
servido em fábricas, usinas, arsenais e 
estabelecimentos do País, que estiveram sob regime 
militar no período da guerra por considerá-lo 
contrário caos interêsses nacionais, em face das 
razões que passo a expor. 

Após o término da Segunda Grande Guerra, 
surgiram várias leis concedendo vantagens não 
sòmente aos que realmente combateram, mas também 
a muitos militares e civis que permaneceram no País. 

Os favores concedidos por êsses diplomas legais 
criaram elevados ônus para os cofres públicos e têm 
contribuído, sensivelmente, como fator de afastamento 
de militares das Fôrças Armadas, que ainda estariam em 
condições de prestar serviços na atividade. 

Atribuir recompensas ou prêmios exagerados 
àqueles que apenas cumpriram as tarefas que lhes 
foram cometidas, muitas vêzes sem risco, é ferir o 
princípio de equidade, em face daqueles que 
pagaram tributos de sangue ou que se expuseram 
com perigo grave de vida, ou mesmo tombaram no 
cumprimento do dever. 

Durante o último conflito mundial todos  
os brasileiros se achavam empenhados na defesa 
da Pátria, cada um cooperando, dentro  
das respectivas obrigações e possibilidades,  
na nobre missão de serví-la, bem cumprindo 
assim o imperativo do dever moral que não 
 

torna o cidadão credor de benefícios especiais. 
A prestação de serviços à Pátria não constitui 

favor, é, antes, obrigação precípua de todo e 
qualquer brasileiro. Na guerra moderna, todos os 
filhos de uma nação são chamados a cooperar na 
sua defesa e o Brasil não fugiu à regra geral no 
último conflito mundial. 

Portanto, como a legislação vigente satisfaz de 
modo amplo as hipóteses em referência, nada 
justifica que se crie uma exceção, como a prevista no 
projeto. 

São estas as razões que me levaram a negar 
sanção ao projeto em causa, as quais ora submeto à 
elevada apreciação dos Senhores Membros do 
Congresso Nacional. 

Rio de Janeiro, em 28 de abril de 1958. – 
Juscelino Kubitschek. 

É o seguinte o projeto vetado: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 
(Na Câmara nº 1.439, de 1951; no Senado nº 92, de 

1956) 
 

Ampara aos militares e civis que tenham 
servido em fábricas, usinas, arsenais e 
estabelecimentos do País que estiveram sob regime 
militar no período da guerra. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º São amparados pela Lei nº 288 de 8 

de junho de 1948 os militares e civis que tenham 
servido em fábricas, usinas, arsenais e 
estabelecimentos do País, que estiveram sob 
regime militar no período da guerra e aos quais foi 
aplicado o Decreto-lei nº 4.937, de 9 de novembro 
de 1942. 

Parágrafo único. Ficam reconhecidos os 
direitos dos militares e civis, já falecidos, em 
condições de serem beneficiados por esta lei. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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À Comissão Mista incumbida de relatar o veto. 
 

OFÍCIOS 
 

– Da Câmara dos Deputados, ns. 405, 407 e 408, 
encaminhando autógrafos dos seguintes projetos: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 67, DE 1958 
 

(Nº 607-B-55, na Câmara dos Deputados) 
 
Concede auxílio de Cruzeiros 20.000.000,00, à 

Juventude Musical Brasileira para construção da 
Universidade Internacional de Música. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É concedido o auxílio de Cr$ 

20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) à 
Juventude Musical Brasileira, para construção da 
Universidade Internacional de Música. 

Art. 2º É aberto o crédito especial de Cr$ 
20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) pelo 
Ministério da Educação e Cultura, para atender ao 
disposto nesta lei. 

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

Às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Educação e Cultura e de Finanças. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 1958 
 

(Nº 3.607-A-57 na Câmara dos Deputados) 
 

Reorganiza o quadro da Secretaria do Tribunal 
Regional Eleitoral do Amazonas e dá  
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O quadro de pessoal da Secretaria do 

Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, 
aprovado pela Lei nº 486, de 14 de novembro de 
1948, e alterado pelas Leis ns. 1.975, de 4 de 
setembro de 1953, e 2.877, de 20 de setembro de 
1956, passa a ser constituído da tabela que 
acompanha esta lei. 

Parágrafo único. Caberá ao Presidente  
do Tribunal apostilar os títulos dos funcionários 
de acôrdo com a situação decorrente da presente 
lei. 

Art. 2º A carreira de Datilógrafo fica 
transformada na de Auxiliar Judiciário, com a 
estrutura constante da tabela anexa. 

Art. 3º Os ocupantes da classe final da 
carreira de Auxiliar Judiciário terão acesso à 
classe inicial da carreira de Oficial Judiciário, 
mediante concurso de 2ª entrância, respeitado, em 
relação aos atuais ocupantes da carreira de 
Datilógrafo, o disposto no art. 5º, da Lei nº 486, de 
14 de novembro de 1948. 

Art. 4º Fica criado no quadro da Secretaria 
do Tribunal Regional do Amazonas a função 
gratificada de Secretário do Corregedor, símbolo 
FG-6, e 2 (duas) de Chefe de Seção, símbolo  
FG-6. 

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a 
abrir ao Poder Judiciário – Justiça Eleitoral – Tribunal 
Regional Eleitoral do Amazonas – o crédito especial 
de Cruzeiros 280.000,00 (duzentos e oitenta mil 
cruzeiros), para atender às despesas decorrentes 
desta lei. 

Art. 6º Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
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TABELA A QUE SE REFERE O ARTIGO 1º DESTA LEI 
 

Cargos de Carreira 
 

 
Número 

de 
Cargos 

 

 
 

CARGOS 

 
Símbolo 

ou 
Padrão 

   
1 Oficial Judiciário....................................................... M 
2 Oficial Judiciário....................................................... L 
2 Oficial Judiciário....................................................... K 
3 Oficial Judiciário....................................................... J 

   
   

1 Auxiliar Judiciário..................................................... I 
2 Oficial Judiciário....................................................... H 
   

   
1 Contínuo................................................................... G 
1 Contínuo................................................................... E 
1 Servente................................................................... E 
   

 
Cargos Isolados de Provimento Efetivo 

 
 

Número 
de 

Cargos 
 

CARGOS 
Símbolo 

ou 
Padrão 

1 Diretor da  secretaria............................................. 
 

PJ-6 
 

1 
 
Porteiro................................................................... 
 

H 

 Funções Gratificadas  
 

Número 
de 

Cargos 
 

CARGOS Símbolo 

   
1 Secretário da Presidência........................................ FG-5 
1 Secretário da Procuradoria Regional....................... FG-5 
1 Secretário do Corregedor......................................... FG-6 
   

 
2 Chefe de Seção....................................................... 

 
FG-6 

 
 

Às Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças. 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 68, de 1958 

 
(Nº 2º22-B-56, na Câmara dos Deputados) 
 
Altera o quadro da Secretaria do Tribunal 

Regional Eleitoral de Pernambuco, e dá outras 
providências. 

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

Regional Eleitoral de Pernambuco, criado pela Lei nº 
486, de 14 de novembro de 1948, e alterado pela de 
nº 1.975, de 4 de setembro de 1953, fica substituído 
pelo que consta da tabela anexa à presente lei. 

Art. 2º Os atuais funcionários da Secretaria, a 
que se refere esta lei, terão seus títulos apostilados 
pelo Presidente do Tribunal, de acôrdo com a nova 
situação da tabela. 

Art. 3º Ficam criados os seguintes cargos de 
provimento efetivo: 2 (dois) Diretores de Serviço, 
símbolo PJ-5; 1 (um) Ajudante de Almoxarife, classe 
"L"; 1 (um) Motorista, classe "J"; 2 (dois) Auxiliares 
de Portaria, classe "G"; e 3 (três) Auxiliares de 
Portaria, classe "F". 

§ 1º Serão providos êsses cargos: 
a) os Diretores de Serviço, símbolo PJ-5, por 

funcionários da carreira de Oficial Judiciário, do 
quadro da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral; 

b) o Ajudante de Almoxarife, classe "L", pelo 
extranumerário que exerce, atualmente, essas 
funções; 

c) os mais cargos, entre os funcionários da 
carreira de Auxiliares da Portaria, sendo preenchidas 
as vagas restantes, mediante concurso organizado 
pelo Tribunal. 

§ 2º As vagas decorrentes do aproveitamento 
dos extranumerários, nos têrmos dêste artigo, não 
poderão ser preenchidas. 

Art. 4º Os cargos de Diretor da Secretaria, 
símbolo PJ-4, e Auditor Fiscal, símbolo PJ-5, 
passarão a ser classificados nos símbolos PJ-3 e PJ-
4, respectivamente. 

Art. 5º São transformados em cargos isolados, 
de provimento efetivo, os atualmente em comissão, 
de Diretor da Secretaria e Auditor Fiscal. 

Art. 6º Os atuais ocupantes das classes "M", 
"L", "K" "J", "I" e "H", da carreira de Oficial  
Judiciário, cuja estrutura fica alterada de acôrdo com 
a tabela anexa, serão classificados nas classes "O", 
"N" "M" "L", "K" e "T" da mesma carreira, 
respectivamente. 

Art. 7º Passam a constituir a carreira de 
Auxiliar Judiciário, com escalonamento das classes 
"G" a "I", as atuais de Escriturário e Datilógrafo, 
mediante a extinção dessas. 

§ 1º Os escriturários e os datilógrafos, classe 
"G", ficam classificados na classe "I"; os escriturários 
e os datilógrafos, classe "F", na classe "H", e os 
escriturários, classe "E", na Classe "G". 

§ 2º Aos auxiliares judiciários cabem, 
precipuamente, os serviços de datilografia. 

Art. 8º Os ocupantes da classe final da carreira 
de Auxiliar Judiciário terão acesso à classe inicial de 
Oficial Judiciário, mediante a prestação de concurso 
de segunda entrância, organizado pelo Tribunal. 

§ 1º Fica ressalvado o direito de acesso dos 
antigos ocupantes da carreira de Escriturário, na 
forma do art. 5º, da Lei nº 486, de 14 de novembro 
de 1948. 

§ 2º Enquanto perdurar a situação prevista no 
parágrafo anterior, sôbre a existência de antigos 
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escriturários, as vagas da classe inicial da carreira de 
Oficial Judiciário serão providas: metade pelo que 
estabelece o § 1º dêste artigo e metade pela forma 
prevista no próprio artigo, quanto aos antigos 
datilógrafos. 

Art. 9º As carreiras de Contínuo e Servente 
passam a constituir a de escalonamento das classes 
"F" a "I", respeitados os direitos adquiridos pelos atuais 
ocupantes. 

Parágrafo único. Ficam classificados nas classes 
"I", "H", "G" e "F", da carreira de Auxiliar de Portaria, 
respectivamente, os atuais ocupantes das classes "G" 
e "F" de Contínuo e "E" e "D" de Servente. 

Art. 10. Os atuais cargos isolados  
de provimento efetivo passam a ter 
a seguinte classificação: Ar- 
 

quivista, Almoxarife e Porteiro, padrão "M", e 
Ajudante de Porteiro, padrão "L". 

Art. 11. As atuais funções gratificadas  
de Secretário do Presidente e  
Secretário do Procurador Regional ficam 
classificadas no símbolo FG-3, passando as  
Chefias de Secção para os símbolos  
FG-4. 

Art. 12. É o Poder Executivo autorizado  
a abrir crédito especial necessário para  
atender às despesas decorrentes desta  
lei, no corrente exercício. 

Art. 13. Esta lei entrará em vigor na  
data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 
QUADRO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO 

 
SITUAÇÃO ATUAL 

 
 

 
Número 

de 
Cargos 

Carreira ou Cargo 

 
Símbolo 
Padrão 

ou Classe 
 

  
Cargo isolado de provimento em Comissão 

 

 

1 Diretor de Secretaria ...................................................................................................... PJ-4 
1 Auditor Fiscal .................................................................................................................. PJ-5 

  
Cargo isolado de provimento efetivo 

 

 

1 Arquivista ........................................................................................................................ K 
1 Almoxarife ....................................................................................................................... J 
1 Porteiro .............................................................................................................. I 
1 Ajudante de Porteiro....................................................................................................... J 

  
Cargo de Carreira 

 

 

1 Oficial Judiciário .................................................................................................. M 
2 Oficiais Judiciários........................................................................................................... L 
2 Oficiais Judiciários........................................................................................................... K 
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Numero 

de 
Cargos 

 

Cargo de Carreira 

 
Símbolo 
Padrão 

ou Classe 

3 Oficiais Judiciários..................................................................................................... J 
4 Oficiais Judiciários..................................................................................................... I 
5 Oficiais Judiciários..................................................................................................... H 
2. Escriturários............................................................................................................... G 
3 Escriturários............................................................................................................... F 
4 Escriturários............................................................................................................... E 
3 Datilógrafos................................................................................................................ G 
4 Datilógrafos................................................................................................................ F 
2 Contínuos................................................................................................................... G 
2 Contínuos................................................................................................................... F 
2 Serventes................................................................................................................... E 
3 Serventes................................................................................................................... D 

  
Funções Gratificadas 

 

 

4  FG-6 
1 Chefes de Seção....................................................................................................... FG-5 
1 Secretário do Presidente........................................................................................... FG-6 

 
SITUAÇÃO PROPOSTA 

 
Número 

de 
Cargos 

Carreira ou Cargo 
Símbolo 
Padrão 

ou Classe 
  

Cargo isolado de provimento efetivo 
 

 

1 Diretor de Secretaria................................................................................................. PJ-3 
1 Auditor Fiscal............................................................................................................. PJ-4 
2 Diretores de Serviço.................................................................................................. PJ-5 
1 Arquivista.................................................................................................................... M 
1 Almoxarife.................................................................................................................. M 
1 Porteiro....................................................................................................................... M 
1 Ajudante de Porteiro.................................................................................................. L 
1 Ajudante de Almoxarife............................................................................................. L 
1 Motorista..................................................................................................................... J 
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Numero 
de 

Cargos 
Carreira ou Cargos 

Símbolo 
Padrão 

ou Classe 
  

Cargo de Carreira 
 

 

1 Oficial Judiciário........................................................................................................................ O 
2 Oficiais Judiciários................................................................................................................... N 
2 Oficiais Judiciários........................................................................................ M 
4 Oficiais Judiciários........................................................................................ L 
3 Oficiais Judiciários .................................................................................................................. K 
5 Oficiais Judiciários........................................................................................ J 
5 Auxiliares Judiciários.................................................................................................................. I 
7 Auxiliares Judiciários....................................................................................... H 
4 Auxiliares Judiciários.................................................................................... G 
2 Auxiliares de Portaria.............................................................................................................. I 
2 Auxiliares de Portaria................................................................................................................. H 
4 Auxiliares de Portaria.................................................................................... G 
6 Auxiliares de Portaria................................................................................................................. F 

  
Funções Gratificadas 

 

 

4 Chefes de Seção........................................................................................... FG-4 
1 Secretário do Presidente............................................................................... FG-3 
1 Secretário do Procurador.............................................................................. FG-3 

 
TABELA DE QUE TRATA O ARTIGO 1º DESTA LEI 

 
Cargos isolados de provimento efetivo 

 
Número 

de 
Cargos 

Carreira ou Cargo 
Símbolo 
Padrão 

ou Classe 
1 Diretor da Secretaria..................................................................................... PJ-3 
1 Auditor Fiscal............................................................................................................................ PJ-4 
2 Diretores de Serviço...................................................................................... PJ-5 
1 Arquivista...................................................................................................... M 
1 Almoxarife..................................................................................................... M 
1 Porteiro......................................................................................................... M 
1 Ajudante de Porteiro...................................................................................... L 
1 Ajudante de Almoxarife ......................................................................................................... L 
1 Motorista....................................................................................................... J 
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Cargos de Carreira 
 

 
Número 

de 
Cargos 

 

Carreira ou Cargo 

 
Símbolo 
Padrão 

ou Classe 

1 Oficial Judiciário............................................................................................................................. O 
2 Oficiais Judiciários......................................................................................................................... N 
2 Oficiais Judiciários......................................................................................................................... M 
3 Oficiais Judiciários........................................................................................  L 
4 Oficiais Judiciários......................................................................................................................... K 
5 Oficiais Judiciários......................................................................................................................... J 
5 Auxiliares Judiciários.....................................................................................  I 
7 Auxiliares Judiciários....................................................................................................................... H 
4 Auxiliares Judiciários....................................................................................................................... G 
2 Auxiliares de Portaria.......................................................................................  I 
2 Auxiliares de Portaria....................................................................................  H 
4 Auxiliares de Portaria.....................................................................................  G 
6 Auxiliares de Portaria........................................................................................  F 

 
Funções Gratificadas 

 
 

Número 
de 

Cargos 
 

Carreira ou Cargo 

 
Símbolo, 
Padrão 

ou Classe 

4 Chefes de Seção...........................................................................................  FG-4 
1 Secretário do Presidente...............................................................................  FG-3 
1 Secretário do Procurador..............................................................................  FG-3 

 
Às Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças 

 
AVISOS 

 
Do Sr. Ministro da Educação e Cultura, nº 449, 

como segue: 
Senhor Primeiro Secretário: 
Tenho a honra de acusar o recebimento  

do oficio de V. Exa. em que  
transmite o Requerimento nº 62, de 1958, do  
Senhor Senador Argemiro de Figueiredo,  
indagando: 

"a) Se já foi autorizado o pagamento relativo 
ao ano de 1957 e devido aos professôres particula- 
 

res de ensino, de acôrdo com o que dispõe a lei 
sôbre o Fundo Nacional do Ensino Médio. 

b) Em caso afirmativo, qual o motivo por que 
ainda não foi efetuado o referido pagamento". 

Relativamente ao assunto, informo que  
o pagamento da suplementação de professôres  
de que trata o Regulamento do Fundo Nacional  
do Ensino Médio referente ao ano de 1957,  
já foi iniciado em princípios de março  
passado, aguardando-se a liberação da verba pró- 
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pria para se efetuar o pagamento do restante. 

Renovo a V. Exa. os protestos de minha 
elevada estima e distinta consideração – Clóvis 
Salgado. 

Ao requerente. 
– Do Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas, 

nº 161, como segue: 
Nº 161 GM 
Em 30 de abril de 1958. 
Senhor Primeiro Secretário. 
Em resposta ao seu Ofício nº  

83, de 11 de março último, transcrevo, a  
seguir, as informações prestadas pela Estrada-de-
Ferro Central do Brasil, que atendem ao 
Requerimento nº 58 de 1958, do Senador Lineu 
Prestes: 

Pergunta a) em que estado se encontram as 
obras da Variante do Parateí, na Estrada de Ferro 
Central do Brasil ? 

Resposta: A variante do Parateí,  
com a extensão de 74,800 quilômetros  
está atualmente permitindo o tráfego de  
grande maioria dos trens de carga que circulam  
no Ramal de São Paulo, com considerável  
economia nas despesas de tração, em  
conseqüência das atuais condições técnicas do 
traçado. 

Para ser possível a circulação de  
trens rápidos, com tôda a segurança,  
torna-se necessária a execução dos seguintes 
serviços: 

a. 1) descarga e drenagem de diversos cortes 
ainda não terminados; 

a. 2) regularização e ampliação da plataforma 
de alguns atêrros; 

a. 3) ampliação dos pátios existentes,  
de modo a permitir o assentamento de  
novos desvios, com extensão e números  
suficientes; 

a. 4) assentamento de nova superestrutura 
metálica, visto a atual destinada à consolidação das 
plataformas, ter sido construída dentro dos recursos 
normais da Estrada, com trilhos usados, de pe- 
 

queno pêso unitário e insuficiência de dormentes e 
lastros; 

a. 5) bloqueio e sinalização eficiente da 
variante, atualmente só protegida por comunicações 
telegráficas. 

Pergunta b) quando foram iniciadas essas obras 
e quais as quantias já despendidas com as mesmas ? 

Resposta: As obras foram iniciadas em 
meados de 1942, tendo sido despendida até o 
presente, a quantia de Cr$ 568.948.575,50, sendo 
Cr$ 528.756.198,70 na infraestrutura e Cr$ 
40.192.376,80 na superestrutura provisória. Foram 
removidos 21.028.758 m3 de terras de diversas 
categorias. 

Pergunta c) no caso de estarem essas obras 
paralisadas, quais os motivos de ordem técnica ou 
financeira, que teriam ocasionado a interrupção dos 
trabalhos ? 

Resposta: Desde o seu início não houve 
paralisação das obras da variante do Parateí 
conforme se verifica pelo exame do quadro anexo, 
onde as despesas efetuadas estão discriminadas por 
exercício. 

Entretanto, a partir do ano de 1954, houve 
sensível queda no ritmo dos trabalhos, devido à 
insuficiência de verbas disponíveis, pois nos 
exercícios de 1954 a 1956 os orçamentos de 
inversões sob o título "Auxílios", consignaram 
apenas a importância de Cr$ 24.000.000,00, assim 
discriminada especìficamente. 

"Melhoramentos da Via Permanente, 
abrangendo variantes, alargamentos, mudança do 
sistema de tração e eletrificação, aquisição de trilhos 
e acessórios, empedramento e restauração da linha 
refôrço e substituição de pontes, inclusive 
indenização de serviços executados na Variante do 
Malheiros". 

Pergunta d) há verbas suficientes para a 
conclusão dessa obra? 

Resposta: Para as variantes do Ramal  
de São Paulo a Rêde Ferroviária Federal  
S. A. destinou recursos da ordem de  
Cruzeiros 375.000.000,00, que permitirão o 
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prosseguimento das obras em ritmo acelerado, no 
corrente exercício. 

Pergunta e) está a referida Variante incluída 
em algum plano de prioridade? 

Resposta: Sim, como primeira prioridade. 
Pergunta f) no caso de que tais obras  

venham a ser imediatamente iniciadas, qual o prazo 
certo para a sua conclusão? 

Resposta: Em princípios do ano de 1959. 
Pergunta g) as verbas votadas e  

aprovadas para a execução do aludido trecho têm 
sido liberadas, em tempo, pelo Ministério da 
Fazenda? 

Resposta: De acôrdo com a Lei 3.037  
de 19-12-1956 e Decreto número 41.438, de  
25-4-1957, foi aberto o crédito de Cr$ 
150.000.000,00 destinados às obras de  
remodelação do Ramal de São Paulo e  
da Linha do Centro. Essa importância foi  
recebida nesta Estrada, no exercício de  
1957, em 5 parcelas de Cruzeiros  
30.000.000,00 cada uma, no período de julho a 
outubro. 

Renovo a Vossa Excelência meus protestos 
de elevado aprêço e distinta consideração – Lúcio 
Meira. 

Ao requerente. 
Do Sr. Ministro do Trabalho, Indústria e 

Comércio, nº 1.813, solicitando maior prazo a fim de 
permitir sejam concluídas as informações relativas 
ao Requerimento nº 75, do Sr. Lino de Mattos. 

 
PARECER 

Nº 129, de 1958 
 
Da Comissão de Saúde Pública, sôbre o 

Projeto de Lei do Senado nº 41, de 1952, que dispõe 
sôbre o adicional de insalubridade para 
trabalhadores marítimos. 

 
Relator: Sr. Vivaldo Lima 
Objetiva o presente projeto de  

lei alterar o disposto na legislação 
 

referente ao adicional de insalubridade, instituído em 
favor dos trabalhadores marítimos, como tais 
definidos no Decreto nº 30.513, de 7 de dezembro de 
1952. 

2º Os trabalhadores ali especificados são os 
da Companhia Nacional de Navegação Costeira, 
Serviço de Navegação da Amazônia e Administração 
dos Portos do Pará, Serviço de Navegação da Bacia 
do Prata e Frota de Petroleiros. 

3º Êsse adicional vem expressamente 
discriminado na tabela constante do art. 3º do 
Decreto nº 30.513, de 1952, na forma seguinte: 

"Art. 3º O pessoal de máquinas compreendido 
no artigo anterior terá, quando embarcado, um 
adicional de insalubridade, como segue: 

 
 Cr$ 
  

1º Maquinista........................................ 800,00 
2º Maquinista........................................ 600,00 
3º Maquinista........................................ 400,00 
Praticante............................................. 250,00 
Cabo-Foguista...................................... 150,00 
Foguista................................................ 120,00 
Carvoeiros............................................ 100,00 

 
O Marinheiro fiel de Porão e o Faroleiro, 

quando de câmara frigorífica, terão os adicionais, 
respectivamente de Cr$ 200,00 e Cr$ 100,00. O 
Marinheiro ou Moço, quando faroleiro, terá o 
adicional de Cruzeiros 100,00". 

 
4º O pessoal das embarcações empregadas 

no tráfego do pôrto, percebem o adicional de 
insalubridade em bases distintas da tabela em 
aprêço, cabendo-lhes, quando embarcados, um 
acréscimo de Cruzeiros 100,00, sôbre os respectivos 
salários. 

5º Do exposto, observa-se, desde logo, a 
existência de um critério arbitrário na fixação dêsse 
acréscimo, onde os mais expostos à insalubridade 
(Cabo-Foguista, Foguista e Carvoeiro) percebem 
quantias irrisórias em razão dêsse evento. 
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6 º A legislação que instituiu o adicional  
de insalubridade para os trabalhadores em  
geral, nesse passo, discrepa, fundamentalmente,  
das normas adotadas no Decreto 30.513, de  
1952, já que nesse diploma, as quantias 
representativas do acréscimo, estão rigorosamente 
expressas em números, quando o critério  
geral funda-se no princípio da taxa variável, 
atendidos os graus de insalubridade. 

7º O Regulamento a que se refere o  
Decreto-lei nº 399, de 30 de abril de 1938,  
atribui às Comissões do Salário Mínimo  
a competência para fixar um salário mínimo  
especial, que representaria um acréscimo  
até de metade do salário mínimo normal da região, 
em favor dos trabalhadores ocupados em serviços 
insalubres. 

8º Prescreve o art. 4º do Decreto-lei nº 399, de 
30 de abril de 1938: 

"Art. 4º Quando se tratar da fixação do  
salário mínimo dos trabalhadores ocupados  
em serviços insalubres, poderão as Comissões  
de Salário Mínimo aumentá-lo até de metade do 
salário mínimo normal da região, zona ou sub-zona". 

9º Por fôrça dos parágrafos 1º e 2º, do 
Decreto-lei nº 399, de 1938, incumbe ao Ministério 
do Trabalho, Indústria e Comércio realizar a perícia 
necessária para o relacionamento das indústrias que, 
pela natureza ou método de trabalho, forem 
suscetíveis de ser consideradas insalubres. 

10º Rezam os parágrafos 1º e 2º do Art. 4º do 
Decreto-lei nº 395, de 1938: 

"§ 1º O Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio organizará, dentro do prazo de 120 dias, 
contados da publicação dêste regulamento, o quadro 
das indústrias insalubres que, pela sua própria natu- 
 

reza ou método de trabalho, forem suscetíveis de 
determinar intoxicações, doenças ou infecções. 

§ 2º O Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio procederá, periòdicamente, à revisão do 
quadro a que alude o parágrafo anterior". 

11. Posteriormente, o Decreto-lei nº 2.162, de 
1 de maio de 1946, dispõe de modo diferente, 
adotando, na espécie, a prática de incidência de taxa 
variável, conforme os graus de insalubridade. 

12. Obedecida a proporcionalidade com o 
salário mínimo vigorante para o trabalhador adulto da 
região, às gradações, conforme o tipo – máxima, 
média e mínima – serão aplicadas as taxas de 40%, 
20% ou 10% respectivamente. 

13. Preceitua o art. 6º do Decreto-lei nº 2.162, 
de 1º de maio de 1940: 

"Art. 6º Para os trabalhadores ocupados em 
operações consideradas insalubres, conforme se 
trate dos graus máximo, médio ou mínimo, o 
acréscimo de remuneração, respeitada a 
proporcionalidade com o salário mínimo que vigorar 
para o trabalhador adulto local, será de 40%, 20% ou 
10%, respectivamente". 

14. O Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio, dando cumprimento aos preceitos legais 
pertinentes à espécie, tem expedido portarias, 
aprovando os quadros dos graus de insalubridade a 
que se referem as leis citadas. 

15. Dessa sorte, foram publicadas as Portarias 
nº 51, de 13 de abril de 1939, 32, de 2 de julho de 
1945 e 59, de 18 de maio de 1954, tôdas objetivando 
o cumprimento das prescrições legais. 

16. A Consolidação das Leis  
do Trabalho, diploma básico que regula  
as relações individuais e coletivas de trabalho, 
preferiu adotar a orientação traçada pelo Decreto- 
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lei nº 399, de 1938, estabelecendo no  
artigo 79, as prerrogativas das Comissões de 
Salário Mínimo para fixar o quantum de 
majoração salarial dos trabalhadores ocupados 
em serviços considerados insalubres, cujo  
limite poderá corresponder até à metade do 
salário mínimo normal da região, zona ou sub-
zona. 

17. Determina o art. 79, da Consolidação das 
Leis do Trabalho: 

"Art. 79. Quando se tratar da fixação do 
salário mínimo dos trabalhadores ocupados em 
serviços insalubres, poderão as Comissões de 
Salário Mínimo aumentá-lo até de metade do 
salário mínimo normal da região ou zona ou sub-
zona". 

18. As Comissões de Salário Mínimo, 
todavia, deixando de usar da faculdade que a lei 
lhes confere, permitem que continue a vigorar o 
disposto no Decreto-lei nº 2.162; de 1º de maio de 
1940. 

19. No que concerne aos servidores das 
emprêsas de navegação pertencentes ao patrimônio 
nacional, vigora um regime misto de tutela jurídica, 
onde aquêles admitidos anteriormente à 
incorporação, estão sujeitos à legislação trabalhista, 
ficando os nomeados posteriormente sob o império 
da legislação própria dos extranumerários da União. 

20. Assim dispõe o Decreto-lei nº 8.249, de 29 
de novembro de 1945: 

"Art. 1º Aos empregados das emprêsas 
incorporadas ao patrimônio da União ou por esta 
administradas serão aplicadas as normas de 
legislação trabalhista, quando admitidos antes da 
incorporação ou administração, e a legislação sôbre 
extranumerários da União se nomeados 
posteriormente, com os mesmos direitos e 
vantagens, inclusive aquêles já consagrados sôbre 
Previdência Social". 

21. Por outro lado, a Lei número 1890,  
de 13 de junho de 1953, mandou aplicar aos 
mensalistas e diaristas das autarquias econômicas e 
industriais, organizadas em emprêsas, vários 
dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, 
desde que não gozem de regime especial de 
proteção. 

22. De tudo isso, verifica-se, desde logo, 
existir uma certa confusão, no que toca ao 
verdadeiro regime jurídico a que estão sujeitos êsses 
servidores, ora ineridos ao aspecto contratual do 
trabalho, ora tutelados pelos princípios do regime 
estatutário. 

23. Admitindo-se que o pessoal marítimo  
das emprêsas de navegação pertencentes  
ao patrimônio da União, esteja regido pela legislação 
trabalhista, compreendidos no caso, não só as  
leis consolidadas, mas, também, os diplomas 
subsidiários não consolidados, porém de alcance 
generalizado aos trabalhadores nesse caso as 
disposições do Decreto nº 30.513, de 1952, 
coincidem com as normas legais vigentes, já que 
determina um critério sui generis, na concessão do 
adicional de insalubridade, ao arrepio do processo 
geral imperante. 

24. A iterativa jurisprudência dos Tribunais 
Trabalhistas tem proclamado que o adicional de 
insalubridade só é devido ao empregado que 
perceba o salário mínimo local. 

25. Êsse entendimento, ao nosso ver, decorre 
de defeito na legislação específica ao situar um 
problema eminentemente de saúde e higiene, como 
é o da insalubridade, dentro da técnica rígida dos 
fatos jurídicos. 

26. Assim, o presente projeto de lei, ao fixar a 
taxa de 25% como acréscimo salarial de 
insalubridade sem restrições quanto ao salário 
percebido, abre horizontes à reforma básica para 
todos os trabalhadores. 
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27. Argumentos os mais convincentes, foram 
aduzidos em favor do presente projeto nas 
Comissões desta Casa. 

28. Atendendo, porém, à informação oriunda 
do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a 
matéria foi revista, para afinal merecer a reprovação 
das várias Comissões Opinantes. 

29. O aspecto básico da informação 
ministerial, que determinou a reforma dos  
pareceres das Comissões de Finanças,  
Legislação Social e Transportes, Comunicações  
e Obras Públicas, está vazado nos seguintes  
têrmos: 

"Considerando que o disposto no projeto de lei 
acima referido já se encontra previsto na 
Consolidação das Leis do Trabalho, dependendo 
exclusivamente do interessado a reclamação  
dos seus direitos e tendo em vista que as  
condições de trabalho oferecidas variam de 
embarcação para embarcação, de local para local, 
sendo necessária, portanto, uma perícia técnica 
promovida pela autoridade competente em higiene e 
segurança do trabalho, julgamos inoportuno o 
acolhimento do referido projeto, tendo em vista que a 
generalização dos privilégios viria abrir perigoso 
precedente com sérios reflexos para a economia 
nacional". 

30. Três, portanto, são as premissas contidas 
no arrazoado do Departamento Nacional do 
Trabalho: 

a) que o disposto no projeto em exame já se 
encontra previsto na Consolidação do Trabalho; 

b) que tendo em vista as condições de 
trabalho, que variam de embarcação para 
embarcação, de local para local, se faria necessária 
uma perícia técnica promovida pela autoridade 
competente em higiene e segurança do trabalho; 

c) que o acolhimento do projeto, tendo em 
vista a generalização da medida, viria abrir perigoso 
precedente, com sérios reflexos para a economia 
nacional. 

31. Examinemos, agora, se tais argumentos 
justificariam a reforma de nosso pronunciamento 
anterior. 

32. Quanto à alínea a: 
A Consolidação das Leis do Trabalho 

estabelece no art. 187 e respectivos parágrafos: 
"Art. 187 São consideradas indústrias 

insalubres, enquanto não se verificar haverem delas 
sido inteiramente eliminadas as causas de 
insalubridade, as que, capazes, por sua própria 
natureza, ou pelo método de trabalho, de produzir 
doenças, infecções ou intoxicações, constam dos 
quadros aprovados pelo Ministro do Trabalho, 
Indústria e Comércio. 

§ 1º A insalubridade, segundo o caso, poderá 
ser eliminada: – pelo tempo limitado de exposição a 
tóxico (gases, poeiras, vapores, fumaças nocivas e 
análogos); pela utilização de processos, métodos ou 
disposições especiais, que neutralizem ou renovem 
as condições de insalubridade, ou ainda pela adoção 
de medidas, gerais ou individuais, capazes de 
defender e proteger a saúde do trabalhador. 

§ 2º A qualificação de insalubre aplica-se 
semente às seções e locais atingidos pelos trabalhos 
e operações enumerados nos quadros a que se 
refere o presente artigo". 

Como se observa, a Consolidação, ao 
contrário do que afirma a exposição ministerial, 
atém-se, exclusivamente, ao aspecto formal do 
problema, conceituando, apenas, o que se deve 
entender como indústria insalubre, quais os locais 
compreendidos na definição e prescrevendo os 
meios de eliminação dêsse mal. 
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Não faz, pois, qualquer referência ao adicional 
de insalubridade, seja na consignação do direito 
pròpriamente dito, seja na fixação de qualquer taxa 
de acréscimo salarial, em razão da insalubridade. 

Como, então, dizer que a matéria de que trata 
o presente projeto já está prevista na Consolidação 
das Leis do Trabalho? 

O adicional de insalubridade foi criado e 
regulado através de legislação especial, conforme 
demonstramos anteriormente, sendo, aliás, 
carecedora de urgente revisão em suas linhas gerais. 

33. Quanto à alínea b: 
As considerações contidas no parecer do 

DNT, nesse particular, também não procedem, visto 
que, se é fato que as condições de trabalho variam 
de local para local, de embarcação para 
embarcação, sendo necessária a perícia técnica, 
particularizada, nem por isso deve o projeto ser 
rejeitado, já que não erradica do sistema vigente 
essa participação pericial, como se vê do enunciado 
de seu parágrafo 2º. Convém, ainda, atentar que as 
portarias do MTIC, a que já nos reportamos, 
classificam as atividades realizadas em ambientes 
de calor ou frio excessivos (como é o caso da sala 
de máquinas e porões) no grau médio de 
insalubridade, sem qualquer distinção quanto a esta 
ou aquela embarcação. 

34. Quanto à alínea c: 
Ainda nesse particular não procedem as 

razões aduzidas no parecer do DNT. 
As atividades realizadas em ambientes de 

calor ou frio, estão, na forma da portaria do MTIC, 
classificadas no grau médio de insalubridade, a que 
pela lei geral corresponde um acréscimo de 20%. 

A generalização da medida embora não  
venha consignada no presente projeto, não 
produzirá, como quer fazer convencer a informação 
do DNT, efeitos ruinosos para a 
 

economia nacional, pois, determinaria apenas um 
acréscimo de 5%, para a taxação correspondente ao 
grau médio de insalubridade. 

A êsse respeito, o ilustre Senador Kerginaldo 
Cavalcanti, como Relator dêste projeto na Comissão 
de Legislação Social, teve a oportunidade de 
salientar: 

"Quanto ao mais o projeto é de clareza 
impositiva. Os fins sociais são os mais justos. Só 
prevêem a insalubridade. E para esta, afigura-se-nos 
modesto o adicional de 25% como contrapartida aos 
riscos da insalubridade". 

Embora concordemos com o ponto de vista 
dêsse ilustre Senador, preferimos ficar com a tese 
consubstanciada no projeto em exame, que institui a 
taxa de 25% para os trabalhadores de que trata o 
Decreto nº 30.513. 

35. Em conclusão, considerando que 
improcedem as razões contidas na informação do 
DNT, não vemos como modificar o nosso 
pronunciamento anterior que conclui pela aprovação 
do presente projeto. 

Sala das Comissões, em 28 de abril de 1958. 
– Alô Guimarães, Presidente eventual. – Vivaldo 
Lima, Relator. – Ezechias da Rocha. 

 
PARECERES 

Ns. 130 e 131, de 1958 
 

Nº 130, de 1958 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça – ao 
Projeto de Decreto Legislativo nº 21, de 1957, que 
determina o registro do contrato celebrado entre o 
Ministério da Agricultura e José Ferreira Batista e 
sua mulher. 

 
Relator: Sr. Abelardo Jurema. 
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A Câmara dos Deputados, dissentindo do 
decidido pelo egrégio Tribunal de Contas, determina, 
pelo presente projeto, o registro de contrato de 24 de 
dezembro de 1954 e do aditivo de 1 de setembro de 
1955, celebrados entre o Ministério da Agricultura e 
José Ferreira Batista e sua mulher, para 
financiamento de obras destinadas à irrigação de 
terras de sua propriedade, situadas no município de 
Glória, no Estado da Bahia. 

O ato denegatório da Côrte de Contas teve  
por base o declarado não atendimento da exigência 
de retificação da subconsignação indicada na 
cláusula 7ª do contrato. Na mesma ocasião,  
decidiu o Tribunal telegrafar à sua Delegação na 
Bahia, solicitando-lhe informasse se a despesa 
respectiva fôra relacionada como restos a pagar de 
1954. 

Como acentuou o parecer da ilustrada 
Comissão técnica da Câmara dos Deputados, 
ocorreu evidente equívoco de parte do Tribunal,  
uma vez que a primeira exigência foi cumprida  
pela Administração (têrmo aditivo de 1º de setembro 
de 1955, publicado no Diário Oficial a 17 do  
mesmo mês). No tocante à segunda diligência, a 
falta de informação corre por conta da própria 
Delegação do Tribunal na Bahia, pelo que, 
evidentemente, não pode ser responsabilizada a 
Administração. 

Por êsses fundamentos, concluímos à 
semelhança da Comissão de Orçamento e 
Fiscalização Financeira da outra Casa do 
Congresso, pela aprovação do contrato em aprêço, 
nos têrmos propostos pelo projeto. 

Sala das Comissões, em 6 de agôsto de 1957. 
– Cunha Mello, Presidente. – Abelardo Jurema, 
Relator. – Lauro Hora. – Mário Motta. – Benedicto 
Valladares. – Daniel Krieger. – Lima Guimarães. – 
Gaspar Velloso. 

Nº 131, de 1958 
 

Da Comissão de Finanças – sôbre o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 21, de 1957. 

 
Relator: Sr. Paulo Fernandes. 
Determina o presente projeto de Decreto 

Legislativo o registro do contrato de 24 de dezembro 
de 1954 e do aditivo de 1 de setembro de 1955, 
celebrados entre o Ministério da Agricultura e José 
Ferreira Batista e sua mulher, para financiamento de 
obras destinadas à irrigação de terras de sua 
propriedade, situadas no Município de Glória, no 
Estado da Bahia. 

II – O Tribunal de Contas denegou o registro 
dos contratos pelo não atendimento da exigência de 
retificação da subconsignação indicada na cláusula 
7ª do contrato. 

Acontece, no entanto, como esclareceu a 
Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira 
da Câmara dos Deputados que o Tribunal incorreu 
em equívoco, pois a primeira diligência que solicitou 
foi cumprida pela Administração lavrando-se, para 
efeito da retificação determinada, o têrmo aditivo de 
1º de setembro de 1955. 

Relativamente à segunda diligência, sua 
realização cabia à delegação do próprio Tribunal, na 
Bahia. 

III. Diante do exposto, opinamos pela 
aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, em 25 de abril de 1958. 
– Álvaro Adolpho, Presidente. – Paulo Fernandes, 
Relator. – Mathias Olympio. – Daniel Krieger. – 
Novaes Filho. – Lameira Bittencourt. – Ary Vianna. – 
Lima Guimarães. – Vivaldo Lima. – Fausto Cabral. – 
Juracy Magalhães. – Lino de Mattos. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
Expediente. 
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Com a palavra o nobre Senador Ruy Carneiro, 
por cessão do nobre Senador Lino de Mattos, 
primeiro orador inscrito. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Senhor Presidente, 
Srs. Senadores, antes de iniciar minha oração, 
agradeço a atenção do meu nobre colega, Senador 
Lino de Mattos, ilustre representante do Estado de 
São Paulo, cedendo-me sua inscrição. 

Regressando anteontem do Nordeste, depois 
de ter percorrido a zona flagelada do meu Estado e 
também parte do Ceará, entendi de meu dever 
testemunhar a esta Casa o que ali me foi dado 
presenciar. 

Várias vêzes tenho ocupado esta tribuna para 
tratar do problema das sêcas, tão crucial para a vida 
dos nordestinos, sobretudo para nós paraibanos. Às 
vésperas do meu embarque, tive oportunidade de 
declarar que no regresso traria ao Senado e à Nação 
meu depoimento sôbre o tremendo drama daquelas 
populações. 

Convidado, a 16 de abril, pelo Presidente 
Juscelino Kubitschek, para acompanhar S. Exa. em 
sua viagem ao Nordeste, verifiquei como o Chefe da 
Nação, sentindo a gravidade do problema deseja 
amparar, cento por cento as populações flageladas. 

Antes de embarcarmos, como insistisse com 
S. Exa. para que não deixasse de ir ver 
pessoalmente o drama das populações nordestinas, 
e para demonstrar que meu desejo de levar o Chefe 
da Nação à Paraíba não objetivava mostrar prestígio 
pessoal, declarei que se Sua Excelência não 
desejasse ir ao meu Estado, fôsse, então, a qualquer 
outro do Nordeste, porque, quer em Pernambuco, 
quer no Rio Grande do Norte, quer no Ceará, teria à 
sua frente o panorama doloroso da sêca. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. RUY CARNEIRO: – Com prazer. 
O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Eu teria 

muita satisfação se pudesse considerar o Estado de 
Alagoas inteiramente fora da zona da sêca, com 
tôdas as suas desgraças e tragédias a emocionar a 
Nação. Lamentàvelmente, porém, mais da metade 
do território alagoano está dentro do polígono da 
sêca. Poder-se-ia alegar que seria apenas uma 
discriminação teórica a inclusão de metade do 
território alagoano, por si só tão pequeno, dentro do 
polígono da sêca. Nossos vizinhos, entretanto, os 
pernambucanos, os baianos e os paraibanos sabem 
que, desgraçadamente, a sêca também atinge o meu 
Estado, não só pela incidência em si mesma, com 
tôdas as características próprias do fenômeno da 
estiagem, como ainda mais, pelo afluxo de 
populações dos outros Estados, as quais, apesar de 
tôdas as dificuldades, são sempre bem recebidas no 
território alagoano. Tenho conhecimento da difícil 
situação com que se defrontam os Prefeitos dos 
municípios vizinhos aos Estados de Pernambuco e 
Bahia, que estão acolhendo, nas cidades lindeiras 
populações flageladas vindas de outros Estados. Já 
tomei a iniciativa de vários contatos com alguns 
órgãos da administração federal inclusive da 
Organização do Vale do São Francisco e pleiteei que 
tivesse início, desde já, a construção da Rodovia Pão 
de Açúcar-Piranhas, tìpicamente dentro da zona 
árida do território alagoano. Há a acrescentar que a 
viagem do Senhor Presidente da República e o 
roteiro do Sr. Ministro da Viação não incluiram o 
território alagoano. Os dirigentes dos Serviços 
Técnicos da Administração Federal, no seu 
desgraçado e triste roteiro pela zona das sêcas 
também excluíram Alagoas. No momento em que V. 
Exa. se ocupa com tanta autoridade do problema da 
sêca... 
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O SR. RUY CARNEIRO: – Muito obrigado a V. 
Exa. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – ...desejaria 
trazer uma palavra em nome das populações do  
meu Estado, também atingidas pela calamidade. 
Ainda hoje, a Comissão Diretora desta Casa  
tomou providências relacionadas com a ida de  
uma Comissão de Senadores, a ser designada  
pelos Líderes partidários, em visita à área das  
sêcas. Defendi, na oportunidade, a tese de que  
os representantes interpartidários, que constituirão 
esta Comissão, não restrinjam a visita às  
capitais; percorram também as zonas áridas da  
sêca, para que possamos conseguir resultados 
práticos junto à Administração Federal. Peço a V. 
Exa. me releve aparte tão longo em prejuízo do 
brilho e importância do discurso de Vossa 
Excelência. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Muito agradeço o 
aparte do nobre Senador Freitas Cavalcanti, e posso 
afirmar a S. Exa. que o Presidente Juscelino 
Kubitschek socorrerá, também, ao Estado de 
Alagoas, porque o propósito de S. Exa. é atender a 
tôda a região flagelada. 

Sr. Presidente, como dizia, dirigi um apêlo  
ao Chefe do Govêrno para que fôsse ao Nordeste,  
e Sua Excelência respondeu-me que iria aos  
quatro Estados flagelados pelas sêcas. Agora, o 
Senador Freitas Cavalcanti inclui o Estado de 
Alagoas. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Permita V. 
Exa. esclarecer que não sou eu quem inclui; e sim a 
calamidade. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Agradeço o  
aparte de V. Exa. Certamente chegará ao  
Chefe da Nação o justo reclamo de V. Exa.,  
em nome do nobre povo que representa nesta  
Casa. 

O Sr. Presidente da República declarou que 
não queria ir apenas a um Estado, mas aos quatro; 
possìvelmente a quatro cidades da zona mais 
atingida pela estiagem. 

E o fêz, viajando primeiramente até Araras, 
centro de trabalho do Estado do Ceará. Tôda a 
comitiva presidencial, lá chegando, viu os cearenses, 
magros, mas fortes, a trabalhar a terra esturricada, de 
picareta em punho, num sol abrasador, como heróis, 
para construir estradas, para fazer circular as riquezas 
e ganhar o pão de sua subsistência. A grande 
Barragem do Araras, constitui honra para nós, da 
Paraíba, pois está sendo executada pelo jovem e 
operoso engenheiro Dr. Anastácio Honório Maia, 
nosso conterrâneo. Merece os aplausos de tôda a 
região, por seu trabalho eficiente, e ainda mais porque 
não se acha em perfeitas condições de saúde. 

De lá nos transportamos para Souza, no Estado 
da Paraíba, onde o Presidente Juscelino Kubitschek 
teve oportunidade de visitar centros de trabalho e 
entrar em contato com cêrca de cinco mil flagelados, 
cujos semblantes refletiam confiança no Chefe da 
Nação, que ali chegava, para melhor assisti-los. 

De lá, o Sr. Juscelino Kubitschek voou para o 
Rio Grande do Norte e, depois, para Pernambuco, 
cumprindo, assim, uma nobre missão que ainda não 
se completou, porque S. Exa. deseja dar a mais 
completa e absoluta assistência às populações 
atingidas, procurando, assim, alcançar o meritório e 
duplo objetivo de atender ao fim imediato, de caráter 
eminentemente social, e realizar obra duradoura de 
natureza econômica. 

Em Souza, Sr. Presidente, desembarquei. 
Percorri os Municípios de Cajazeiras, de Antenor 
Navarro, Uirauna, Pombal, Catolé da Rocha, Patos, 
Malta, Teixeira, Imaculada, Destêrro, Taperoá, 
Joàzeirinho, Soledade, Campina Grande e a Capital 
do Estado. 
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A sêca de 1958 é sem precedentes na história 
do Nordeste. Nos anos anteriores a estiagem sempre 
se circunscreveu à zona do sertão, da Borborema ao 
extremo, nas limitações com o Ceará. Êste ano, 
porém, a estiagem vai do litoral até a zona do sertão, 
incursionando até o Ceará. Quando eclodiu a 
calamidade climática os sertanejos que trabalham 
em propriedades cujos donos não têm capacidade 
econômica para mantê-las e, mesmo, êsses 
detentores de pequenas propriedades, todos 
abandonaram as famílias em busca de meios de 
subsistência. 

Daí surgiu a população inválida: crianças, 
velhos e cegos perambulam pelas cidades em busca 
de recursos, porque os chefes estão noutros centros 
de atividades. 

O anseio do Presidente Juscelino Kubitschek 
é, precisamente, organizar frentes de trabalho em 
todos os Municípios, não só na Paraíba como nos 
outros Estados do Nordeste. Seu objetivo é evitar o 
deslocamento das populações e, ao mesmo tempo, 
passado o flagelo, quando vierem as chuvas 
dadivosas, possibilitar aos que já se afastaram, a 
volta às suas terras, para que uns e outros não criem 
problemas difíceis para a agricultura nem venham a 
desorganizar a economia do Estado, no ano bom de 
inverno e fartura. Na safra do algodão, por exemplo, 
produto básico para a nossa vida e nossa economia, 
haverá necessidade de braços para a colheita. A 
medida é, pois, salutar, recomendável e digna de 
todos os aplausos. 

Sr. Presidente, percorri aquêles municípios; e 
durante a viagem não tratei, absolutamente, de 
assuntos políticos. Procurei observar para, com 
autoridade, dizer, desta tribuna, o que lá vi, bem 
como, prestar o meu depoimento ao Chefe da Nação. 
S. Exa. com as minhas e as informações de outros 
parlamentares e pessoas credenciadas conhecerá  
a situação real de Municípios que êle não teve 
 

oportunidade de visitar. Poderá assim, tomar 
medidas também rápidas. Digo-o porque é dado aqui 
salientar que todos os sertanejos, nas cidades por 
mim percorridas em companhia do Governador 
Pedro Gondim, foram unânimes em declarar que 
nunca as medidas assistenciais foram tão rápidas, 
tão imediatas. Se não tivessem tido êsse cunho, não 
sei o que seria do Nordeste. 

Como não ignoram os nobres colegas, a 
reunião do Presidente da República com todos os 
Governadores dos Estados do Nordeste, realizada 
no dia 18 de março, em Petrópolis, no Palácio Rio 
Negro, contou com a presença de cinco 
Governadores, inclusive o do Maranhão, Estado que, 
graças a Deus, não sofre os calamitosos efeitos da 
estiagem. S. Exa. assistiu, portanto, ao 
assentamento das medidas por parte do Govêrno. 
Estavam presentes também parlamentares de todos 
os Partidos, além dos Ministros Parsifal Barroso e 
Lúcio Meira, êste Presidente da Comissão de 
Combate às Sêcas. 

Tôdas as medidas assentadas naquele dia, e 
determinadas pelo Presidente Juscelino Kubitschek, 
foram concretizadas a seguir, concorrendo êsse fato 
para a reafirmação da confiança dos nordestinos no 
homem que temos à frente dos destinos do País. 
 Em momentos como êste, só as rodovias podem 
comportar grande quantidade de trabalhadores.  
E foi precisamente o que se verificou, com a 
determinação do Ministro da Viação, Comandante 
Lúcio Meira, autorizando o início de várias estradas, 
a retirada de máquinas utilizadas nos serviços  
para emprêgo do maior número de braços  
humanos. Foram, assim, abertas várias frentes de 
trabalho em meu Estado, possibilitando o 
aproveitamento de cêrca de cem mil homens  
e evitando, com tal medida, o êxodo da população 
rural ou a morte por inanição daquela brava  
gente. 
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O número de flagelados é muito grande porque 
a sêca atingiu o Sertão do Cariri, Curimataú, Caatinga, 
Brejo e parte do litoral. De maneira que o Govêrno 
deseja, depois de normalizar o serviço, aproveitar a 
ocasião para intensificar a açudagem e os trabalhos 
de irrigação. Agora, na sua viagem ao Município de 
Souza, o Presidente Juscelino Kubitschek deu 
instruções ao Diretor do Departamento Nacional de 
Obras Contra as Sêcas, Dr. José Cândido, para 
intensificar os canais de irrigação que ficam a jusante 
do açude de São Gonçalo e também os serviços de 
irrigação da bacia irrigável do Curema. 

Faz-se, entretanto, necessário, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, que nós, diante dessa demonstração 
do Presidente Juscelino Kubitschek, confiemos na ação 
do Govêrno. O Presidente havia declarado aos seus 
companheiros de viagem – inclusive ao ilustre 
Governador do Estado do Ceará, Sr. Paulo Sarazate, 
que o acompanhara à Paraíba, ao Rio Grande do Norte 
e, creio, a Pernambuco – que iria assinar decreto de 
abertura de um crédito de um bilhão e quinhentos 
milhões de cruzeiros, como recurso de emergência 
para mais fàcilmente acudir às populações flageladas. 
Diante porém da gravidade da situação, do sofrimento 
da nossa gente do Ceará, Paraíba, Rio Grande do 
Norte e Pernambuco, resolvera S. Exa. ampliar o 
crédito para dois bilhões de cruzeiros. 

Todo o Nordeste anseia pelo envio dêsse 
dinheiro que é necessário para o pagamento, em 
espécie dos trabalhadores, através do D.N.E.R. e 
DNOCS; do contrário continuará o regime atual de 
"vales", que redundará na tôrpe, triste e dolorosa 
exploração do miserável operário, já fulminado pela 
sêca. 

Êsse crédito está no Tribunal de Contas  
e, infelizmente, ainda não foi registrado; mas  
o será. Estou informado que aquela Côrte con- 
 

verteu o processo em diligência ao Ministro da 
Viação e, dentro de poucos dias, se Deus nos 
favorecer, será registrado. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. RUY CARNEIRO: – Com muito prazer. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Vossa Excelência 

não estava presente, ontem, quando usei da palavra. 
O SR. RUY CARNEIRO: – Lamentàvelmente. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Nessa ocasião 

prestei esclarecimentos que V. Exa. agora 
completa. Não fiz referência à circunstância de 
haver o Tribunal de Contas transformado em 
diligência a abertura de crédito determinada pelo 
Sr. Presidente da República; mas, realmente, 
obedecendo a prescrição de lei, aquêle Tribunal 
assim procedeu, o que retardou a remessa dos 
recursos. Na reunião ontem realizada, pela  
manhã, entretanto, o Sr. Presidente da República 
determinou o adiantamento de dois duodécimos  
ao DNOCS e ao DNER, no montante de 500 
milhões de cruzeiros, o adiantamento ao Fundo  
do Banco do Nordeste, no montante de seiscentos 
milhões de cruzeiros, e a abertura de crédito 
rotativo pelo Banco do Brasil, na importância  
de trezentos milhões de cruzeiros, à COFAP,  
para remessa de alimentos ao Nordeste. Através 
dessas providências de emergência o Nordeste  
terá o auxílio imediato de mais de um bilhão  
de cruzeiros. Se o Tribunal de Contas tivesse 
podido registrar imediatamente a verba autorizada 
pelo Presidente da República, êsses recursos 
teriam atingido a região flagelada há muito  
mais tempo. Foram feitas críticas ao Govêrno  
pela tardança no envio dos recursos, mas  
a realidade é a que Vossa Excelência agora 
acentua e que ontem omiti. O atraso decorreu 
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exclusivamente da circunstância de o Tribunal de 
Contas, adstrito aos têrmos da lei, determinar que se 
praticasse a diligência, para saber se deveria ou não 
ser registrada a verba. V. Exa. esclareceu bem êsse 
ponto omisso nas informações que ontem prestei. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Agradeço a meu 
nobre Líder, Senador Filinto Müller, os 
esclarecimentos que me fornece. 

Estou informado de que o Tribunal de Contas 
vai registrar, possivelmente na sexta-feira, êsse 
crédito, que todos aguardam com muita ansiedade. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. RUY CARNEIRO: – Com prazer. 
O SR. LINO DE MATTOS: – A propósito da 

atitude do Tribunal de Contas o jornal "O Globo" 
publica hoje, sob o título "Calamidade Pública", 
comentário que me parece oportuno e ficará muito 
bem no discurso de V. Exa. 

O artigo é o seguinte: 
 

"Calamidade Pública" 
 

Não se pode pôr em dúvida a realidade: a 
situação no Nordeste é de calamidade pública. 
Portanto há de ser ela tratada em têrmos de 
exceção, com presteza, sem delongas burocráticas, 
sem formalismos entravadores. A ação oficial tem 
sido eficiente. Mas não suficiente. É preciso fazer 
mais, muito mais, até consolidar a solução à vista 
para a presente emergência. Infelizmente o Tribunal 
de Contas houve por bem, numa das suas últimas 
sessões, baixar em diligência o pedido de abertura 
de crédito de dois bilhões de cruzeiros para atender 
aos flagelados. Não duvidamos de que haja 
preceitos legais a amparar a decisão. Mas não po- 
 

demos acreditar que a lei deixe sem ação o  
poder público numa situação de calamidade como  
a atual. Há de haver uma saída para o caso, de  
sorte a conseguir que o crédito seja aberto sem 
demoras e o dinheiro logo encaminhado ao  
Nordeste para os fins previstos. Está em jôgo  
neste caso a sorte de milhares e milhares de 
patrícios diretamente atingidos pela calamidade.  
Está em jôgo a tranqüilidade das populações das 
cidades onde acampam os retirantes. Está em jôgo  
o prestígio da administração pública. Está em  
jôgo finalmente a própria solidariedade entre 
brasileiros. Quem não tem o que comer e espera a 
ajuda oficial como a derradeira possibilidade  
de salvação não pode compreender o gesto do 
Tribunal de Contas. É preciso portanto, não levar o 
apêgo aos formalismos ao extremo de permitir que, 
como conseqüência, fiquem os nossos irmãos do 
Nordeste sem o auxílio que é direito seu receber  
já e já". 

Verifica V. Exa. o que afirmei, ontem, desta 
tribuna. Não são sòmente noticiários dando conta da 
tragédia que assola aquela região; já é a 
responsabilidade da própria Imprensa, através de 
seus redatores que se manifesta públicamente 
contra a situação, clamando por providências 
urgentes e imediatas como essa que se impõe ao 
Tribunal de Contas, do registro sem maior delonga, 
do crédito extraordinário. A providência, aliás, foi 
lembrada por mim em aparte que tive ensejo de 
oferecer ao discurso do nobre Senador Novaes  
Filho, quando tratava Sua Excelência do assunto: 
que o Govêrno da República, apoiado no parágrafo 
único do artigo 75 da Constituição considere o  
caso de calamidade pública, abrindo créditos 
extraordinários. 
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O SR. RUY CARNEIRO: – Agradeço o aparte 
do nobre Senador Lino de Mattos. Já havia eu lido o 
noticiário do "O Globo", jornal, aliás, que prenunciara 
sua compreensão face ao flagelo, acolhendo 
entrevista minha em começos de março passado, 
quando então solicitava a atenção do Govêrno para 
a calamidade, que se iniciava na Paraíba. Estou 
certo que o Tribunal de Contas registrará quanto 
antes êsse crédito. Aliás, o Governador Pedro 
Gondim e o Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado se dirigiram aos Ministros Verginaud 
Wanderley, Pereira Lira, Silvestre de Góis Monteiro e 
Etelvino Lins, homens da região, fazendo apêlo no 
sentido de que o Tribunal abreviasse o registro 
daquele crédito. 

Sr. Presidente, estou certo que a medida não 
mais será retardada. Os recursos aplicados de 
maneira eficiente evitam vários males que de modo 
contrário poderão deturpar a assistência prestada 
pelo Chefe da Nação. 

Sr. Presidente, as providências determinadas 
na reunião de 18 de março no Palácio Rio Negro, 
não é demais repetir, foram positivadas. Na 
madrugada daquele dia, já o Dr. José Cândido, 
Diretor do Departamento Nacional de Obras Contra 
as Sêcas, viajava para o Nordeste, o mesmo 
ocorrendo com o Dr. Bittencourt, Diretor do DNER. O 
Coronel Frederico Mindelo, Presidente da COFAP e 
paraibano ilustre, encarregado do abastecimento da 
região, igualmente para lá se dirigiu a fim de 
organizar a distribuição dos víveres, os quais estão 
sendo transportados para os diferentes Estados 
nordestinos. Foi esta, aliás, uma das mais 
importantes iniciativas do Govêrno Federal na 
presente conjuntura. 

As populações do Nordeste, vítimas da sêca, 
estão, portanto, cento por cento assistidas; e as falhas 
 

por acaso existentes decorrem da agudeza e 
gravidade do problema. 

Sr. Presidente, desejo demonstrar com estas 
palavras, o quadro vivo do que ocorre na Paraíba, 
bem como o interêsse do Govêrno Central na 
adoção de medidas oportunas e efetivas. Êste faz jús 
ao agradecimento dos paraibanos e que êsse 
reconhecimento represente incentivo para a obra 
benfazeja de amparo aos nossos irmãos, que se 
angustiam na terrível calamidade, sem precedentes 
na história do Nordeste. 

Sr. Presidente, não queria encerrar meu 
discurso sem uma rápida apreciação em tôrno do 
telegrama enviado pelo Governador da Paraíba ao 
Embaixador dos Estados Unidos. 

Preliminarmente, esclareço ao Senado que S. 
Exa. já distribuiu uma nota à imprensa, na qual 
esclarece cabalmente a opinião pública a respeito 
dos têrmos do seu despacho. Desejava o Sr. Pedro 
Gondim apenas o aumento da cota de leite em pó, 
distribuído pela FISI, órgão subsidiário da ONU. 

Historio, agora, os fatos. Dona Gertrudes Lutz, 
Superintendente da FISI no Brasil, passou por João 
Pessoa, precisamente quando o Governador vivia 
horas dramáticas, inclusive dirigindo pessoalmente 
os serviços de socorros. Visitara aquela Sra. o  
sertão do Cariri, o brejo; presenciara o drama 
doloroso não sòmente dos que palmilhavam as 
estradas em busca de trabalho, como também da 
população inválida a que me referi – crianças, 
velhos, cegos e aleijados. Todos os municípios 
clamavam, pedindo-lhe auxílio. 

Dirigiu-se, então, àquela Senhora, solicitando-
lhe cota maior de leite em pó. Respondeu-lhe Dona 
Gertrudes Lutz ser impossível atendê-lo, pois a 
distribuição era limitada. Aconselhou-o, porém, a 
apelar para o Embaixador Briggs nesse sentido. 
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Eis o que ocorreu. O Governador da Paraíba 
agiu na melhor das intenções. Não sei se foi feliz nos 
têrmos usados no telegrama. 

Sr. Presidente, só quem está com o fogo na 
mão sente a intensidade da labareda. Quem se 
encontra ausente, longe, não pode avaliar o drama 
vivido pelo Nordeste. 

A nota que vou ler, publicada no "Diário 
Carioca", no "Correio da Manhã", em "O Globo", 
enfim, em quase todos os jornais desta Capital e dos 
Estados esclarece o pensamento e o objetivo do 
Chefe do Executivo paraibano. Está ela assim 
redigida: 

"A celeuma levantada da tribuna da 
Assembléia Legislativa por um Deputado da 
Oposição, a propósito do telegrama dirigido pelo 
Governador ao Embaixador dos Estados Unidos, 
serve apenas a uma tática de exploração, que 
desconhece a vigência de aspectos novos na vida 
internacional, e revela, por outro lado, uma 
interpretação hipócrita do sistema dessas relações. 

Desde que a Organização das Nações Unidas, 
através do FISI, empreendeu uma obra internacional 
de assistência à infância, a Paraíba se vem 
beneficiando de seus programas a partir de 1954. 
Com o surto da estiagem atual e em face das 
limitações que restringem a ação naquele órgão, 
impedido de atender ao amparo de adultos, a Sra. 
Gertrudes Lutz, Chefe da Missão do FISI no Brasil, 
lembrou ao Governador Pedro Gondim a 
conveniência de uma gestão à Embaixada dos 
Estados Unidos no sentido de conseguir o concurso 
de outras entidades, que, naquele país, executam 
programa de assistência no Exterior, desde que essa 
assistência lhes seja solicitada. 

O Governador Pedro Gondim mediu bem  
o alcance de sua iniciativa nos têrmos em que  
se expressou. Não solicitou ao Govêrno  
americano que viesse ajudar às vítimas da sêca.  
A leitura do telegrama deixa claro o pensamento, 
literalmente manifestado, de pleitear seus bons 
ofícios no sentido de êste Estado contar com o  
apoio dos órgãos que, nos Estados Unidos,  
têm assistido outras regiões em circunstâncias 
idênticas. 

Entre o gesto, maliciosamente atribuido ao 
Governador de estender a mão a uma nação 
estrangeira a fim de lhe pedir ajuda, e o apêlo ao 
Embaixador para que levasse entidades americanas 
a considerar a Paraíba entre as regiões 
contempladas, fora dos Estados Unidos, na 
aplicação de programas assistenciais, vai grande 
diferença. Nada há a criticar nessa iniciativa que, 
longe de ferir os melindres nacionais de nossa 
soberania apenas encaminhou a organizações 
privadas de outro país, o perfil de uma catástrofe, 
cuja ocorrência no Nordeste brasileiro, como noutros 
pontos do mundo, justifica a existência e o 
funcionamento de um sistema de proteção social 
internacional. Longe de humilhar aos beneficiários, 
essa forma de amparo reflete uma consciência  
nova de solidariedade humana, empenhada em 
construir a paz sôbre melhores níveis de bem- 
estar entre as nações. O desconhecimento dêsse  
sistema, que tantos benefícios espalha no Ocidente 
e no Oriente, levou adversários do Govêrno a 
estranhar o telegrama, sem refletirem que os  
auxílios da ONU não constituem ajuda graciosa  
ao Brasil, o qual contribui financeiramente  
para a manutenção da grande entidade, como 
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um dos seus membros mais qualificados. Essa  
ajuda está no esquema dos compromissos que 
formulam a política assistencial das Nações  
Unidas. Cumpre acentuar a ressalva do amparo 
dispensado pelo Presidente Juscelino Kubitschek às 
populações nordestinas em medida, extensão e 
intensidade correspondentes aos níveis da 
conjuntura financeira federal, sem que êsse amparo 
obste a colaboração paralela de outros setores de 
atuação internacional. Ninguém ignora a posição 
assumida, com firmeza, pelo Governador em várias 
oportunidades de sua vida pública, defendendo os 
interêsses nacionais, frente ao poderio de 
organizações estrangeiras. Quem marcou o seu 
itinerário de parlamentar e Chefe do Executivo com 
essas atitudes não iria desmerecê-las num episódio 
que foge aos extremos de uma controvérsia 
ideológica, pois envolve uma simples providência 
administrativa, sancionada por convenções 
internacionais. 

Não prospera, portanto, a crítica apaixonada 
de quem leu por alto e prefere o insucesso dos 
movimentos empreendidos pelo Govêrno para 
atender as populações flageladas. Êsse derrotismo 
inglório não vingará, mesmo que a tática de 
insinuações cavilosas tente levantar uma onda  
de suscetibilidade, envenenando o teor de  
uma mensagem de alto sentido humano. O  
conteúdo dessa mensagem exclui qualquer 
interferência no plano das atribuições do Itamarati, 
uma vez que o Governador não ventilou assunto  
de interêsse diplomático, privativo do Ministério  
das Relações Exteriores. Dispensa o tema  
maiores explanações para explicar que o conceito  
de soberania não se gasta com exibi- 
 

ções provincianas de um figurino já superado, 
tentando efeitos eleitorais à custa de uma tragédia 
que deverá inspirar sentimentos de outra categoria". 

Sr. Presidente, dou, com esta exposição, meu 
depoimento sôbre o fato, expressando os 
agradecimentos dos paraibanos ao Presidente 
Juscelino Kubitschek, aos seus auxiliares que, 
devotadamente, estão trabalhando para nos ajudar. 
Já citei o nome do Dr. José Cândido, Diretor do 
Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, e 
desejo, agora, também, referir-me, em um preito de 
justiça, ao do Dr. Amadeu Freire, Chefe do 
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem na 
Paraíba, pernambucano de fibra, trabalhador e 
conhecedor perfeito dos problemas da região, e que 
por isso mesmo, com tanto ardor e sacrifício, vem se 
dedicando à execução dos trabalhos no sentido de 
amparo às populações da nossa terra. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. RUY CARNEIRO: – Com muito prazer. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Fui surpreendido 

com a notícia de que o Governador do Estado de 
Vossa Excelência havia solicitado recursos ao 
Govêrno dos Estados Unidos para combater a sêca. 
Fiquei admirado e até mesmo, fiz mau juízo do 
Governador da Paraíba, porque sabendo S. Exa. que 
o Presidente da República, Dr. Juscelino Kubitschek, 
havia destinado vultosas importâncias ao socorro 
dos flagelados, deveria ter melhor noção de nossa 
soberania. Achei o gesto humilhante para o Brasil, 
mesmo formulado como foi o pedido e animasse o 
Governador a melhor das intenções. De modo 
algum, porém, essa atitude refletiu bem. Eu, por 
exemplo, não o apreciei. Achei que o Governa- 
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dor procedeu com falta de tato, porque o bom senso 
não indicaria tal modo de agir. Desculpe-me o nobre 
colega a franqueza com que me expresso. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Ouvi o aparte de V. 
Exa. com prazer. Peço-lhe, porém, que leia a nota 
esclarecedora do Governador. O apêlo foi feito a 
organizações privadas norte-americanas, por intermédio 
do Embaixador da nação amiga, e com a melhor 
intenção. Não se tratou, de modo algum, de pedido 
oficial do Govêrno da Paraíba aos Estados Unidos. 

O nosso companheiro, Senador Daniel 
Krieger, digno membro da União Democrática 
Nacional, vai ocupar a tribuna e não quero que S. 
Exa. retarde seu discurso, razão por que não 
pretendo demorar-me no assunto, mas peço a Vossa 
Excelência, nobre Senador Lima Teixeira, que leia a 
nota do Governador do meu Estado. Assim, estou 
certo, fico dispensado de novas explicações. 

De qualquer forma, porém, não desejo concluir 
minhas considerações sem declarar que o 
Governador Pedro Gondim está acima de qualquer 
suspeita, mormente na subserviência que os 
espíritos preconcebidos lhe querem irrogar. Pelo seu 
passado de homem de bem, pelas suas 
desassombradas atitudes de independência na 
Assembléia Legislativa do Estado, pelo seu 
extremado amor à causa pública, S. Exa. não 
necessitaria, a rigor, desta defesa. A opinião pública 
da Paraíba, implacável no seu julgamento, já fêz 
justiça ao seu Governador, ora atormentado pelo 
drama que assola a sua gente, consagrando-o nas 
urnas, como o fêz em 1955. 

Quero encerrar, Sr. Presidente, reafirmando 
que as medidas adotadas pelo Govêrno Federal são 
bastantes e nelas confiamos, porque estão sendo 
concretas e prontas. (Muito bem ! Muito bem !). 

 

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

Com a palavra o nobre Senador Daniel 
Krieger, segundo orador inscrito. 

O Sr. Cunha Mello deixa a Presidência, 
assumindo-a o Sr. Apolônio Salles. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o Governador do Rio Grande do Sul 
viu-se na dura contingência de, para defender direito 
líquido, certo e incontestável do Estado que 
administra, recorrer ao Supremo Tribunal Federal. 

A medida, Sr. Presidente, é indiscutivelmente 
de exceção; e, assim sendo, é natural que tenha 
provocado um movimento na Imprensa e na opinião 
pública nacional. 

Precisamos, Sr. Presidente, os representantes 
da Coligação política que elegeu o Governador do 
Rio Grande do Sul, fazer uma exposição dos fatos, 
para que o Senado da República e a Nação possam 
emitir juizo sereno e inapelável. 

O SR. MEM DE SÁ: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Com todo o 
prazer. 

O SR. MEM DE SÁ: – Folgo em verificar que 
V. Exa. já declarou que está falando pela Coligação 
que, no Rio Grande do Sul, elegeu e sustenta o atual 
Governador. Sinto-me, porém, no dever de solicitar-
lhe a honra de, neste momento, falar expressamente, 
não apenas em meu nome, mas no do Partido 
Libertador do Rio Grande do Sul, que tem em V. Exa. 
o mais legítimo e brilhante dos intérpretes que 
poderia desejar. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Agradeço a  
V. Exa. Antes mesmo que o nobre colega 
ratificasse o mandato eu já falava em nome do 
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Partido Libertador, porque tenho assento nesta Casa 
com o voto consciente de cem mil libertadores do Rio 
Grande do Sul. 

Sr. Presidente, precisamos fazer um histórico 
sintético dos fatos, para analisar e justificar a atitude 
tomada pelo Govêrno do meu Estado, que não é 
fruto, como afirmam muitos, de um propósito 
eleitoreiro, mas que é a tradução fiel do dever, de um 
governante, que é defender, acima de tudo, os 
interêsses legítimos do seu Estado. 

Em 1956, o Rio Grande do Sul pleiteou e obteve 
do Banco Internacional de Reconstrução e 
Desenvolvimento, o financiamento de vinte e cinco 
milhões de dólares, para serem aplicados nas suas 
usinas hidrelétricas e nas rêdes de transmissão. Por 
motivos que não vale agora examinar, o Govêrno do Rio 
Grande do Sul viu-se na obrigação de desistir dêsse 
empréstimo; e para que o Estado não fôsse prejudicado, 
o eminente Embaixador do Brasil nos Estados Unidos, 
Sr. Amaral Peixoto, combinou com o Sr. Presidente da 
República um esquema de compensação. Deveria a 
União, que iria aplicar, como aplicou, êsse financiamento 
em outras obras disseminadas no País, dar uma 
compensação ao Rio Grande do Sul; e essa 
compensação seria de treze milhões de dólares, assim 
divididos: sete milhões, para reequipar e aparelhar os 
portos do Rio Grande do Sul; e seis milhões para dotar o 
Estado das máquinas e dos implementos necessários a 
rasgar e construir definitivamente as estradas, por onde 
deverá circular a nossa riqueza, que é o nosso sangue, 
que é o sangue do Brasil. 

O Sr. Juscelino Kubitschek, com quem foi feito 
êsse entendimento, despachou a petição do 
Governador do Rio Grande do Sul nos seguintes 
têrmos: 

"Autorizo o registro na SUMOC por conta dos 
vinte e cinco milhões de dólares". 

 

Foi o que se passou, Srs. Senadores, em 
1956. 

Nesse mesmo ano, o eminente Presidente da 
República visitou o Rio Grande do Sul, por ocasião 
da "Festa do Trigo", realizada na magnífica e bela 
cidade de Cachoeira. Nessa oportunidade, o 
Governador do Estado deu a conhecer a S. Exa. o 
discurso que ia proferir, e dêle recebeu o 
assentimento. 

Nesse discurso, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, está claramente demonstrado o 
comportamento do Govêrno da República. 

"Proclamo ao Rio Grande do Sul, neste 
momento, que Vossa Exa., Senhor Presidente 
Juscelino Kubitschek, me comunicou hoje ter 
decidido, em definitivo, a concessão da 
indispensável autorização para as importações, em 
regime especial, a exemplo do que fêz em outros 
Estados, do material necessário ao Plano de 
Reequipamento do Estado". 

Sr. Presidente, a SUMOC, à qual foi dirigido o 
pedido, concedeu registro de prioridade cambial – 
em princípio, em fevereiro de 1957, e, 
definitivamente, em janeiro de 1958. 

Tudo se processava regularmente, seguindo os 
trâmites normais, havendo a SUMOC registrado a 
prioridade e oficiado à Carteira de Exportação, que 
emitira os P.V.C. simbólicos, porquanto o pagamento era 
a prazo e não representava a compra imediata de 
dólares, tudo – repito – seguia o curso normal, 
obedecendo às prescrições da lei e às tradições daquele 
órgão da Administração Pública,  
quando começou a emperrar-se a marcha da 
providência. É que influências outras, pedidos outros, 
manifestações outras, que não as do interêsse público, 
procuravam privar o ilustre Governador do Rio Grande 
do Sul de realizar no meu Estado obra de 
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administração admirável que há de recomendá-lo ao 
aprêço e à admiração dos rio-grandenses. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Muito bem. 
O SR. DANIEL KRIEGER: – Começaram aí 

as tergiversações; e o Ministro da Fazenda, mestre 
consumado na arte de iludir, mestre consumado na 
arte de ilaquear, começou as protelações 
indefinidas, que não atendem aos interêsses do 
País, mas ao interêsse próprio, porque S. Exa. 
pretende ser candidato de Minas e, depois, 
candidato da Nação; e para isso conta com o apoio 
do Partido Trabalhista. 

Sr. Presidente, tudo suportamos. O nosso 
representante que tinha a recomendá-lo a eleição 
de Deputado pelo Rio Grande do Sul e, somado, ao 
cargo de Vice-Presidente da Câmara dos 
Deputados, andou de Herodes para Pilatos, 
pedindo, suplicando se fizesse justiça ao Rio 
Grande do Sul. No entanto, surgiam protelações 
infinitas, soezes e solertes, como soezes e solertes 
são os espíritos daqueles que não pensam na 
grandeza de sua terra natal. 

Sr. Presidente, o Governador do Rio Grande 
do Sul – é óbvio – não podia comparecer ao 
Ministério da Fazenda como mendicante. O 
representante do Rio Grande do Sul tem, atrás de si, 
um grande Estado da Federação, cujo passado, de 
lutas e de trabalho, lhe asseguram o direito de 
solicitar da Federação Brasileira o quinhão que lhe 
compete. Não poderia, portanto, continuar pedindo, 
suplicando. 

Somos semelhantes àqueles príncipes de 
Castela, que falavam com o Soberano de chapéu na 
cabeça, porque só pediam aquilo a que tinham 
direito. Essa a situação do Rio Grande do Sul. 

Diante das reiteradas escusas, das manobras 
inconfessáveis, afloradas diàriamente, resolvemos 
recorrer ao Poder Judiciário. 

 

Assim procedendo, não atingimos a 
Federação, porque esta não é mera criação da lei. 

A Federação é realidade; realidade baseada 
nos sentimentos e nos interêsses. Nos sentimentos 
representados no afeto, nas tradições, nos 
sofrimentos e nas glórias, vividas em comum; e no 
interêsse, porque só se unem Estados em uma 
Federação para terem maior fôrça, para bem 
resolverem seus problemas, para melhor 
enfrentarem as vicissitudes e as dificuldades que lhe 
são opostas. 

Assim não fôsse, não se uniriam, porque o 
sentimento é muito, mas o interêsse é indispensável 
para fazer o amálgama que une e vincula 
indissolúvelmente os Estados na Federação. 

Sr. Presidente, não obstante, o Rio Grande do 
Sul não foi atendido. Há quem afirme que o Rio 
Grande do Sul e o seu Govêrno estão entrando na 
demagogia, outra coisa não pretendendo, com a 
medida requerida, senão fazer proselitismo eleitoral. 

Nada mais falso. As datas a que fiz referência, 
desde 1956, demonstram o afã do Govêrno em 
adquirir êsse material para poder, na sua gestão, dar 
cumprimento à sua plataforma – as estradas que 
prometeu ao Rio Grande do Sul. 

Não sei, Sr. Presidente, não sei, Senhores 
Senadores – nunca, que eu tenha memória, houve 
no meu Estado espetáculo igual – que sul-
riograndenses se atirassem contra medida que viria 
beneficiar indistintamente seu Estado. 

Se formos – o que, praza a Deus, não 
acontecerá – derrotados na eleição de 3 de outubro, o 
Sr. Leonel Brizzola ficará com as máquinas 
mencionadas; e poderá realizar uma obra 
administrativa. Se vitorioso o nosso candidato, também 
poderá concretizar a grande obra administrativa que 
desejamos. O Estado, só para homens de vista  
curta cifra-se numa administração. Os homens pas- 
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sam, sombras transitórias; mas o Estado fica 
permanentemente! O que uma administração não 
realiza, outra deve fazê-lo. Esse o nosso objetivo. 
Nós, da Frente Democrática do Rio Grande do Sul, 
não temos preocupações estreitas de partidarismos, 
porque, acima de tudo, vemos e sentimos os 
interêsses superiores do Estado. 

Sr. Presidente, não compreendemos essa 
atitude negativa do Ministro da Fazenda. S. Exa. que 
foi tão solícito em conceder ao eminente Prefeito de 
Pôrto Alegre, o Sr. Leonel Brizzola, um têrço de tôda 
a verba destinada aos Municípios do Brasil – dois 
milhões e trezentos mil dólares; o Govêrno, 
igualmente solícito, reformando até as diretrizes do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
permitindo o pagamento à vita, o Govêrno, que 
assim procedeu, não sei com que intuito, – porque é 
muito mais curial que se atenda ao Govêrno de um 
Estado do que a um Prefeito de Capital – deu um 
têrço de tôda a verba destinada ao Brasil ao Prefeito 
de Pôrto Alegre, no Rio Grande do Sul. 

O SR. MEM DE SÁ: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Pois não. 
O SR. MEM DE SÁ: – Ao que parece, é a 

primeira vez na História administrativa do Brasil que 
um Prefeito de uma Capital promove a importação de 
máquinas rodoviárias para os outros Municípios do 
Estado. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Vossa Excelência 
tem tôda a razão. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Foi, pelo 
menos, um ato de imperialismo. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Sabem V. Exas. 
com que requinte de publicidade foram essas máqui- 
 

nas entregue? Fizeram-nas desfilar pelas ruas de 
Pôrto Alegre, tendo, como serra-fila, um jipe, 
ostentando retrato do eminente Prefeito de Pôrto 
Alegre, Sr. Leonel Brizzola. 

O SR. MEM DE SÁ: – E mais: o Vice-
Presidente da República transportou-se para aquela 
Capital, a fim de participar da festividade. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Tem V. Exa. tôda 
a razão. 

Deploro que hoje não presida o Senado, no 
cumprimento de seu dever constitucional, o eminente 
Vice-Presidente da República, porque desejava 
dizer-lhe, de frente, essas verdades, que pronuncio 
perante o Senado da República. 

O SR. MEM DE SÁ: – O nobre colega, por 
certo, vai acrescentar que nós, apesar da anomalia 
da iniciativa, no fundo, a achamos muito simpática. O 
Prefeito de Pôrto Alegre angariou prestígio, mas o 
Rio Grande do Sul conseguiu máquinas. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Vossa Excelência 
tem profunda razão. Pertencemos a uma 
comunidade que põe, acima dos interêsses políticos, 
os superiores interêsses do Estado. Nunca tivemos 
uma palavra sequer contra êsse favor que se 
prestava ao Prefeito de Pôrto Alegre. Sentíamos que 
redundava em favor do Rio Grande do Sul e era, 
portanto, para nós, sagrado. 

O SR. MEM DE SÁ: – Apesar de o Sr. Ministro da 
Fazenda, como Vossa Excelência frisou muito bem, ter 
sido profundamente injusto para com o resto do Brasil. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Permite o 
nobre orador um aparte? 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Pois não. 
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: –  

A verba destinada aos Estados, atra- 
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vés do Govêrno Federal, foi, na totalidade, entregue 
ao Município de Pôrto Alegre, para que êste servisse 
aos demais municípios? Não estou entendendo bem! 

O SR. DANIEL KRIEGER: – A resposta a V. 
Exa. é muito simples: sete milhões de dólares foram 
reservados aos municípios do Brasil; dois milhões e 
trezentos mil dólares foram entregues ao Estado do 
Rio Grande do Sul, através do Prefeito da Capital, 
Sr. Leonel Brizzola. Tire V. Exa. as conclusões que 
desejar. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Parece-me 
deveriam os riograndenses, sobretudo, estimar 
que o Rio Grande do Sul haja sido assim tão 
beneficiado com essa providência do Govêrno 
Federal, ainda que os outros Estados não o 
tenham sido. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Depende do 
conceito que cada um faz da justiça. Queremos 
para o Rio Grande do Sul todos os favores, mas 
não em detrimento dos outros Estados da 
Federação. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Muito bem! 
O SR. DANIEL KRIEGER: – Na igualdade 

de todos perante a Federação reside o segrêdo 
da unidade do Brasil. O Rio Grande do Sul não 
quer, não pleiteia, não deseja favores 
excepcionais. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Mesmo 
porque, não fôsse assim, estaria morta a Federação. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – V. Exa. diz a 
verdade; apesar de que essa Federação estrebucha 
nas mãos dêsse autoritarismo enfeixado no Banco 
do Brasil. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Com prazer. 
 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Há de 
convir ainda V. Exa. que essas injustiças poderiam 
semear discórdias e afetar profundamente a própria 
Federação Brasileira. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Tem V. Exa. 
razão. É êsse o elo a que me referi inicialmente: é o 
sentimento de amor, de compreensão o elemento 
decisivo para a manutenção da Federação do Brasil. 

Sr. Presidente, demonstrei que o Govêrno do 
meu Estado exerceu mais que um lídimo direito; cumpriu 
um dever – submeter ao pretório excelso sua 
divergência com a União. Dirigiu-a muito bem, porque, 
no regime federativo, se o Senado da República é, na 
nossa construção jurídico-política, a expressão dos 
Estados, o Supremo Tribunal Federal tem o encargo de 
manter e defender a Federação, instituído pelo consenso 
unânime dos brasileiros. Fêz, pois, muito bem o Govêrno 
do Rio Grande do Sul, ao defender seus direitos, os 
direitos do seu Estado, perante a mais Alta Côrte 
judiciária do Brasil, na convicção de que lá não chegarão 
os apelos dos transviados, daqueles que esquecem os 
deveres que têm para com o Estado em que nasceram, 
e que hão de resolver superiormente, fazendo justiça. 

Não atribuo culpa ao Sr. Presidente da 
República, que em manifestações inequívocas 
demonstrou o desejo de atender ao Rio Grande do 
Sul na sua justa aspiração; mas a essa ditadura 
instalada no Ministério da Fazenda, que se quer 
perpetuar no Brasil, através de medidas que não 
consultam os supremos interêsses do País. 

Desejo fazer uma advertência ao Sr. Presidente 
da República: no regime presidencial, tão combatido 
pelo eminente Senador Mem de Sá, existe uma linha 
magistralmente fixada por Rodrigues Alves quando 
afirmou: "Os meus Ministros fazem o que querem, 
menos aquilo que eu não quero." 
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O SR. MEM DE SÁ: – Isso no tempo de 
Rodrigues Alves. Disse muito bem, há pouco, V. Exa. 
que o eminente Deputado Godoi Ilha anda de 
Herodes para Pilatos. É rigorosamente assim: 
Herodes está no Ministério da Fazenda e manda 
matar os inocentes; Pilatos, no Catete, lava as mãos. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Só formulo votos 
para que não fique com o Ritus. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Rio Grande 
do Sul espera, confiantemente, a decisão do 
Supremo Tribunal Federal; mas antes aguarda que 
desça sôbre o Sr. Presidente da República o bom 
senso para que S. Exa. possa, com a medida 
decisiva, resguardar a Federação e estimular os 
sentimentos afetuosos entre os brasileiros. Confio 
em que o Sr. Presidente da República decida, 
definitivamente, êsse assunto, antes que o Supremo 
Tribunal Federal se pronuncie, a fim de que as 
soluções dessa natureza sejam alcançadas 
normalmente, por decisões administrativas. E 
aquêles, Sr. Presidente, que esquecidos dos deveres 
para com o seu Estado natal; aquêles que põem 
acima dêsses deveres para com o seu Estado, os 
interêsses de uma politiquice que merece a 
reprovação dos homens de consciência e de 
coração; êsses homens terão – estou certo, podem 
fazer o que fizerem, podem perpetrar as violências 
que entenderem, os subornos que preferirem – 
êsses homens terão a repulsa na consciência altiva 
do povo riograndense, que se há de levantar a 3 de 
outubro e sufragar aquêles que não transigem, 
aquêles que amam a verdade e a justiça acima de 
tôdas as coisas. (Muito bem Muito bem Palmas O 
orador é cumprimentado.) 

Durante o discurso do Sr. Daniel Krieger, o Sr. 
Apolônio Salles deixa a cadeira da presidência, 
reassumindo-a o Senhor Cunha Mello. 

 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa projeto, 
que vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário. 

Lido e apoiado, é despachado às Comissões 
de Constituição e Justiça, de Economia e de 
Finanças o seguinte: 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 9, DE 1958 
 

Oficializa a impressão, distribuição e venda 
dos títulos ele crédito; estabelece o sistema de 
fiscalização das emissões e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Compete exclusivamente ao Govêrno 

Federal, por intermédio do Ministério da Fazenda, a 
impressão, distribuição e venda de Notas 
Promissórias, Letras de Câmbio e Papéis de Crédito. 

Art. 2º Os títulos de crédito referidos no art. 1º 
serão confeccionados pela Casa da Moeda ou por 
oficina própria do Govêrno, ou por oficina 
especializada, neste último caso mediante 
concorrência pública. 

Art. 3º Fica o Ministério da Fazenda, por seu 
titular, autorizado a providenciar dentro de cento e 
vinte (120) dias da promulgação desta lei a 
impressão dos títulos de crédito e a baixar as 
instruções para sua distribuição, venda e fiscalização 
das emissões. 

Parágrafo único. As instruções previstas neste 
artigo serão baseadas na publicação de autoria do 
técnico fazendário, Benjamim Dutra de Oliveira, 
denominada "Fiscalização Controlada das Emissões 
de Notas Promissórias e Letras de Câmbio no País. 

Art. 4º Será o mesmo em todo o País o preço 
de venda de cada uma das espécies de títulos de 
crédito, os quais trarão impresso o valor da unidade. 
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Art. 5º Todos quantos imprimirem, venderem 
ou usarem títulos de créditos que não oficializados 
pela presente lei, serão considedos falsificadores, 
incorrendo em punição criminal idêntica à dos 
falsificadores de papel-moeda, selos e estampilhas. 

Art. 6º Os títulos de crédito porventura 
emitidos pelos Governos da União, das unidades 
federativas e dos municípios, para pagamento a 
terceiros, ficarão sujeitos à fiscalização especial, na 
forma das instruções previstas no parágrafo único do 
artigo 3º desta lei. 

Art. 7º As despesas com a execução da 
presente lei correrão pelas dotações próprias do 
Ministério da Fazenda, consignadas à Casa ela 
Moeda. 

Art. 8º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Justificativa 

 
Fator preponderante na agravação do 

processo inflacionário em que o País está 
mergulhado, tem sido o aumento descompassado do 
crédito sob tôdas suas formas, em ritmo que supera 
amplamente o do crescimento físico da produção 
nacional. 

Isso se tornou possível, em parte, graças às 
emissões desordenadas e não controladas de títulos 
de crédito, descontados principalmente por 
particulares, a juros escorchantes, com os inevitáveis 
e danosos reflexos sôbre os preços de venda de 
tôdas as utilidades. Essa facilidade de emissão de 
títulos de crédito, cujo número e valor são 
desconhecidos pela falta de um sistema fiscalizador 
e controlador, estimula os comerciantes a manterem 
estoques especulativos na expectativa de  
inflação futura. Representa, demais, um desfalque na 
receita pública, pois, via de regra, os emprestadores 
não pagam Impôsto de Renda; e, finalmente, 
 

estabelece, por parte dêstes, uma concorrência 
desleal em relação aos bancos, contribuintes 
forçados do erário nacional. 

O contrôle das emissões reduziria, de 
imediato, o número astronômico de títulos, ora 
lançados em circulação, visto como os Bancos não 
podem, sem graves riscos, ultrapassar sua 
capacidade-limite nas operações de crédito, e os em-
prestadores de dinheiro se viriam forçados a pagar 
os impostos devidos. 

Por outro lado, mais fácil seria a seleção dos 
títulos emitidos para redescontos no Banco do Brasil, 
tendendo a desaparecer o redesconto para fins não 
produtivos. 

Tôdas essas razões justificam e impõem a 
oficialização dos títulos de crédito e o 
estabelecimento de um sistema de contrôle e 
fiscalização das emissões correspondentes nos 
moldes do trabalho anexo, referido no parágrafo 
único do art. 3º do presente projeto de lei. 

Sala das Sessões, em 6 de maio de 1958. – 
Lino de Mattos. 

O SR. PRESIDENTE: – Há requerimentos que 
vão ser lidos. 

São lidos e deferidos os seguintes: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 138, DE 1958 

 
Requeiro à douta Mesa, na forma regimental, 

sejam solicitadas ao Senhor Ministro da Justiça as 
seguintes informações: 

1) Qual a colaboração que o Serviço de 
Assistência aos Menores empresta ao Juizado de 
Menores no Distrito Federal, nas diligências para o 
recolhimento de crianças enfêrmas ou maltrapilhas 
que costumam esmolar pelas calçadas? 

2) Possui o SAM viaturas destinadas a  
tal serviço de recolhimento de menores? Quantas? 
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3) No Orçamento do SAM encontra-se dotação 
destinada à aquisição e conservação de tais 
viaturas? 

 
Justificação 

 
É com grande dificuldade que têm sido 

levadas a efeito as diligências do Juizado de 
Menores visando ao recolhimento de menores 
abandonados ou crianças que esmolam nas ruas da 
cidade segundo o testemunho insuspeito do Curador 
Eudoro Magalhães que acompanhou uma das 
últimas dessas diligências, que só foi efetivada 
graças à colaboração de um dos vespertinos 
cariocas, que colocou à disposição do Juizado o 
veículo necessário. 

Justifica-se, portanto, êste pedido de 
informações cuja finalidade é a obtenção de dados 
que possibilitem o estabelecimento de condições do 
SAM, para o exercício pleno das finalidades que 
deram motivo à sua instituição, entre as quais deve 
ser incluída a colaboração com o Juizado de 
Menores, inclusive através da cessão de pessoal e 
material. pelo menos no que se refere às diligências 
para recolhimento de menores. 

Sala das Sessões, em 6 de maio de 1958. – 
Lino de Mattos. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 139, DE 1958 

 
Considerando as tristes conseqüências da 

falta de inverno normal no Estado do Piauí em 1958; 
Considerando os problemas que além do fato 

acima apontado, agravam a situação do Piauí, a 
chegada a seu território, diàriamente, de dezenas de 
caminhões, superlotados de brasileiros fugindo aos 
rigores da sêca, nos Estados do Ceará, Paraíba, Rio 
Grande do Norte e Pernambuco; 

Requeiro, na forma do Regimento. se digne V. 
Exa. solicitar do Exmo. Ministro da Viação e Obras 
Públicas. as seguintes informações. 

 

a) Se as verbas orçamentárias de 1958, para 
os serviços do seu Ministério, no Piauí, foram 
totalmente mantidas; 

b) Caso contrário, em face dos têrmos do 
Plano de Economia do Govêrno Federal, que dizem 
existir, representado pelo corte de cêrca de 
dezenove bilhões de cruzeiros, quais as verbas, 
auxílios, subvenções que foram incluidos no referido 
Plano de Economia. Indicar o valor da verba, auxílio 
ou subvenção e o montante cortado pelo Plano de 
Economia; 

c) Indicar se os pagamentos das verbas, 
auxilios ou subvenções, integrais ou parciais, já 
foram liberadas e a data das transferências do 
numerário para a Delegacia Fiscal do Piauí ou suas 
respectivas repartições; 

d) Se as transferências não ocorreram, indicar 
as razões que impedem a sua efetivação. 

Rio de Janeiro, em 6 de maio de 1958. – 
Mendonça Clark. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 140, DE 1958 

 
Considerando as tristes conseqüências da 

falta de inverno normal no Estado do Piauí em 
1958; 

Considerando os problemas que além do fato 
acima apontado, agravam a situação do Piauí, como 
a chegada a seu território, diàriamente, de dezenas 
de caminhões, superlotados de brasileiros fugindo 
aos rigores da sêca nos Estados do Ceará, Paraíba, 
Rio Grande do Norte e Pernambuco. 

Requeiro, na forma do Regimento, se  
digne V. Exa. solicitar do Exmo. Sr. Ministro da 
Justiça e Negócios Interiores, as seguintes 
informações: 

a) Se as verbas orçamentárias de 1958, para 
os serviços de seu Ministério, no Piauí, foram 
totaImente mantidas; 

b) Caso contrário, em face dos têrmos do Plano 
de Economia do Govêrno Federal que dizem exis- 
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tir, representado pelo corte de cêrca de dezenove 
bilhões de cruzeiros, quais as verbas, auxílios e 
subvenções que foram incluídos no referido Plano de 
Economia. Indicar o valor da verba, auxílio ou 
subvenção e o montante cortado pelo Plano de 
Economia; 

c) Indicar se o pagamento das verbas, auxílios 
ou subvenções integrais ou parciais, já foi liberado e 
a data das transferências do numerário para a 
Delegacia Fiscal do Piauí ou suas respectivas 
repartições; 

d) Se as transferências não ocorreram, indicar 
as razões que impedem a sua efetivação. 

Rio de Janeiro, em 6 de maio de 1958. – 
Mendonça Clark. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 141, DE 1958 

 
Considerando as tristes conseqüências da 

falta de inverno normal no Estado do Piauí em 1958; 
Considerando os problemas que além do fato 

acima apontado, agravam a situação do Piauí, como 
a chegada a seu território, diàriamente, de dezenas 
de caminhões, superlotados de brasileiros fugindo 
aos rigores da sêca nos Estados do Ceará, Paraíba, 
Rio Grande do Norte e Pernambuco. 

Requeiro, na forma do Regimento, se digne V. 
Exa. solicitar do Exmo. Sr. Ministro da Aeronáutica, 
as seguintes informações: 

a) Se as verbas orçamentárias de 1958, para 
os serviços de seu Ministério, no Piauí, foram 
totalmente mantidas; 

b) Caso contrário, em face dos têrmos do 
Plano de Economia do Govêrno Federal que dizem 
existir, representado pelo corte de cêrca de 
dezenove bilhões de cruzeiros, quais as verbas, 
auxílios e subvenções que foram incluídos no 
referido Plano de Economia. Indicar o valor da verba, 
auxílio ou subvenção e o montante cortado pelo 
Plano de Economia; 

 

c) Indicar se o pagamento das verbas, auxílios 
ou subvenções integrais ou parciais, já foi liberado e 
a data das transferências do numerário para a 
Delegacia Fiscal do Piauí ou suas respectivas 
repartições; 

d) Se as transferências não ocorreram, indicar 
as razões que impedem a sua efetivação. 

Rio de Janeiro, em 6 de maio de 1958. – 
Mendonça Clark. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 142, DE 1958 

 
Considerando as tristes conseqüências da 

falta de inverno normal no Estado do Piauí em 
1958; 

Considerando os problemas que além do 
fato acima apontado, agravam a situação do Piaui, 
como a chegada a seu território, diàriamente, de 
dezenas de caminhões, superlotados de 
brasileiros fugindo aos rigores da sêca, nos 
Estados do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e 
Pernambuco; 

Requeiro, na forma do Regimento, se digne V. 
Exa., solicitar do Exmo. Sr. Ministro da AgricuItura, 
as seguintes informações: 

a) Se as verbas orçamentárias de 1958, para 
os serviços do seu Ministério no Piauí, foram 
totalmente mantidas; 

b) Caso contrário, em face dos têrmos do 
Plano de Economia, do Govêrno Federal, que dizem 
existir, representado pelo corte de cêrca de 
dezenove bilhões de cruzeiros, quais as verbas, 
auxílios e subvenções que foram incluídos no 
referido Plano de Economia. Indicar o valor da verba, 
auxílio ou subvenção e o montante cortado pelo 
Plano de Economia; 

c) Indicar se o pagamento das verbas, auxílios 
ou subvenções, integrais ou parciais, já foi liberado e a 
data das transferências do numerário para a Delegacia 
Fiscal do Piauí ou suas respectivas repartições; 
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d) Se as transferências não ocorreram, indicar 
as razões que impedem a sua efetivação. 

Rio de Janeiro, em 6 de maio de 1958. – 
Mendonça Clark. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 143, DE 1958 

 
Considerando as tristes conseqüências da 

falta de inverno normal no Estado do Piauí em 1958; 
Considerando os problemas que além do fato 

acima apontado, agravam a situação do Piauí, como 
a chegada a seu território, diàriamente, de dezenas 
de caminhões, superlotados de brasileiros fugindo 
aos rigores da sêca, nos Estados do Ceará, Paraíba, 
Rio Grande do Norte e Pernambuco; 

Requeiro, na forma do Regimento, se digne V. 
Exa., solicitar do Exmo. Sr. Ministro do Trabalho, 
Indústria e Comércio, as seguintes informações: 

a) Se as verbas orçamentárias de 1958, para 
os serviços do seu Ministério no Piauí, foram 
totalmente mantidas; 

b) Caso contrário, em face dos têrmos do 
Plano de Economia, do Govêrno Federal, que dizem 
existir, representado pelo corte de cêrca de 
dezenove bilhões de cruzeiros, quais as verbas, 
auxílios e subvenções que foram incluídos no 
referido Plano de Economia. Indicar o valor da verba, 
auxílio ou subvenção e o montante cortado pelo 
Plano de Economia; 

c) Indicar se o pagamento das verbas, auxílios 
ou subvenções, integrais ou parciais, já foi liberado e 
a data das transferências do numerário para a 
Delegacia Fiscal do Piauí ou suas respectivas 
repartições; 

d) Se as transferências não ocorreram, indicar 
as razões que impedem a sua efetivação. 

Rio de Janeiro, em 6 de maio de 1958. – 
Mendonça Clark. 

 

REQUERIMENTO 
Nº 144, DE 1958 

 
Considerando as tristes conseqüências da 

falta de inverno no Estado do Piauí em 1958; 
Considerando os problemas que além do fato 

acima apontado, agravam a situação do Piauí, como 
a chegada a seu território, diàriamente, de dezenas 
de caminhões, superlotados de brasileiros fugindo 
aos rigores da sêca, nos Estados do Ceará, Paraíba, 
Rio Grande do Norte e Pernambuco: 

Requeiro, na forma do Regimento, se digne V. 
Exa., solicitar do Exmo. Sr. Ministro da Saúde, as 
seguintes informações: 

a) Se as verbas orçamentárias de 1958, para 
os serviços do seu Ministério no Piauí, foram 
totalmente mantidas; 

b) Caso contrário, em face dos têrmos do 
Plano de Economia, do Govêrno Federal, que dizem 
existir, representado pelo corte de cêrca de 
dezenove bilhões de cruzeiros, quais as verbas, 
auxílios e subvenções que foram incluídos no 
referido Plano de Economia. Indicar o valor da verba, 
auxílio ou subvenção e o montante cortado pelo 
Plano de Economia; 

c) Indicar se o pagamento das verbas, auxílios 
ou subvenções, integrais ou parciais, já foi liberados 
e a data das transferências do numerário para a 
Delegacia Fiscal do Piauí ou suas respectivas 
repartições; 

d) Se as transferências não ocorreram, indicar 
as razões que impedem a sua efetivação. 

Rio de Janeiro, em 6 de maio de 1958. – 
Mendonça Clark. 

O SR. PRESIDENTE: – No Expediente da 
presente sessão foi lida a Mensagem nº 93,  
em que o Sr. Presidente da República comunica 
as razões do veto ao projeto de lei que ampara  
os militares e civis que tenham servido em 
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fábricas, usinas, arsenais e estabelecimentos do País 
que estiveram sob regime militar no período de guerra. 

A fim de conhecerem dêsse veto, convoco as 
duas Casas do Congresso Nacional para sessão 
conjunta, no dia 27 do corrente, às 21 horas. 

Para a Comissão Mista que deverá relatar, 
designo os Srs. Senadores: Ary Vianna, Lima 
Guimarães e Jorge Maynard. (Pausa). 

Na sessão de ontem foi aprovado o 
Requerimento nº 137, do Sr. Senador Mendonça 
Clark e outros Srs. Senadores, solicitando a 
constituição de uma Comissão de cinco membros 
para visitar as zonas mais assoladas pela sêca, que 
ora atinge o Nordeste do País e trazer a esta Casa, 
em seguida, o relato do que lhe foi dado observar. 

Para integrarem essa Comissão, designo os 
Srs. Senadores: Waldemar Santos, Caiado de 
Castro, Reginaldo Fernandes, Mendonça Clark e 
Lino de Mattos. 

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a hora 
do Expediente. 

O SR. LINO DE MATTOS (para explicação 
pessoal) (*): – Sr. Presidente, a agiotagem no Brasil 
é caso de polícia armada de metralhadora. 

Há casos de verdadeira extorsão dos que 
necessitam de crédito para trabalhar; não se trata 
mais de agiotagem às ocultas, nos escritórios 
clandestinos, a portas fechadas. A agiotagem faz-se 
abertamente, através de anúncios, como matéria 
paga nos jornais. 

Desgraçadamente, não só nos pequenos 
jornais, mesmo naqueles de prestígio, de 
responsabilidade e tradição, encontram-se anúncios 
de empréstimos na base de 42% ao ano. 

Evidentemente, sem se levar em consideração 
as comissões aos corretores. Quer dizer,  
dinheiro emprestado à base, mais ou menos,  
 
_________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

de 4% ao mês! Negócio anunciado, propagado, 
altamente vantajoso! A Polícia, entretanto, não toma 
providência. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – É um 
negócio de polícia. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Como disse de 
início, negócio de polícia – e polícia armada de 
metralhadora, porque cassetete não resolve. Os 
agiotas, porém, estão aí vendendo o dinheiro  
que dizem está desvalorizado, mas que custa 
caríssimo. 

Repito, a Polícia não toma providência. Não 
sei se ainda há Fiscalização Bancária. Há tempos, 
formulei Requerimento de Informações sôbre a sua 
existência e sôbre a fiscalização dêsses negócios 
que considero escusos, criminosos. Já se passaram 
mais de trinta dias e o Sr. Ministro da Fazenda  
não respondeu, o que, aliás, não constitui novidade. 
As respostas vêm, vez ou outra, quando o  
assunto é fácil de responder e não precisa ser 
escondido. 

Sr. Presidente, não basta que o Senador 
ocupe a tribuna para pedir a atenção das 
autoridades sôbre êsses atos delituosos. Cumpre 
ao legislador uma providência, e não ficar apenas 
nos requerimentos de informações, nas 
observações e nos pedidos de atenção das 
autoridades responsáveis. É o que estou  
fazendo. 

Sei tratar-se de uma tentativa. Não depende 
apenas de mim, mas das Comissões Técnicas, do 
Plenário, finalmente da Câmara dos Deputados  
e da promulgação do Sr. Presidente da República. A 
providência que estou tomando é a de apresentar, 
como fiz, projeto de lei, cujo objetivo é controlar 
todos os negócios feitos na base de títulos,  
notas promissórias, letras de câmbio e títulos  
outros de créditos. Na conformidade com a  
minha proposição, devem desaparecer do mercado 
êsses títulos comuns, letras de câmbio, notas pro-  
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missórias etc., para dar lugar a um documento oficial, 
impresso pela Casa da Moeda, à semelhança do 
cruzeiro, e entregue ao mercado, para que, através 
de um contrôle próprio, feito pelo Ministério da 
Fazenda, todos os negócios de empréstimos se 
operem através dos títulos oficiais. 

O projeto de lei considera crime de  
falsidade, idêntico ao de fabricação de notas de 
cruzeiro e moedas, a emissão de títulos, notas 
promissórias, letras de câmbio e outros documentos 
de crédito. 

Sei tratar-se de matéria complexa, mas é uma 
tentativa para se pôr paradeiro à agiotagem; por 
outro lado, também se evitará, em muito, a 
sonegação do Impôsto sôbre a Renda. 

Conforme se sabe, os maiores sonegadores 
dêsse impôsto são os agiotas. Negócios escusos, 
embora anunciados, êles ocultam os empréstimos. 
Fazem-nos a três, quatro, cinco, seis, oito e até dez 
por cento ao mês; recebem antecipadamente os 
juros e entregam a parte líquida ao desgraçado que 
precisa do dinheiro. O lucro, porém, não é 
declarado, conservam-no em absoluta ignorância. 
Duas são, portanto, as grandes vítimas do agiota: o 
infeliz, que precisa do dinheiro emprestado  
para trabalhar e o Erário, que não conheceu do 
negócio. 

Oxalá, Sr. Presidente, os eminentes colegas 
das Comissões técnicas, que deverão falar sôbre o 
meu modesto trabalho, o examinem sob êsse 
aspecto. É uma tentativa. Dará certo, se o Govêrno a 
levar a sério e organizar o departamento de contrôle 
para a emissão dêsses títulos; redundará em 
completo malôgro se lhe acontecer o que sucede 
com a Polícia e a Fiscalização Bancária, que não 
tomam conhecimento da agiotagem. 

Era, Sr. Presidente, o que desejava dizer, 
reafirmando, com palavras finais, que a  
agiotagem, no Brasil é caso de polícia armada  
 

de metralhadora. (Muito bem; Muito bem. Palmas). 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra para 

explicação pessoal o nobre Senador Lima Teixeira. 
O SR. LIMA TEIXEIRA (para explicação 

pessoal) (*): – Sr. Presidente, tive ensejo, há pouco 
tempo, de formular da tribuna desta Casa, apêlo à 
Confederação do Comércio e da Indústria e à 
Confederação Rural Brasileira no sentido de 
auxiliarem a transferência do Escritório Comercial do 
Brasil localizado em Bonn, na Alemanha, para 
Hamburgo, pôrto livre, onde, possìvelmente, as 
transações comerciais se efetuarão com mais 
facilidade. 

Meu apêlo foi atendido; entretanto, uma 
circunstância está-se opondo à transferência em 
questão. 

A despeito da autorização do Sr. Presidente 
da República e do Sr. Ministro do Trabalho, acabo de 
ter ciência, através de telegrama do Sr. Elvídio 
Martins Maia, de que a Embaixada brasileira, de 
certo modo, se opõe à mudança, baseada na 
informação de que é comum e já se tornou quase 
praxe sejam os representantes comerciais do 
Ministério do Trabalho adidos comerciais junto às 
embaixadas. Nessa circunstância, não seria de bom 
proveito a transferência do Escritório Comercial de 
Bonn para Hamburgo. 

Sr. Presidente, êsse fato, de certo modo, cria 
sérias dificuldades ao aumento das exportações 
brasileiras, precisamente para um mercado como o 
da Alemanha. Haveria facilidade de melhores 
transações através do pôrto de Hamburgo. 

Vou ler o telegrama do chefe do Escritório 
Comercial de Bonn: 

"Senador Lima Teixeira. – Nossa Embaixada, 
considerando o escritório mera seção co-  
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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mercial da missão diplomática, informou que o 
Govêrno alemão não concordaria com sua 
transferência para Hamburgo, em virtude de os 
serviços diplomáticos deverem ser localizados na 
capital. É indispensável ação imediata junto ao 
Presidente da República e ao Dr. João Goulart, no 
sentido de que sejam transmitidas à Embaixada 
instruções esclarecendo serem os escritórios órgãos 
dependentes do Ministério do Trabalho, visando a 
transferência para Hamburgo o incremento das 
relações comerciais teuto-brasileiras. Confio na 
eficiente ação do eminente Líder. Saudações 
atenciosas a) Helvécio Martins, chefe do Escritório 
Comercial." 

Sr. Presidente, procurei o Senhor Ministro do 
Trabalho, e S. Exa., de logo, prontificou-se a 
encaminhar nota ao Ministério das Relações 
Exteriores, pedindo sejam dadas instruções ao nosso 
Embaixador na Alemanha no sentido de facilitar a 
transferência do Escritório Comercial do Brasil para 
Hamburgo. 

Acabo de ter conhecimento de que é do 
interêsse do Sr. Presidente da República, como do 
Sr. Ministro do Trabalho, estimular o 
desenvolvimento e a boa marcha das nossas 
exportações e ativar a propaganda do Brasil no 
exterior, através de escritórios comerciais. Chegou a 
ser tão grande o empenho e a preocupação do 
Govêrno, que o Sr. Ministro Parsifal Barroso ontem 
mesmo encaminhou ao Chefe do Departamento da 
Indústria e do Comércio os dados necessários à 
elaboração da Mensagem para estudo da 
reestruturação dos escritórios comerciais. 

Lendo o telegrama, Sr. Presidente, tive em 
mira formular apêlo ao Sr. Ministro José Carlos 
Macedo Soares no sentido de S. Exa., junto ao 
eminente Embaixador do Brasil na Alemanha, 
proporcionar a transferência do Escritório Co-  
 

mercial para Hamburgo. Essa mudança não é, por 
assim dizer, a primeira. O Escritório Comercial que 
deveria funcionar em Ottawa, está localizado em 
Montreal. Também em outros países os escritórios 
comerciais não estão situados nas capitais, não 
havendo, por conseguinte, razão de a nossa 
Embaixada na Alemanha criar dificuldades à 
transferência. Apelo, pois, Sr. Presidente, para o 
Exmo. Sr. Ministro das Relações Exteriores, certo de 
que S. Exa. facilitará a transferência dêsse Escritório. 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Jorge Maynard, para explicação pessoal. 

O SR. JORGE MAYNARD (para explicação 
pessoal) (lê o seguinte discurso): – Sr. Presidente, 
através de mensagem a mim dirigida, o Governador 
do meu Estado deu-me ciência do trágico 
falecimento, em Aracaju, do Dr. Carlos Firpo, 
ocorrido na semana p. passada. 

Penetrando furtivamente na residência do 
ilustre médico, na calada da noite, um desalmado e 
bárbaro ladrão surpreendeu-o, assassinando-o 
brutalmente. 

Dado o alarma, acorreram pessoas da família 
e vizinhos, os quais ainda tiveram tempo de 
transportar com vida o inditoso médico para o 
hospital, onde veio a falecer poucas horas depois, 
não resistindo aos graves ferimentos recebidos. As 
notícias que nos chegam de Aracaju, relatam a 
consternação causada entre a população de todo o 
Estado, e mais especialmente da Capital sergipana, 
pelo lutuoso acontecimento. 

Era o Dr. Carlos Firpo, há muitos anos, Diretor 
do Hospital Santa Isabel, tradicional nosocômio 
pertencente à Associação Aracajuana de 
Beneficência, de cunho eminentemente assistencial. 

Com dedicação e zêlo inexcedíveis,  
dirigiu aquêle hospital, refor- 
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mando e ampliando de muito suas primitivas 
instalações. 

Tendo abandonado por completo as suas 
atividades particulares, dedicou-se exclusivamente 
ao Hospital Santa Isabel. Através de incessante 
trabalho junto aos representantes de Sergipe no 
Senado da República e na Câmara dos Deputados, 
obtinha as dotações orçamentárias federais 
indispensáveis à manutenção e ampliação  
dos serviços hospitalares. O mesmo fazia com  
relação ao Govêrno Estadual e Prefeituras 
Municipais. 

Com grande e perseverante esfôrço, 
conseguiu aparelhar devidamente o Hospital Santa 
Isabel, que assim prestava inestimáveis serviços ao 
povo de Sergipe, especialmente às classes menos 
favorecidas. 

Dentre outros melhoramentos, inaugurou 
recentemente magnífica maternidade, que se coloca 
entre as melhores do País. 

Não há sergipano que desconheça os imensos 
benefícios prestados por aquêle hospital e seu 
diretor, cuja perda ora lamentamos tão 
profundamente. 

Pertencente a família tradicional do Estado, 
desempenhou diversos cargos na administração 
pública sergipana, tendo sido dos mais destacados 
Prefeitos de Aracaju, ocasião em que demonstrou 
suas grandes qualidades de administrador, 
sobejamente confirmadas quando na direção do 
Hospital Santa Isabel. 

Como representante de Sergipe nesta Casa, 
não poderia deixar de externar o meu profundo 
sentimento e o de todo povo sergipano, pelo lutuoso 
acontecimento. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à Ordem do 
Dia. 

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei 
da Câmara, nº 163, de 1957, que retifica, sem ônus, a 
Lei nº 2.665, de 6 de dezembro de 1955, que es-  
 

tima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício de 1956, tendo Parecer Favorável, sob nº 
95, de 1958, da Comissão de Finanças. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

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

sanção. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 163, de 1957 

 
(Nº 1.813-C-56, na Câmara dos Deputados) 

 
Retifica, sem ônus, a Lei nº 2.665, de 6 de 

dezembro de 1955, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício de 1956. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É feita a seguinte retificação na Lei nº 

2.665, de 6 de dezembro de 1955, que estima a 
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício 
de 1956. 

Anexo nº 4 – Poder Executivo. 
Subanexo 4.10 – Superintendência do Plano 

de Valorização Econômica da Amazônia. 
Verba 3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e 

Social. 
Consignação 3.2.00 – Dispositivos 

Constitucionais. 
Subconsignação 3.2.02 – Valorização 

Econômica da Amazônia (artigo 199 da Constituição 
Federal). 

Subvenções Extraordinárias. 
12 – Maranhão. 
Onde se lê: 
Construção do Conservatório de Música da 

Sociedade Maranhense de Cultura Artística – 
1.000.000. 
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Leia-se: 
Construção do Conservatório de Música da 

Sociedade de Cultura Artística do Maranhão – 
1.000.000. 

Art. 2º Revogadas as disposições em 
contrário, a presente lei vigorará a partir de 1º de 
janeiro de 1956. 

Votação, em discussão única, do 
Requerimento nº 130, de 1958, do Sr. Daniel Krieger 
e outros Srs. Senadores, solicitando urgência, nos 
têrmos do art. 156, § 3º, do Regimento Interno, para 
o Projeto de Resolução nº 6, de 1958, que 
restabelece dez cargos extintos da classe "J" da 
carreira de Auxiliar Legislativo do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores 
Senadores que aprovam a urgência requerida, 
queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Aprovado o requerimento, figurará, nos têrmos 
do Regimento, na Ordem do Dia da próxima quinta-
feira, o Projeto de Resolução nº 6, de 1958. 

O SR. FILINTO MÜLLER (para declaração 
de voto) (*): – Sr. Presidente, retomados os 
trabalhos da presente sessão legislativa ordinária, 
assentei, com os Líderes de Bancadas, que 
evitaríamos a aprovação de requerimentos de 
urgência, excetuados os casos indispensáveis; e 
assim resolvemos porque, no início de uma sessão 
legislativa, dispondo de largo tempo, não ficaria bem 
ao Senado transformar, para regime especial, a 
tramitação de certas proposições. Acresce que a 
exceção por vêzes não permite o exame minucioso 
da matéria. 

No caso, entretanto, embora não haja 
assinado o requerimento de urgência, aquiesci na 
sua aprovação; dei-lhe aprovação tácita, por 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

se tratar do restabelecimento de cargos 
considerados necessários à boa marcha dos 
serviços da Secretaria do Senado. 

Realmente, a nossa Mecanografia, das 
melhores sessões do Senado, ressente-se da 
deficiência de pessoal. Sr. Presidente, havendo, 
como disse de início, assentado com os Líderes das 
Bancadas nossa inflexibilidade em relação aos 
requerimentos de urgência, senti-me no dever de dar 
êsse esclarecimento ao Senado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – A declaração de voto 
de V. Exa. constará da Ata de nossos trabalhos. 

 
Discussão única (com apreciação preliminar 

da "constitucionalidade", nos têrmos do art. 133 do 
Regimento Interno) do Projeto de Lei da Câmara, nº 
358, de 1956, que converte em monumento histórico 
e nacional os sítios e logradouros da antiga cidade 
de São Luís, no Estado do Maranhão, que 
conservam os caracteres paisagísticos e 
arquitetônicos primitivos ou tradicionais, tendo 
Pareceres sob números 428 e 429, de 1958 e 88, de 
1958, das Comissões: de Constituição e Justiça, pela 
inconstitucionalidade do projeto; de Educação e 
Cultura, favorável com a Emenda que oferece de  
nº 1-C; e de Finanças, favorável ao projeto e à 
emenda. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Tendo sido, pela 

Comissão de Constituição e Justiça, argüida a 
inconstitucionalidade do projeto, declaro aberta a 
discussão preliminar de que trata o art. 133 do 
Regimento Interno. 

O SR. PÚBLIO DE MELLO (*):  
– Sr. Presidente, li com a atenção que merece  
o Projeto de Lei nº 358, de 1956, da Câmara 
 
__________________ 
(*) – Não foi resisto pelo orador. 

 



– 96 – 
 

dos Deputados, de autoria do nobre Deputado 
Cunha Machado e que recebeu o nº 88 no 
Senado. Converte a proposição em monumento 
histórico e nacional os sítios e logradouros da 
antiga cidade de São Luís, no Estado do 
Maranhão, que conservam as características 
paisagísticas e arquitetônicas primitivas ou 
tradicionais. 

Sr. Presidente, argüi-se a 
inconstitucionalidade da proposição, o que não se 
me afigura evidente; ao contrário, na própria Carta 
Magna, encontram-se normas tendentes a 
preservar os monumentos que representem 
tradições de nossas glórias passadas como 
acontece em São Luís do Maranhão. Cidade de 
tantas relíquias e de monumentos imperecíveis, 
devem êles ser preservados, para a admiração da 
posteridade e estudo mais eficiente da História de 
nosso País. 

Sr. Presidente, como se verifica do Parecer da 
douta Comissão de Educação e Cultura, o art. 175 
da Constituição Federal estabelece que : 

"as obras, monumentos e documentos de 
valor histórico e artístico, bem como os monumentos 
naturais, as paisagens e os locais dotados de 
particular valor artístico, ficam sob a proteção do 
Poder Público". 

A própria Carta Magna, portanto, tutela e zela 
pela proteção dêsses monumentos artísticos, 
paisagens e recordações históricas. 

Sr. Presidente, increpa-se de inconstitucional o 
projeto em questão, sob a alegação de conter 
delegação de poderes. 

Diz o Parecer da douta Comissão de 
Educação e Cultura. 

"O projeto em aprêço teve um objetivo 
específico: a criação de um novo distrito, que, como 
sabemos, será o 5º, devendo compreender o Estado 
do Maranhão e alguns outros do Norte do País, ainda  
 

não abrangidos por nenhum dos quatro distritos 
atualmente existentes." 

Sr. Presidente, essa atribuição não encerra 
pròpriamente, delegação de poderes, vedada pela 
Constituição; confere simplesmente mais um 
encargo à Diretoria do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional. 

Em virtude do Decreto-lei número 8.354, de 2 
de janeiro de 1946, o Poder Executivo tem 
competência para criar novos distritos subordinados 
àquela Diretoria, nas várias localidades do território 
nacional em que se tornarem necessários. 

Não vejo, pois, como invocar a Lei Maior para 
increpar de inconstitucional o projeto do nobre 
Deputado Cunha Machado, que eleva à categoria de 
monumentos artísticos certos sítios da capital 
maranhense. 

Se não há inconstitucionalidade frisante e sim, 
apenas, disposição consagrada em lei, como 
inquiná-lo de inconstitucional ? 

Nessas condições, Sr. Presidente, estou certo 
de que o Senado da República, consciente de suas 
altas tradições de cultura e saber jurídico, 
certamente aprovará o projeto, desprezando a 
alegada inconstitucionalidade. 

Por enquanto, Sr. Presidente, é só o que tenho 
a dizer. Reservo-me para prosseguir, se necessário. 

(Muito bem !) 
O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO (*): – Sr. 

Presidente, fui o relator dêsse projeto de lei na 
Comissão de Constituição e Justiça, e sinto-me, 
embora constrangido, na obrigação de defender o 
Parecer. 

A proposição, reputamo-la absolutamente 
inconstitucional. Ao contrário do que afirmou o ora-  
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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dor que me antecedeu, o projeto é evidentemente 
inconstitucional. 

O art. 3º da proposição em causa encerra, a 
olhos nus, uma delegação de poderes do Legislativo 
ao Executivo. Atribui ao Poder Executivo o direito de, 
em decreto, determinar, fixar áreas, criar novos 
sítios, novos logradouros, considerar, enfim, 
monumentos históricos as propriedades que indica, 
algumas delas de caráter privado, a seu bel-prazer. 

Bem sei que haveria o critério adotado pela 
ética, no sentido da extensão dessas áreas que 
deveriam ser consideradas monumentos históricos; 
mas o dever da Comissão de Constituição e Justiça 
é analisar os projetos do ponto de vista legal, 
técnico. 

As delegações de poderes, como analisei no 
parecer que tive a oportunidade de emitir, são, a meu 
ver, uma agressão que o mundo moderno já não 
comporta. Os fenômenos de ordem econômica, de 
ordem social, de ordem política, exigem, como tem 
ocorrido nas nações mais cultas do mundo, que as 
Constituições dos povos modernos outorguem 
maiores poderes ao Executivo, mobilidade maior, 
para que possa mover-se, com autoridade própria 
ou. delegada, no sentido de resolver problemas 
sérios, que por vêzes surgem dos dramas a que me 
referi há pouco, de ordem social e econômica, por 
que atravessa o mundo. 

Sr. Presidente, mesmo contrário a essa 
restrição de poderes que a Constituição de 1946 
impõe e estabelece claramente, sou obrigado, 
enquanto não houver projeto de lei de reforma da 
Carta Magna, nessa parte, a manter, em tôda a linha, 
as disposições vigentes, e opor-me a qualquer 
providência que venha violá-los. 

O projeto, em seu art. 3º, estabelece: 
"Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado; na forma  

 

prevista no art. 5º, parágrafo único, do Decreto-lei nº 
8.534, de 2 de janeiro de 1946, a criar novos Distritos 
nos locais do território nacional onde se tornarem 
necessários..." 

Essa norma, Sr. Presidente, nessa parte, 
encerra, evidentemente, delegação de poderes, e a 
Constituição, quando estabelece a divisão dos 
Poderes da União, dá, a cada um, atribuições 
determinadas. Essa função de legislar é específica e 
intransferível do Poder Legislativo. 

Há, portanto, infelizmente, nessa parte, 
delegação de poderes. 

Mas não é só. Como analisei no meu Parecer, 
unânimemente aprovado pela Comissão de 
Constituição e Justiça, está o art. 1º redigido de 
forma tal que contém absurdo maior que o da 
delegação de poderes. Nêle já não se delegam 
poderes, já não é o Legislativo conferindo poderes a 
outro Poder da União mas as suas funções 
específicas, a de administração nacional, a uma 
diretoria da administração nacional, como a do 
Patrimônio Histórico e Artístico do País. 

Se considerarmos impraticável, inadmissível e 
inconstitucional, um projeto de lei pelo qual a  
União delega suas funções a outrem, maior a 
inconstitucionalidade o absurdo de uma delegação 
como a que se contém no artigo 2º, que  
delega funções específicas do Legislativo a uma  
simples Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional. 

Ademais, Sr. Presidente, o Senado deve 
observar a extensão do disposto no art. 1º do 
projeto, e o modo pelo qual está êle redigido. 

"Os sítios e logradouros da antiga cidade  
de São Luís, no Estado do Maranhão, que 
conservam os característicos paisagísticos e 
arquitetônicos primitivos ou tradicionais ficam  
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convertidos em monumento histórico nacional." 

Sr. Presidente, a extensão que o projeto  
dá àquilo que se deve converter em patrimônio 
histórico, é inteiramente absurda. O art. 1º  
deveria especificar, como estudo prévio  
da Diretoria do Patrimônio Histórico e  
Artístico Nacional, quais os sítios, logradouros, 
monumentos que conservam caracteres 
paisagísticos, arquitetônicos primitivos ou 
tradicionais, que pudessem ser convertidos em 
monumento histórico. 

Dá, assim, ao Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional poderes para entrar em São 
Luís, Capital do Maranhão, e lá, à sua vontade, 
escolher em terrenos, talvez de propriedade 
particular, aquêles monumentos, aquêles  
edifícios antigos que se pudessem caracterizar, 
dentro do seu juízo e ao seu arbítrio, como 
capazes de constituírem monumentos históricos e 
paisagísticos. A extensão, a generalidade, que se 
deu a êste artigo constitui perigo extraordinário 
para a propriedade particular. Bem sabemos que a 
Constituição contém norma expressa, 
considerando monumentos históricos aquêles que 
satisfazem determinadas condições por ela 
estabelecidas. As minúcias, porém, a delimitação, 
a aplicação dêsse texto constitucional, está a 
pender de lei ordinária. Estamos analisando, 
exatamente, projeto de lei que procura aplicar 
essa disposição constitucional. 

A proposição, porém, – e peço a atenção dos 
Srs. Senadores – encerra perigo extraordinário para 
a propriedade particular; é um tipo singular de 
desapropriação, sem prévia ou posterior 
indenização. 

Assim, se a Diretoria do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, fôr a São Luís e lá encontrar em 
pleno exercício do seu direito de propriedade 
qualquer cidadão possuindo um prédio uma es-  
 

tância, um sítio ou logradouro, como diz a 
proposição, essa propriedade será inscrita ou 
registrada no Livro Tombo, o que significa, como 
disse, tipo singular de desapropriação. Êsse próprio 
não terá direito, dentro da Constituição da República, 
a indenização prévia ou posterior. 

Sr. Presidente, não tenho o intuito de 
embaraçar as justas aspirações dos meus brilhantes 
colegas do Estado do Maranhão; sou apenas 
forçado, em face da norma expressa da Constituição. 
a considerar os artigos 1º e 3º do projeto de lei em 
causa, evidentemente violadores da Carta Magna, 
que nos cabe respeitar. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
(Pausa). 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA (*): – Sr. 
Presidente, não quero deixar sem ressalva a 
apreciação que estamos fazendo, dêste projeto de lei 
e do parecer da Comissão de Finanças. 

Não sou dos que entendem que haja sempre 
delegação de poderes quando o Poder Legislativo 
confere ao Poder Executivo a prática de 
determinados atos para a qual só êle está habilitado. 

Já defendi, desta tribuna, a tese – depois 
confirmada pelo Supremo Tribunal Federal – de que 
ao Poder Executivo cabe fixar o salário mínimo. 
Evidentemente, tal fixação terá de ser nos têrmos da 
lei. Com relação à desapropriação de bens 
particulares, o Poder Executivo está autorizado a fazê-
la, quando a considere indispensável à execução de 
determinada obra, nos têrmos da lei própria. 

Por outro lado, quanto a certas entidades, já o 
Poder Legislativo conferiu ao Executivo a faculdade 
de, por meio de decretos, considerá-las de utilidade 
pública, também nos têrmos da respectiva lei. 

No caso do projeto, a meu  
ver, não há semelhante delegação. É  
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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da competência do Poder Legislativo, estabelecer 
normas para que o Poder Executivo pratique 
determinados atos. 

O SR. PÚBLIO DE MELLO: – Normas que 
serão cumpridas pelo órgão competente, no caso o 
Patrimônio Histórico. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Muito 
honrado pelo aparte de Vossa Excelência. 

Por essas razões, Sr. Presidente, deixo aqui 
minha ressalva. Reafirmo que, em determinadas 
circunstâncias, não terei dúvida em reconhecer ao 
Poder Executivo a faculdade de, através de decretos, 
praticar determinados atos que, rigorosamente, se 
poderia exigir fôssem praticados pelo Congresso, por 
meio das leis que elabore. 

É conhecido, e V. Exa., Sr. Presidente, e os 
ilustres Senadores que me ouvem sabem, que na 
própria jurisprudência americana são comuns os 
chamados atos de delegação de poderes. Nada mais 
são que uma faculdade que só o Poder Executivo 
pode utilizar em determinadas circunstâncias, 
sobretudo quando o Poder Legislativo, usando das 
suas atribuições se cerca de determinadas 
condições para permitir sua prática por outro Poder. 
O ato, então, passa a ser legislativo e executivo, 
condicionado àquelas restrições, àquelas condições 
que o Poder Legislativo estabelece. 

No caso, porém, não posso deixar de 
concordar com o nobre Senador Argemiro de 
Figueiredo. As ponderações de S. Exa. são, 
realmente, de todo justificáveis, O projeto é vago 
demais; não estabelece as condições que poderiam 
legitimar essa espécie de delegação de poderes, 
indispensável em certas circunstâncias; não 
condiciona, por assim dizer, a prática do ato pelo 
Poder Executivo, para a desapropriação, por interêsse 
público, ou seja, a desapropriação de determinados 
lugares com caracteres paisagísticos e arquitetônicos. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Exa. um aparte ? 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Pois não. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – O 

regular seria o Patrimônio Histórico, com função 
técnica, específica, ir ao Estado do Maranhão, 
delimitar a área considerada patrimônio histórico, 
em face de suas características tradicionais e, em 
seguida, fornecesse elementos para a elaboração 
de um projeto de lei, definindo, delimitando  
aquela área. V. Exa. sabe, e o Senado vê, a 
gravidade da situação a que me referi no meu 
Parecer. O Projeto de Lei da Câmara nº 358, de 
1956, considera de modo vago, patrimônio histórico, 
determinada área da Capital do Maranhão, e dá a 
um Departamento da administração nacional, 
autorização, por lei, para delimitar essa área. Tudo 
isso envolve atribuição gravíssima, porque pode 
chocar-se com o direito de proprietários, uma vez 
que em face da Constituição o bem considerado 
patrimônio histórico sofre uma restrição legal do 
proprietário, tem restrições que significam, 
pràticamente, a desapropriação. Segundo afirmei 
no parecer, a desapropriação sem prévia ou 
posterior indenização pode ser, no máximo, função 
do legislador ordinário, nunca de um Departamento 
Nacional. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Sinto-me 
muito honrado com o aparte de V. Exa. 

Em face dos têrmos vagos que equivaleriam 
realmente a ampla delegação de poderes, votarei, 
Senhor Presidente, de acôrdo com o parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Não podemos, senão em circunstâncias muito 
especiais, em condições muito claras e 
determinadas; admitir que o Poder Executivo 
pratique ato que tem um pouco de função legislativa; 
mas que em certas circunstâncias, tão excepcio-  
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nais como aquela do salário mínimo, a declaração de 
utilidade pública, é admissível; pode o Executivo 
praticá-la através de. decreto. 

Eis por que, Sr. Presidente, meu voto é 
favorável ao Parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça. (Muito bem !) 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
(Pausa). 

Não, havendo quem queira discutir a 
preliminar da inconstitucionalidade, passa-se à 
votação do parecer. 

Em votação o Parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

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

Está aprovado. 
O projeto será arquivado. Comunicar-se-á à 

Câmara dos Deputados a deliberação do Senado. 
É o seguinte o projeto rejeitado por 

inconstitucional. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 358, de 1956 

 
(Nº 88-C, de 1955, na Câmara dos Deputados) 

 
Converte em monumento histórico e nacional 

os sítios e logradouros da antiga cidade de São Luís, 
no Estado do Maranhão, que conservam os 
caracteres paisagísticos e arquitetônicos primitivos 
ou tradicionais  

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os sítios e logradouros da antiga 

cidade de São Luís, no Estado do Maranhão, que 
conservam os caracteres paisagísticos e 
arquitetônicos primitivos ou tradicionais, ficam 
convertidos em monumento histórico nacional. 

Art. 2º A Diretoria do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional procederá à demarcação da área 
considerada monumento nacional e a inscreverá no 
Livro do Tombo, para os fins estabelecidos na 
legislação em vigor. 

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado, na 
forma prevista no artigo 5º, parágrafo único, do 
Decreto-lei nº 8.534, de 2 de janeiro de 1946, a criar 
novos Distritos nos locais do território nacional onde 
se tornarem necessários, um dos quais deverá 
compreender o Estado do Maranhão, com sede na 
cidade de São Luís. 

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de  
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
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 Favoráveis, sob, ns. 68 e 70, 
de 1958, das Comissões: de Constituição e Justiça; 
de Serviço Público Civil; e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Foi. apresentada 

emenda, que vai ser lida. pelo Sr. 1º Secretário. 
É lida e apoiada a seguinte: 
 

EMENDA Nº 1 
 
Art. 1º Fica modificada a alínea e do art. 4º 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, que passará a ter a seguinte redação: – 
Gratificação anual, eqüivalente, no máximo, ao 
salário mensal, de função; não tendo caráter de 
obrigatoriedade. 
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Justificação 
 
A presente emenda substitutiva visa a modificar 

a redação do art. 1º do projeto original, que, como se 
sabe, tem como escopo suprimir a alínea e do art. 4º 
do Decreto-lei nº 6.920, de 3 de outubro de 1944, que 
priva os servidores do Instituto Nacional do Pinho de 
receber, cada fim de ano, a sua gratificação. Essa 
gratificação em nada onera os cofres públicos, é 
matéria doméstica, interna daquela autarquia e pela 
presente emenda não adquirirá caráter de 
obrigatoriedade, sendo, portanto, facultativa, ficando 
sua aplicação a critério de seus dirigentes, isto é, 
dentro de suas possibilidades financeiras. 

Sala das Sessões, em 6 de maio de 1958. – 
Jorge Maynard. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto e a emenda. (Pausa). 

Não havendo quem se pronuncie, encerro a 
discussão. 

O projeto volta às comissões para, sôbre a 
emenda, se pronunciarem. (Pausa). 

Sôbre a mesa ofício do nobre Senador 
Leônidas Mello. 

É lido o seguinte: 
 

OFÍCIO 
 
Em 6 de maio de 1958. 
Senhor Presidente: 
Achando-se ausente desta Capital o Sr. 

Senador Rui Palmeira, solicito se digne Vossa 
Excelência designar-lhe substituto temporário na 
Comissão de Constituição e Justiça, na forma do 
disposto no artigo 39, § 2º, do Regimento Interno. 

Atenciosas saudações – Leônidas Mello. 
O SR. PRESIDENTE: – Designo o nobre 

Senador João Villasbôas. 
Está esgotada a matéria constante da Ordem 

do Dia. 

Tem a palavra o nobre Senador Kerginaldo 
Cavalcanti, primeiro orador inscrito, para esta 
oportunidade. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sr. 
Presidente, desisto da palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senhor Senador 
Kerginaldo Cavalcanti desiste da palavra. 

Tem a palavra o nobre Senador Apolônio 
Salles, segundo orador inscrito. (Pausa). 

Está ausente. 
Tem a palavra o nobre Senador Neves da 

Rocha. (Pausa). 
Também ausente. 
Tem a palavra o nobre Senador Lourival 

Fontes. (Pausa). 
S. Exa. também não está presente. 
Não há outros oradores inscritos. 
Antes de encerrar a sessão, comunico aos 

Senhores Senadores que haverá, hoje, às 21 horas, 
sessão conjunta do Congresso Nacional para 
apreciação de veto presidencial ao projeto de lei que 
dispõe sôbre as condições para a admissão de 
nacionais e estrangeiros ao exercício de atividade 
remunerada no País e sôbre a abolição do registro 
policial de estrangeiro. (Pausa). 

Designo para a sessão de amanhã a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 
1 – Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara, nº 18, de 1958, que retifica a Lei nº 2.584, 
de 1 de setembro de 1955, que cria coletorias 
federais, e dá outras providências, tendo Pareceres 
Favoráveis, sob ns. 117 e 118, de 1958,  
das Comissões de Serviço Público Civil; e de 
Finanças. 

2 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 40, de 1958, que autoriza o Poder  
Executivo a abrir ao Poder Judiciário – Justiça Eleitoral 
– Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do 
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Norte, o crédito especial de Cruzeiros 14.500,00 para 
atender às despesas de pagamento da majoração de 
gratificação de juízes e escrivães eleitorais, tendo 
Parecer Favorável, sob nº 120, de 1958, da 
Comissão de Finanças. 

3 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara, nº 45, de 1958, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério do Trabalho, Indústria 
e Comércio, o crédito especial de Cr$ 500.000,00, para 
custear despesas com a realização do 3º Congresso de 
Trabalhadores, em Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande 
do Sul, tendo Parecer Favorável, sob nº 121, de 1958, 
da Comissão de Finanças. 

4 – Discussão única do Projeto de 
Resolução nº 1, de 1958, de autoria da Comissão 
Diretora, que revigora o disposto na Resolução nº 
10, de 1951, para os funcionários da Secretaria do 
Senado, admitidos posteriormente à Resolu- 
 

ção nº 4, de 1955, tendo Pareceres: Da Comissão de 
Constituição e Justiça: nº 46-58, favorável, nos 
têrmos do Substitutivo que oferece; nº 128-58 (novo 
exame em conseqüência de requerimento aprovado 
em Plenário), reiterando o pronunciamento anterior. 
Da Comissão de Finanças: nº 47-58, favorável 
 ao substitutivo da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

5 – Primeira discussão do Projeto de Lei do 
Senado nº 33, de 1957, que estabelece o uso de 
lanternas fosforescentes nos veículos de cargas e 
outros, tendo Pareceres Favoráveis, sob nº 1.044 e 
1.045, de 1957, das Comissões de Constituição e 
Justiça; e Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 16 horas e 55 

minutos. 
 



32ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 7 DE MAIO DE 1958 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. APOLÔNIO SALLES E CUNHA MELLO 
 
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se 

presentes os Srs. Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Prisco dos Santos. 
Álvaro Adolpho. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Mathias Olympio. 
Mendonça Clark. 
Onofre Gomes. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Georgino Avelino. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
João Arruda. 
Argemiro de Figueiredo. 
Apolônio Salles. 
Novaes Filho. 
Nelson Firmo. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Sá Tinoco. 
Paulo Fernandes. 
Alencastro Guimarães. 
Calado de Castro. 
Gilberto Marinho. 

Benedicto Valladares. 
Lineu Prestes. 
Lino de Mattos. 
Sylvio Curvo. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Gomes de Oliveira. 
Nereu Ramos. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. (50). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores. 
Havendo número legal, está aberta a sessão. 

Vai ser lida a Ata. 

O Sr. Primeiro Suplente, servindo de 2º 
Secretário, procede à leitura da Ata da sessão 
anterior, que, posta em discussão, é sem debate 
aprovada. 

O Sr. 1º Secretário dá conta do seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

OFÍCIOS 
 
Do Sr. Ministro do Trabalho  

Indústria e Comércio, nº 1.786, encaminhando 
relatório sôbre turismo, elaborado pelo Sr.  
Germano Cantuária Guimarães, Delegado  
de Imigração e Turismo, como elemento  
subsidiário ao Projeto de Lei da Câmara,  
nº 265, de 1953, que tramita presentemente nesta 
Casa. 

Junte-se ao processo. 
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– Do Sr. Ministro das Relações Exteriores, nº 
650, como segue: 

Em 26 de abril de 1958. 
Urgente 
DCal/ 4 /650.30 (22) (10). 
Providências e orientação do Itamarati face ao 

Relatório do Vice-Presidente dos Estados Unidos. 
Senhor Primeiro Secretário: 
Tenho a honra de acusar o recebimento do 

Ofício nº 130, de 26 de março do corrente ano, pelo 
qual Vossa Excelência encaminha o Requerimento 
nº 77, de 1958, do Senador Lino de Mattos, que 
solicita informações sôbre as providências e a 
orientação do Itamarati face ao Relatório do Vice-
Presidente dos Estados Unidos, Senhor Nixon. 

2. Em resposta, tenho a informar que as 
observações do Vice-Presidente Nixon e de outros 
homens públicos americanos estão sendo 
apreciadas dentro do contexto geral dos problemas 
decorrentes do incentivo ao desenvolvimento da 
África, para o qual concorrerá poderosamente a 
associação dos territórios ultramarinos à 
Comunidade Econômica Européia. Tratando-se, 
além do mais, de observações que não visam 
diretamente o Brasil, não caberia um simples gesto 
de desaprovação do Govêrno brasileiro a respeito. 
Nossa ação será de caráter global, cabendo-nos 
uma definição de fundo sentido de salvaguardar os 
legítimos interêsses brasileiros, porventura 
ameaçados pela associação dos territórios africanos 
ao Mercado Comum Europeu. 

3. As providências tomadas são, assim, as 
seguintes: 

1º O Itamarati está examinando 
cuidadosamente, e consultará a respeito outros 
órgãos do Govêrno Federal, o problema dos 
investimentos americanos na África, tendo em vista: 

a) eventuais distorções artificiais do  
fluxo normal das correntes de investimentos 
estrangeiros; 

b) o estímulo que possam representar para as 
produções coloniais competitivas das tradicionais 
exportações brasileiras; êsse estudo, por sua 
natureza, demanda atualização permanente e 
observação contínua: 

2º A evolução da produção africana nos 
setores que concorrem com a produção brasileira 
tem sido, como respondido acima, objeto de acurada 
observação. Favorável ao desenvolvimento integrado 
dos povos africanos – como ainda o demonstrou ser 
quando da XII Assembléia Geral das Nações Unidas, 
ao propor a criação de uma Comissão Econômica 
para aquêle continente, nos moldes da Comissão 
Econômica para a América Latina (CEPAL) – o 
Govêrno brasileiro, por seus representantes 
autorizados, tem procurado, entretanto, fazer sentir 
que um simples processo de comercialização da 
produção africana seria desvantajoso, tanto para a 
própria África, quanto para os demais produtores de 
matérias primas. Aspectos correlatos da questão 
estão também em estudos nos comitês do GATT, 
que apreciam o problema da associação dos 
territórios africanos, sob regime de tarifas 
preferenciais, no Mercado Comum Europeu. Quanto 
ao envio de representações diplomáticas ou de 
assessores técnicos, trata-se de decisões soberanas 
de terceiros Estados, a respeito das quais não cabe 
ao Itamarati manifestar-se. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da minha alta estima 
e mais distinta consideração. – João Carlos de 
Macedo Soares. 

Ao requerente. 
– Do Sr. Ministro do Supremo Tribunal 

Federal, nº 179-P, como segue: 
Em 6 de maio de 1958. 
Of. nº 179-P. 
Senhor Presidente. 
Ainda em atenção à solicitação  

feita no Ofício nº 264-57, e em 
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aditamento ao meu nº 166-P de 25 de abril p.p. – 
envio a Vossa Excelência outras cópias autênticas, 
referentes aos acórdãos proferidos nos Recursos 
Extraordinários 15.861, de 11-1-1952, 15.610, de 3-
1-1951 e 19.281, de 12 de dezembro de 1953 e na 
Representação nº 97, de 12-11-1947. 

Referidos acórdãos declararam 
inconstitucionais, respectivamente, o artigo 1º, 
parágrafo 2º do Dec.-lei nº 650-47, do Estado do 
Paraná; o parágrafo 2º do artigo 62 do Regimento de 
Custas do Estado de Goiás; a Lei nº 168-48, de 
Santa Catarina e arts. 67, parágrafo 1º, 83, ns. 2 e 3, 
e 120, nº 3, da Constituição do Estado do Piauí, e 
53, parágrafo 3º, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 

Oportunamente será providenciada a remessa 
de outras cópias. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência os meus protestos de alta 
consideração e aprêço – Orosimbo Nonato, 
Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Nº 19.281 – Paraná 
 

(Mandado de Segurança) 
 
Ementa: Recurso extraordinário em processo 

de mandado de segurança. É inconstitucional o 
artigo 1º, parágrafo 2º, do Decreto-lei do Estado do 
Paraná de nº 650, de 20 de junho de 1947, 
submetendo ao impôsto de vendas e consignações a 
transferência ou remessa de mercadoria daquele 
para outro Estado, feita para estabelecimento diverso 
da mesma emprêsa, por estabelecer verdadeiro 
impôsto de exportação interestadual, vedado pelo 
art. 19, alínea V, da Carta Magna. 

 
Acórdão 

 
Vistos, relatados e discutidos  

êstes autos de Recurso Extraordiná- 
 

rio nº 19.281, sendo recorrente o Estado do Paraná e 
recorrida a Companhia Pinheiro Comércio e 
Indústria, acordam em sessão plenária os Ministros 
do Supremo Tribunal Federal acolher a argüição de 
inconstitucionalidade da lei estadual, remetendo os 
autos à Turma para julgamento final, nos têrmos das 
notas taquigráficas antecedentes, integrado neste o 
relatório de fls. 109. 

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1958, data 
do julgamento. – José Linhares, Presidente. – Rocha 
Lagoa, Relator. 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Nº 19.281 – Paraná 
 

(Matéria Constitucional – Mandado de Segurança) 
 

Relator: O Sr. Ministro Rocha Lagoa. 
Recorrente: Estado do Paraná. 
Recorrida: Cia. Pinheiro Indústria e Comércio. 
 

Relatório 
 
O SR. MINISTRO ROCHA LAGOA: – Sr. 

Presidente, ao ser julgado êste processo perante a 
Egrégia 2ª Turma, fiz o seguinte relatório: 

“Perante o Tribunal de Justiça do Paraná, 
assim foi exposta a espécie dos autos, pelo 
respectivo relator: – “A Companhia Pinheiro 
Indústria e Comércio, por seu advogado Sr. 
Rubens Requião, impetrou mandado de 
segurança, com fundamento no artigo 141, 
parágrafo 24, da Constituição Federal, contra ato 
do Sr. Dr. Secretário da Fazenda, que, segundo 
alega, está perturbando o livre trânsito de 
mercadorias do paciente, em território nacional, 
por exigir pagamento de impôsto indevido, 
impedindo seu regular comércio, com violação de 
direito seu líquido e certo. – Argumenta o 
impetrante que constitui matéria pacifica na 
  



– 106 – 
 
torrencial jurisprudência das Egrégias Câmaras 
Reunidas, a legitimidade do pedido de segurança, 
mesmo quando se refere a assuntos fiscais, 
tornando inócuas as limitações constantes do art. 
320 do Código de Processo Civil, em consonância 
com o preceito da Magna Carta, art. 141, parágrafo 
24, que não admite restrições. – Alega que a 
paciente, Cia. Pinheiro Indústria e Comércio, compra 
madeiras serradas em bruto e beneficiadas, bem 
como cabos de vassouras, de produtores, em 
diversas localidades do Estado, para os revender no 
exercício regular do seu comércio, além do que 
diretamente produz em suas serrarias; que êsses 
produtos comprados a terceiros são remetidos para 
os postos de Antonina e Paranaguá, ou para a 
cidade de Itararé, Estado de São Paulo, sendo, em 
parte, vendidos para o exterior, e em parte, 
remetidos, por via marítima, para os seus 
estabelecimentos no Rio de Janeiro. Quanto aos 
remetidos para Itararé, são reembarcados, por via 
férrea, para os estabelecimentos que mantém em 
São Paulo e Campinas; que assim vinha procedendo 
a paciente, sem qualquer embaraço, até que a 
Fazenda do Estado, na fronteira com o de S. Paulo, 
passou a exigir coativamente o impôsto sôbre 
vendas e consignações, mesmo de mercadorias 
adquiridas de terceiros, sem o que não admite o livre 
trânsito, de modo a impedir o exercício das 
atividades da paciente nesse setor; que tentou 
demover a Fazenda Estadual dêsse seu ato ilegal e 
turbativo de seus direitos, tendo sido, porém, 
indeferidos os seus apelos dirigidos, tanto ao Senhor 
Diretor da Receita, como ao próprio Sr. Secretário da 
Fazenda. – Argüi de inconstitucional o artigo 1º, 
parágrafo 2º, do Dec. Estadual nº 605, de 20 de 
junho de 1947, em que se funda o fisco estadual, e 
que sujeitou ,ao pagamento do impôsto de vendas e 
consignações qualquer transferência, ou remes- 
 

sa de mercadorias, para fora do Estado, feita por 
filial, agência, sucursal, representante, ou outra 
denominação que tenha, atribuindo a êsse ato o 
caráter de vendas e consignações, e submetendo a 
operação ao pagamento do aludido impôsto. Alega 
que o art. 19, nº IV, da Constituição Federal, atribui 
aos Estados a competência de tributar vendas e 
consignações efetuadas por pequenos comerciantes 
e produtores, inclusive industriais, mas isenta a 
primeira operação do pequeno produtor, conforme o 
definir a lei estadual. Diz que a lei estadual deu ao 
conceito de venda e consignação sentido diverso do 
que está geralmente consagrado e que, além de ferir 
a lei estadual, o preceito do citado art. 19, nº IV, da 
Const. Fed., contraria ainda o art. 19 da mesma 
Constituição, que estabelece que o impôsto de 
vendas e consignações será uniforme, sem distinção 
de providência ou destino. Alega, ainda, que, se 
inconstitucional não fôsse o ato impugnado, seria êle 
ilegal, pois que viola plenamente o texto expresso do 
Decreto-lei Federal nº 915, de 1º de dezembro de 
1938, que, em seu art. 2º, prescreve que não estão 
sujeitas ao impôsto de vendas e consignações as 
operações entre vários estabelecimentos da mesma 
pessoa, bem como as realizadas entre êstes e seus 
agentes ou representantes; que, além disso, o art. 1º 
do mesmo decreto-lei, posteriormente ratificado pelo 
Decreto-lei Federal nº 1.061, de 20 de janeiro de 
1939, dispõe que o impôsto sôbre vendas e 
consignações, é devido no lugar em que se efetuar a 
operação. Salienta que, na espécie dos autos, não é 
o produtor ou fabricante quem está transferindo 
mercadorias para fora do Estado, mas 
 sim é a paciente, que as comprou do  
produtor no território paranaense, e que  
sôbre essa primeira operação já incidiu o  
impôsto; que, assim, tendo a Constituição Federal 
adotado o critério do Estado produtor, bem diverso 
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é o caso dos autos do figurado no parágrafo 1º do 
art. 2º do Decreto-lei nº 915, de 1º de dezembro de 
1939. Diz ainda, que a tradição do nosso direito fiscal 
sempre foi no sentido de excluir da incidência do 
impôsto as remessas de mercadorias, citando, a 
propósito, a Circular nº 833, de 4 de dezembro de 
1944, expedida pela Secretaria da Fazenda do 
Estado, e reportando-se ao disposto no art. 31 do 
Decreto nº 9.577. A Secretaria da Fazenda prestou, 
às fls. 23, as informações que lhe foram solicitadas, 
na forma da lei, anexando uma cópia de um parecer 
exarado sôbre o assunto pela Divisão de Legislação 
Fiscal do Departamento de Receita, ao qual se 
reporta (fls. 2-30). – O Estado do Paraná, pelo seu 
ilustre Procurador Geral de então, Des. Antônio 
Chalbaud Biscaia, contestou o pedido, como se vê a 
fls. 32 a 34 v., alegando preliminarmente, com 
fundamento no artigo 320, nº IV, do Cód. de 
Processo Civil, que não se devia tomar 
conhecimento da segurança impetrada, por não 
comportar a espécie o uso do mandado de 
segurança e, no mérito, alegou, que, segundo o 
preceito contido no art. 19, nº IV, da Constituição 
Federal, cabe aos Estados legislar sôbre o impôsto 
de vendas e consignações, de sorte que a lei 
estadual não é inconstitucional e é expressa no fazer 
incidir o impôsto sôbre mercadoria adquirida de 
terceiro, ao ser embarcada para fora do Estado, 
como decorre do art. 1º e seus parágrafos, 
combinados com os artigos 35 e 39 do respectivo 
Regulamento baixado com o Dec. nº 605, de 20 de 
junho de 1947. Alude ao parecer de autoria de Tito 
de Rezende, publicado na “Rev. Fiscal e de 
Legislação da Fazenda”, ano XVIII, páginas 33-35. 
Submetido o feito a julgamento perante o  
Egrégio Tribunal Pleno, êste, por acórdão que  
consta às fls. 37-42, de que foi relator o eminente 
 Sr. Des. Munhoz de Melo, concedeu, por maio- 
 

ria de votos, a segurança impetrada contra os votos 
dos eméritos Srs. Desembargadores Beviláqua e Cid 
Campêlo. Prevalecendo-se do disposto no art. 833, 
do Cód. de Processo Civil, o Estado do Paraná opôs, 
às fls. 44-46, embargos infringentes, em que 
sustenta que não é pacífica a tese esposada no v. 
acórdão embargado, de que é constitucional a 
legislação federal, atinente ao impôsto de vendas e 
consignações e invoca uma tese apresentada na 3ª 
Conferência de Técnicos em Contabilidade e 
Assuntos Fazendários, pelo Secretário da Fazenda e 
Produção do Estado de Alagoas. Debate 
demoradamente a preliminar levantada na 
contestação, e que reitera nos embargos, dizendo 
que a embargada não provou que ocorra, no caso, a 
exceção legal que autoriza o mandado de segurança, 
entendendo que o v. acórdão embargado, ao adotar a 
opinião de Luís Machado Guimarães, avançou que, 
na espécie, ocorre a ilegalidade de exigências 
administrativas, sem a menor prova, e sem referi-las 
expressamente com base na lei paranaense. A 
embargada impugnou os embargos, como consta de 
fls. 56-59, defendendo a motivação do v. acórdão 
embargado e sua conclusão, citando a propósito, um 
acórdão do E. Tribunal de Justiça de S. Paulo, no rec. 
ext. ex-Officio da Capital, sob nº 35.599, in “Rev. dos 
Tribunais”, 1948, vol. 176. – Com relação à preliminar, 
reiterada nos embargos, diz textualmente: “A prova 
evidente de que a liberdade de circulação de 
mercadorias pertencentes à embargada vem sendo 
cerceada pelo Fisco Estadual e por ato do Sr. 
Secretário da Fazenda, decorre disto: a paciente 
requereu, convém repetir, ao Sr. Diretor da  
Receita, e, posteriormente, ao Sr. Secretário 
 da Fazenda, a extinção da exigência do  
pagamento do impôsto referente à remessa 
 de mercadorias de sua propriedade, entre 
estabelecimentos seus, isto é, de matriz 
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a filial. O Sr. Secretário da Fazenda sustentou a 
exigência fiscal, muito embora a sua flagrante 
ilegalidade e inconstitucionalidade. Eis aí 
manifesta, evidente e irretorquível, a coação 
alegada pela embargada, a qual decorre de ato 
inequívoco do Senhor Secretário da Fazenda, 
sabido como é que as mercadorias não transpõem 
as barreiras fiscais sem a quitação de impostos”. 
Aquêle Tribunal, pelo acórdão de fls. 66, rejeitou 
os embargos. Não conformado, manifestou o 
Estado do Paraná recurso extraordinário, com 
fundamento no art. 101, nº III, letra a, da 
Constituição, apontando como ofendido o art. 19, 
nº IV, dêsse mesmo estatuto político, o qual atribui 
aos Estados competência para decretar impostos 
sôbre vendas e consignações efetuadas por 
comerciantes e produtores, inclusive industriais; 
isenta, porém, a primeira operação do pequeno 
produtor, conforme o definir a lei estadual. O 
ilustre Doutor Procurador Geral da República 
assim opinou: “Somos pelo conhecimento do 
recurso manifestado às fls. 67, com fundamento na 
letra a do art. 101, III, da Constituição Federal, 
pelos fundamentos do v. acórdão de fls.  
37-42, que não contrariaram texto algum da 
Constituição ou de qualquer lei federal, tendo 
 se limitado a declarar inconstitucional o  
disposto no art. 1º, parágrafo 2º, do Decreto-lei 
Estadual nº 650, de 20 de junho de 1947”. É o 
relatório. 

Meu voto foi o seguinte: 
“Alega o recorrente que, declarando 

inconstitucional o artigo 1º, parágrafo 2º, do 
Decreto-lei Estadual nº 650, de 20 de junho de 
1947, que dispõe sôbre o impôsto estadual de 
vendas e consignações, negou o acórdão 
recorrido ao Estado do Paraná a faculdade de 
legislar sôbre êsses impostos, que a lei maior 
expressamente concede, pelo que a vulnerou. 
Assim reza o preceito declarado inconsti- 
 

tucional: – “Qualquer transferência ou remessa de 
mercadoria, dêste para outro Estado, feita por filial, 
agências, sucursal, representante, depósito, ou sob 
outra denominação, terá o caráter de venda ou 
consignação e assim, a operação está sujeita ao 
pagamento do impôsto”. A simples enunciação dessa 
norma está revelando claramente sua 
inconstitucionalidade, eis que implica em tributação 
da exportação de mercadorias de um Estado para 
outro, o que é vedado pelo art. 19, alínea V, da Carta 
Magna, que só permite êsse tributo quando a 
exportação se destina ao estrangeiro. Convém 
recordar que o projeto que se transformou na vigente 
Constituição estabelecera o impôsto de exportação 
interestadual, consoante ocorria outrora, mas as 
Emendas ns. 2.926 e 2.933, restringiram o alcance 
do tributo às remessas para o estrangeiro. Lícito, não 
é, destarte, à legislação estadual estatuir sob 
roupagens diversas o mesmo impôsto rejeitado pela 
Constituinte. Conheço, assim, do recurso, mas nego-
lhe provimento”. 

Foi proposta, pelo Sr. Ministro Afrânio Costa, a 
remessa dos autos ao Tribunal Pleno, o que foi 
aprovado, contra o meu voto e o do Sr. Ministro 
Edgard Costa. 

É o relatório. 
 

Voto 
 
Fiquei vencido, com o seguinte voto, quanto à 

remessa dos autos ao Tribunal Pleno: 
“Sr. Presidente, data venia do eminente Sr. 

Ministro Afrânio Costa, não concordo com a 
diligência proposta por S. Exa. De acôrdo com a 
letra c do dispositivo constitucional, cabe o recurso 
extraordinário quando se contestar a validade de 
lei ou ato de Govêrno local em face da 
Constituição ou de Lei Federal, e a decisão 
recorrida julgar válida a lei ou o ato. Ora, no caso 
dos autos, a decisão recorrida julgou inválida 
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a Lei Estadual. Nessas condições, conheço do 
recurso, de acôrdo com a minha orientação, porque 
foi invocada a letra a, mas lhe nego provimento”. 

Reporto-me, assim, ao voto que proferi  
na Turma, e que li por ocasião do relatório, 
considerando inconstitucional a cobrança 
determinada pela lei estadual. 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Nº 19.281 – Paraná 
 

(Mandado de Segurança) 
 
Recorrente: Estado do Paraná. 
Recorrida: Cia. Pinheiro Indústria e Comércio. 
 

Decisão 
 
Como consta da Ata, a decisão foi a seguinte: 
“Acolheram a argüição de inconstitucionalidade 

da lei estadual, devendo os autos voltarem à turma 
para julgamento final unânimemente. 

Deixou de comparecer o Sr. Ministro Luiz 
Gallotti, que se acha afastado em exercício no 
Tribunal Superior Eleitoral, sendo substituído pelo Sr. 
Ministro Afrânio Costa. – Otacílio Pinheiro – 
Subsecretário. 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Nº 15.861 – Goiás 
 

(Matéria Constitucional) 
 
EMENTA – Inconstitucionalidade do 

Regimento de custas estadual que altera critério do 
Código de Processo Civil. 

 
Acórdão 

 
Vistos, relatados e discutidos êstes autos, 

vindos ao Tribunal Pleno para solução de questão 
constitucional, acorda o Supremo Tribunal 
Federal, contra o voto do Sr. Ministro  
Relator, declarar a inconstitucionalidade do 
parágrafo 2º do art. 62 do Regimento de 
 

Custas do Estado de Goiás, na conformidade das 
precedentes notas taquigráficas, integrantes da 
presente decisão. 

Custas ex-lege. 
Distrito Federal, 11 de janeiro de 1952. – José 

Linhares, Presidente. – Nelson Hungria, Relator para 
acórdão. 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Nº 15.861 – Goiás 
 

(Matéria Constitucional) 
 
Relator: O Sr. Ministro Abner de  

Vasconcelos. 
Recorrente: Clotildes Maria de Jesus, 

inventariante do espólio de Pedro Jacinto. 
Recorrido: Diolino Cordeiro de Morais. 
 

Relatório 
 
O SR. MINISTRO ABNER DE 

VASCONCELOS: – No fôro goiano foi proposta uma 
ação cambial. Despachando-a, o juiz determinou que 
o autor cumprisse o que dispõe o art. 62, parágrafo 
2º do Regimento de Custas do Estado, in verbis: 
serão depositadas prèviamente em cartório, ao dar 
entrada a petição inicial, a fim de fazer face às 
despesas iniciais do processo, parte das custas que 
será calculada sôbre o valor da causa e a natureza 
do fato, não excedendo êsse depósito de Cr$ 
1.000,00. 

O autor não satisfaz a exigência e agravou 
para o Tribunal de Justiça, e êste, em decisão 
unânime, não conheceu de agravo por incabível na 
espécie. 

A êsse tempo, falecido o autor, seu Espólio 
interpôs recurso extraordinário com fundamento 
na Constituição Federal, art. 101, III, alíneas a e 
d. 

Deu como violado o art. 5º, nº XV, letra a, da 
Constituição. E acrescenta o recorrente que um 
simples Regimento de Custas, de natureza 
inteiramente local, criou embaraços à marcha do 
processo, com o malsinado depósito prévio, 
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quebrando destarte o conhecido slogan de justiça 
rápida e barata e entrar, como penetrou, de botas e 
esporas pelas leis federais a dentro... 

Subindo os autos do recurso extraordinário a 
êste Egrégio Tribunal, foi distribuído à Primeira 
Turma, sendo eu o Relator. 

Na sessão do julgamento, depois do relatório, 
proferi o voto de mérito, por não encontrar razões 
ponderáveis a respeito da alegada 
inconstitucionalidade do Reg. de Custas do Estado. 
Entretanto, o eminente Ministro Nelson Hungria 
entendeu o contrário e assim proferiu o seu sempre 
acatado voto: 

“Sr. Presidente, o eminente Senhor Ministro 
Relator deixa claro que o Regimento de Custas do 
Estado de Goiás, num determinado preceito, colide 
com um artigo do Código de Processo Civil”. 

“Não quero indagar se se trata ou não, de 
matéria de direito processual. O fato é que o Código 
de Processo Civil avocou a si o assunto; disciplinou-
o, regulou-o. De modo que está me parecendo que a 
lei estadual não podia derrogar êsse dispositivo, 
afastar-se da norma da lei processual”. 

“Nestas condições, levanto a preliminar de 
inconstitucionalidade, para que o feito seja levado ao 
Tribunal Pleno”. 

Fiz a seguir esta explicação: 
Sr. Presidente, depois de ter proferido voto no 

mérito, já não posso concordar com a proposta do 
eminente Ministro Nelson Hungria. O Código de 
Processo Civil não regula diretamente a espécie, 
apenas cogita do depósito-prévio, quando se trata de 
nacional ou estrangeiro que se ausente do País. 

O SR. MINISTRO NELSON HUNGRIA: – A lei 
estadual restringe onde o Código de Processo não 
restringe. 

O SR. MINISTRO ABNER DE 
VASCONCELOS: – Não vi nisto um  
modo de obstar a norma processual. O  
Juiz não trancou a ação. A parte é que 
 

se obstinou em fazer cumprir o Código de Processo 
e o feito ficou parado”. 

O Ministro Mário Guimarães manifestou-se do 
seguinte modo: 

“Sr. Presidente, a Constituição traça âmbito de 
ação das leis federais e das leis estaduais. Se 
alguma dessas leis colide, deixa de ser cumprida a 
Constituição; a questão se torna, então, 
constitucional”. 

“O ponto de vista em que se coloca o 
eminente Sr. Ministro Nelson Hungria está no 
 fato de haver colisão entre o Código de  
Processo e o Regimento de Custas do Estado de 
Goiás”. 

“Reservo-me para, oportunamente, dizer 
 do mérito, mas, em princípio, acho que  
deve ser submetida a hipótese ao Tribunal 
Pleno”. 

E por fim, no mesmo sentido, o eminente 
Ministro Barros Barreto, digno Presidente da  
Turma: 

“Também voto pela remessa ao Tribunal 
Pleno”. 

Foi, então, lavrado o seguinte acórdão: 
“Ementa: Desde que se apresente questão 

constitucional, em têrmos iniludíveis, a solução deve 
ser declinada para o Tribunal Pleno”. 

“Vistos, relatados e discutidos êstes autos de 
Recurso Extraordinário nº 15.861, acorda a 1ª Turma 
do Supremo Tribunal Federal determinar a remessa 
dos mesmos ao Tribunal Pleno, a fim de ser 
solucionada a argüição de inconstitucionalidade,  
de acôrdo com as notas taquigráficas que precedem 
e ficam fazendo parte integrante da presente 
decisão”. 

“Custas ex-lege. 
Rio de Janeiro, 2 de agôsto de 1951. 
As. Barros Barreto, Presidente. 
As. Nelson Hungria, Relator designado”. 
É o relatório. 

 



– 111 – 
 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
 

Nº 15.861 – GOIÁS 
(Matéria Constitucional) 

 
Recorrente – Clotildes Maria de Jesus, 

inventariante do espólio de Pedro Jacinto. 
Recorrido – Diolino Cordeiro de Morais. 
 

Decisão 
 
Como consta da Ata, a decisão foi a seguinte: 
Feito o relatório, determinou-se a publicação 

do mesmo para julgamento na sessão imediata 
àquela – Unânimemente. 

Deixou de comparecer o Sr. Ministro Ribeiro 
da Costa, que se acha em gôzo de licença, sendo 
substituído pelo Sr. Ministro Abner de Vasconcelos. 

Subsecretário. 
 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
 

Nº 15.861 – GOIÁS 
(Matéria Constitucional) 

 
Voto 

 
O SR. MINISTRO ABNER DE 

VASCONCELOS (rel.): – Pretende-se que atente 
contra o dispositivo constitucional do art. 5º, nº XV, 
alínea a, que prescreve "competir à União legislar 
sôbre direito processual", a exigência judiciária do 
Regimento de Custas Estadual sôbre o depósito 
prévio de uma importância a atender às primeiras 
despesas do processo. 

Desde que o autor da ação proposta não pediu 
por falta de recursos, o benefício da justiça gratuita, 
tem de arcar com os ônus da realização dos atos 
processuais. Os serventuários, que os executam, 
não percebem vencimentos, ganham pelos atos que 
praticam. Daí a providência do depósito prévio que 
representa uma garantia de manutenção pessoal. 

Se é uma obrigação da parte, 
 

que movimenta uma ação, o pagamento das custas, 
a marcha do processo depende da sua iniciativa. 
Não pagar as custas e ter realizados os atos que 
requer, não constitui direito. 

O dispositivo do Regimento de Custas não 
invade a órbita do legislador federal. Contém apenas 
uma medida preventiva. O Código de Processo Civil, 
art. 56, diz que os atos processuais devem ser feitos 
seguindo-se o pagamento das custas, salvo nos 
casos da justiça gratuita, que serão pagas afinal pela 
parte vencida, se não fôr a beneficiada pela 
gratuidade. 

É a realidade da vida, com os seus 
costumes viciados, que determina certas 
providências. No interior do País, de grandes 
distâncias a vencer, sem o adiantamento das 
custas, oficiais de justiça não podem realizar as 
diligências do juízo. Sem que a parte satisfaça as 
despesas, êles dificilmente poderão cumprir o 
dever funcional. E se, no final de cada ato 
praticado, o autor não satisfizer o pagamento, há 
de chegar, por êsse expediente ilegal, até o 
encerramento da causa sem o autor cumprir a 
obrigação processual de pagar as custas. Penso 
que a freqüência dêsses exemplos foi que 
determinou a providência, nos Regulamentos, da 
obrigatoriedade do depósito prévio. 

A medida judiciária do texto incriminado de 
inconstitucional, é moralizadora. 

A impugnação deve representar um  
mero capricho de litigante. Quando o pagamento 
das custas é duvidoso, como no caso do  
artigo 67, do Código do Processo Civil, tratando-
se da ausência do autor, sem garantias no  
País, e que deve dar caução às custas,  
assim também por analogia, o depósito prévio é 
medida assecutória de pagamento. O emprêgo 
analógico no processo, é um preconício do direito 
novo. 

Não deu pela inconstitucionalidade argüida. 
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TRIBUNAL PLENO 
 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
Nº 15.861 – GOIÁS 

 
(Matéria Constitucional) 

 
Voto 

 
O SR. NELSON HUNGRIA: – Sr. Presidente, 

data venia do eminente Sr. Ministro Relator, entendo 
que o questionado dispositivo do Regimento de 
Custas do Estado de Goiás colide, de rosto, com o 
preceito constitucional que veda aos Estados legislar 
sobre direito processual. Êsse dispositivo representa, 
evidentemente, um embaraço ao exercício do direito 
de ação, sobreposto ao interêsse da paz entre os 
cidadãos, que é o interêsse superior a que serve o 
processo judicial, o interêsse patrimonial dos 
escrivães. É, positivamente, interferir no direito 
processual o criar um embaraço, um obstáculo ao 
exercício do direito de ação, e isto ao arrepio do 
Código Nacional do Processo Civil, que determina o 
pagamento das custas somente depois da realização 
do ato pelo qual são devidas. Sou pela declaração 
da argüida inconstitucionalidade. 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Nº 15.861 – GOIÁS 
 

(Matéria Constitucional) 
 

Voto 
 
O SR. MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES: – 

Sr. Presidente, data venia do eminente Sr. Ministro 
Nelson Hungria, não me parece, evidentemente, 
inconstitucional o dispositivo citado, porque 
cerceamento do direito da parte pleitear em juízo, 
a meu ver, não ocorre, dado que a lei, prevê, para 
as partes que não têm recursos para pagar as 
custas, a concessão da assistência judiciá- 
 

ria e a dispensa de tôdas as despesas. 
O SR. MINISTRO NELSON HUNGRIA: – A 

classe média é sempre a sacrificada; só a classe 
pobre é cercada de tôdas as vantagens. 

O SR. MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES: – No 
conceito de pobreza judicial, inclui-se a classe 
média. O pobre não é mais o miserável; o pobre 
judiciário é o que não pode manter uma ação em 
juízo; a classe média, o funcionário público, que vive 
com seus parcos vencimentos, o professor primário, 
o advogado e, às vêzes, os juízes, até, se não 
puderem manter o processo, estão incluídos entre os 
pobres judiciários e participam daquela regalia de 
assistência judiciária. 

A providência que o Estado de Goiás 
estabeleceu, por motivos que devem ter sido 
poderosos, visa aquêles que podem pagar as 
despesas e, então, tomam-se cautelas para garantir 
os funcionários judiciários. 

Voto, assim, de acôrdo com o Sr. Ministro 
Relator em que é constitucional o dispositivo 
impugnado. 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Nº 15.861 – GOIÁS 
 

(Matéria Constitucional) 
 

Voto 
 
O SR. MINISTRO ROCHA LAGOA: – Sr. 

Presidente, peço licença ao eminente Sr. Ministro 
Relator para acompanhar o voto do Sr. Ministro 
Nelson Hungria. A mim também parece impossível 
que um dos Estados da Federação estabeleça 
dispositivo legal entorpecendo a marcha 
processual, porque, desde que está delegada ao 
Congresso Nacional a função de legislar sôbre 
processo, não é possível que algum Congresso 
Estadual venha dispor sôbre esta matéria. O 
dispositivo impugnado diz com o exercício do 
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direito de ação, matéria processual. Nestas 
condições, entendo que o dispositivo do Regimento 
de Custas de Goiás é inconstitucional. 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Nº 15.861 – GOIÁS 
 

(Matéria Constitucional) 
 

Voto 
 
O SR. MINISTRO LUIZ GALLOTTI: – Sr. 

Presidente, o Código Nacional de Processo Civil 
dispôs sôbre a matéria das custas; esta matéria está 
ligada ao próprio sistema novo, instituído em matéria 
processual, dizendo o Código no artigo 56 que, em 
regra, logo depois de concluído o ato, o requerente 
pagará as custas respectivas e que as custas devidas 
até a audiência serão pagas pelo interessado antes 
da interposição de recurso ou da execução da 
sentença (parágrafo 2º). E a caução às custas está 
prevista para o autor nacional ou estrangeiro que 
residir fora do País ou dêle se ausentar durante a lide, 
se não tiver bens imóveis (art. 67). O Código Nacional 
de Processo estabeleceu, assim, um sistema e 
parece-me que êsse sistema não podia ter sido 
alterado, como foi, pela lei estadual. 

Assim, data venia do eminente Sr. Ministro 
Relator, acompanho o voto do eminente Sr. Ministro 
Nelson Hungria. 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Nº 15.861 – GOIÁS 
 

(Matéria Constitucional) 
 

Voto 
 
O SR. MINISTRO HAHNEMANN 

GUIMARÃES: – Sr. Presidente, a competência 
para legislar sôbre direito processual é privativa 
da União, e a Constituição não admite a le- 
 

gislação complementar ou supletiva dos Estados. 
Assim, a legislação estadual tem de observar, 
estritamente, a disposição citada pelo eminente 
Senhor Ministro Luiz Gallotti no part. 56 do 
Código de Processo Civil, que só admite o 
pagamento das despesas judiciais depois de 
consumado o ato. 

Assim, é manifestamente inconstitucional, a 
meu ver, a disposição do Regimento de Custas do 
Estado de Goiás, como bem acentuou o Sr. 
Ministro Nelson Hungria, data venia do Sr. Ministro 
Relator. 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Nº 15.861 – GOIÁS 
 

(Matéria Constitucional) 
 

Voto 
 
O SR. MINISTRO EDGARD COSTA: – Sr. 

Presidente, a matéria é processual e o Estado não 
pode legislar sôbre ela. Voto, assim pela 
inconstitucionalidade do dispositivo. 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Nº 15.861 – GOIÁS 
 

(Matéria Constitucional) 
 

Voto 
 
O SR. MINISTRO OROSIMBO NONATO: – 

Sr. Presidente, também tenho por irrita a lei goiana, à 
conta da sua inconstitucionalidade. Trata-se de 
matéria de cobrança de custas e garantias dessa 
cobrança. Tudo isto está ligado ao sistema 
processual. O sistema do Código de Processo é da 
cobrança ex-post, depois do ato; a lei goiana exige 
prévia segurança, uma caução às custas, o que não 
é matéria de organização judiciária, mas assunto de 
competência da União. 
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TRIBUNAL PLENO 
 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
Nº 15.861 – GOIÁS 

 
(Matéria Constitucional) 

 
Voto 

 
O SR. MINISTRO BARROS BARRETO: – Sr. 

Presidente, também sou pela inconstitucionalidade 
do dispositivo da questionada lei goiana. 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Nº 15.861 – GOIÁS 
 

(Matéria Constitucional) 
 
Recorrente: Clotildes Maria de Jesus, 

inventariante do espólio de Pedro Jacinto; 
Recorrido: Diolino Cordeiro de Morais. 
 

Decisão 
 
Como consta da Ata, a decisão foi a seguinte: 
Foi julgada inconstitucional a lei goiana, contra 

os votos dos Srs. Ministros Relator e Mário 
Guimarães, devendo os autos voltarem à Turma para 
completar o julgamento. 

Deixou de comparecer o Sr. Ministro Ribeiro 
da Costa, que se acha em gôzo de licença, sendo 
substituído pelo Sr. Ministro Abner de Vasconcelos. 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

 
Nº 15.610 – Santa Catarina 

 
EMENTA – Arguição de inconstitucionalidade 

julgada procedente em tema de organização jurídica. 
 

Acórdão 
 
Vistos, relatados e discutidos êstes  

autos de Recurso Extraordinário nº  
15.610, de Santa Catarina, sen- 
 

do recorrente o Estado de Santa Catarina e recorrido 
Benedito Terézio de Carvalho Júnior. Acorda o 
Supremo Tribunal Federal, em sessão plena, acolher 
a inconstitucionalidade argüida na decisão, por 
votação unânime, conforme os têrmos das notas 
inclusas, voltando o processo à Turma para os fins 
devidos. 

Rio, 3 de janeiro de 1951. – José Linhares, 
Presidente. – Edmundo de Macedo Ludolf, 
Relator. 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Nº 15.610 – Santa Catarina 
 

(Mandado de Segurança) 
 
Relator: O Sr. Ministro Macedo Ludolf. 
Recorrente: Estado de Santa Catarina. 
Recorrido: Benedito Terézio de Carvalho 

Júnior. 
 

Relatório 
 

O SR. MINISTRO MACEDO LUDOLF 
(relator): – Sr. Presidente, conforme acórdão a fls. 
62, a Egrégia Primeira Turma resolveu que o 
presente processo viesse à sessão plenária, para 
se apreciar a debatida questão de 
inconstitucionalidade. 

O relatório então feito, quando do julgamento 
do extraordinário, é o seguinte: 

O SR. MINISTRO MACEDO LUDOLF: – O 
ilustre Tribunal de Justiça catarinense concedeu 
mandado de segurança em favor de Benedito 
Terézio de Carvalho Júnior, a fim de ser êste 
reintegrado na sua antiga função de Escrivão do 
crime, Júri e Execuções Criminais, a qual havia sido 
desanexada do 1º Tabelionato de Notas da Comarca 
de Canoinhas, de que era o mesmo serventuário 
vitalício. 

A decisão concessiva foi unânime,  
quanto ao reconhecimento de 
inconstitucionalidade da Lei Local 
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nº 168, de 10 de novembro de 1948, que determinou 
a aludida desanexação sendo que houve votos 
vencidos que, em parte, deferiam ainda a medida 
com relação ao sustentado princípio da 
indivisibilidade dos cartórios, diante da verificada 
situação de vitaliciedade. 

O Estado de Santa Catarina, inconformado, 
manifestou o extraordinário, com base na 
Constituição, art. 101, III, letras a e d. Argüiu ter o 
acórdão ofendido o preceito do art. 124, I, da nossa 
lei suprema, reproduzido no art. 64, parágrafo único, 
da Carta Estadual, no qual se permite seja alterada a 
organização judiciária, após cinco anos a partir da 
data de sua entrada em vigor; por outro lado, o 
recorrente aludiu que o aresto diverge de julgados 
dêste Pretório Excelso, nos quais se teria 
estabelecido justamente a exegese que vem de ser 
assinalada, ou seja, que o prazo qüinqüenal deve ser 
contado a partir do diploma fundamental 
consubstanciador da apontada organização, e não 
de sua última alteração, como aqui ficou assente. 

As partes razoaram, tendo o Excelentíssimo 
Sr. Dr. Procurador Geral da República opinado no 
sentido de se conhecer do apêlo e negar-lhe 
provimento, nos têrmos do parecer de fls. 55 (lê). 

É o relatório. 
 

TRIBUNAL PLENO 
 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
Nº 15.610 – Santa Catarina 

 
(Matéria Constitucional) 

 
Voto 

 
O SR. MINISTRO MACEDO LUDOLF: – No 

título encimado com a designação – Justiça  
dos Estados, dispõe a Constituição Federal, art. 
124, I, que serão inalteráveis a divisão e 
organização judiciárias dentro de cinco anos da 
data da lei que as estabelecer, salvo pro- 
 

posta motivada do Tribunal de Justiça. 
No caso, o acórdão recorrido deu pela 

inconstitucionalidade da questionada Lei Estadual 
168, porque esta desanexara da serventia vitalícia o 
cargo da impetrante que logrou a medida de 
segurança, determinada função compreendida na 
dita serventia, o que fôra feito sem observância dos 
pressupostos contidos no preceito constitucional 
aludido. 

Apreciou-se, à evidência, questão de fato 
incontestável em tôrno de tais pressupostos, e 
surgiu daí a assertiva de que, datando de 1944 e 
1945 as últimas leis locais relativas ao assunto 
que se debate, faltando, a par disso, qualquer 
iniciativa do órgão superior do Judiciário ao fim da 
modificação feita – evidentemente não seria 
admissível o advento daquela Lei 168, pela forma 
ocorrida. 

A sua decretada insubsistência, portanto, se 
amoldou aos ditames do enunciado texto da nossa 
Magna Carta, à luz ainda de critério interpretativo a 
respeito. 

Êsse critério, enfrentando o ponto de direito 
que forma objeto primordial do apêlo, deve sem 
dúvida prevalecer, pois o legislador não faz a 
distinção que pretende o recorrente. O período de 
cinco anos pelo mesmo instituído há que fluir do 
momento em que se tenha dado eficácia a derradeira 
alteração introduzida nos serviços judiciais do 
Estado. 

A alteração sòmente se pratica por lei de 
organização ou reorganização judiciária, 
providência essa que, uma vez consumada fica 
imutável, nos limites das condições que, na 
hipótese, deixaram de ocorrer, diante do 
esclarecido. 

Em suma, não houve ofensa de norma 
constitucional e, antes o intento manifestado de dar-
lhe aplicação escorreita. 

Nem sequer se configura suposto dissídio 
jurisprudencial sôbre a matéria jurídica que  
foi decisiva na concessão do writ; o aresto 
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impugnado adotou até, no tocante à afirmação de 
sua tese, o entendimento que vingara neste 
Supremo Tribunal, quando do julgamento do 
Mandato de Segurança nº 915, a que se fêz menção. 

Julgo procedente a argüição de 
inconstitucionalidade, contida no acórdão recorrido. 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Nº 15.610 – Santa Catarina 
 

(Matéria Constitucional) 
 
Recorrente: Estado de Santa Catarina. 
Recorrido: Benedito Terézio de Carvalho 

Júnior. 
 

Decisão 
 
Como consta da Ata, a decisão foi a seguinte: 
Deram pela inconstitucionalidade argüida, 

unânimemente. 
Ausente ao relatório, deixou de tomar parte no 

julgamento, o Excelentíssimo, Sr. Ministro Lafayette 
de Andrada. 

Deixaram de comparecer, os Excelentíssimos 
Srs. Ministros Ribeiro da Costa e Hahnemann 
Guimarães, que se acham afastados para terem 
exercício no Tribunal Eleitoral, sendo substituídos, 
respectivamente, pelos Exmos. Srs. Ministros 
Macedo Ludolf e Afrânio Costa. 

 
REPRESENTAÇÃO Nº 97 

 
D. Federal 

 
(Matéria Constitucional) 

 
EMENTA – Argüição de inconstitucionalidade 

nos têrmos do art. 8º, parágrafo único, da 
Constituição Federal – Critérios normativos de sua 
apreciação: a) Não são de conhecer as que se 
 não fundem ou baseiam na vulneração dos 
princípios enumerados no art. 7º, nº VII; b) Obser- 
 

vados êstes princípios, aos Estados deve ser 
reconhecida a mais ampla autonomia no decretarem 
a respectiva Constituição pela qual se regerão; c) A 
inconstitucionalidade só deverá ser decretada 
quando manifesta e evidente, acima de tôda dúvida 
razoável. 

– Constituição do Estado do Piauí, de 22 de 
agôsto de 1947; são inconstitucionais os 
dispositivos dos arts. 67 e parágrafo 1º, 83, ns. 2 e 
3, e 120, nº 3, da mesma Constituição, e 53, 
parágrafo 3º, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 

 
Acórdão 

 
O Supremo Tribunal Federal, – relatados e 

discutidos êstes Autos de Representação nº 97, 
em que é requerente o Dr. Procurador Geral da 
República, – resolve, integrado neste o relatório de 
fls. 144 a 205, e pelos fundamentos dos votos 
constantes das notas taquigráficas que precedem, 
declarar inconstitucionais os seguintes dispositivos 
da Constituição do Estado do Piauí, promulgada 
aos 22 de agôsto do corrente ano: por 
unanimidade de votos, o do artigo 67 e parágrafo 
1º e por maioria absoluta de votos os dos artigos. 
83, ns. 2 e 3, 120, ns. 3, e 53, parágrafo 3º, êste 
do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. 

Rio de Janeiro, D.F., em 12 de novembro de 
1947. – José Linhares, Presidente. – Edgard Costa, 
Relator. 

 
REPRESENTAÇÃO Nº 97 

 
Piauí 

 
Relator: O Sr. Ministro Edgard Costa. 
Requerente: O Sr. Dr. Procurador Geral da 

República. 
 

Relatório 
 
O SR. MINISTRO EDGARD COSTA: – O Sr. Dr. 

Procurador Geral da República, no uso da atribuição que 
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lhe dá o parágrafo único do artigo 8º da Constituição 
Federal, submete ao exame dêste Tribunal a 
representação feita pelo Governador do Estado do 
Piauí, argüindo de inconstitucionalidade, numerosos  
dispositivos da Constituição daquele Estado, 
promulgada a 22 de agôsto último. 

São em número de 13 os artigos da 
Constituição, e de 12 do Ato das Disposições 
Transitórias, argüidas de inconstitucionais naquela 
representação. O Sr. Dr. Procurador Geral, após o 
exame de cada uma dessas argüições, conclui pela 
inconstitucionalidade apenas dos que se referem a 
organização de um Tribunal especial para o 
julgamento do Governador nos crimes da 
responsabilidade (art. 67); à competência do Tribunal 
de Justiça para conceder licenças e férias ao 
Procurador e ao Sub-Procurador Gerais do Estado 
(artigo 83, nº 3); à promoção automática do Juiz pela 
elevação de entrância da respectiva comarca, (art. 
87); à nomeação de suplentes de Juiz de Paz (art. 91 
e parágrafo 2º); à elevação de entrância de certas 
comarcas e à criação de outros (artigos 27 e 28 das 
Disposições Transitórias); e, finalmente à 
incompatibilidade para o exercício, provisório, do 
cargo de Prefeito nos Municípios em que o mesmo 
deva ser provido por eleição (artigo 53 das 
Disposições Transitórias). Em relação aos demais 
dispositivos, opina pela sua constitucionalidade, 
entendendo, quanto ao art. 48 do Ato das 
Disposições Transitórias, que a argüição não pode 
encontrar solução por via da presente representação. 

A representação está instruída com os ofícios 
do Governador do Estado, por sua vez instruídos 
com um exemplo da Constituição Estadual e vários 
documentos. 

É do teor seguinte essa representação: 
"Exmo. Sr. Ministro Presidente do Supremo 

Tribunal Federal. 
O Procurador Geral da Repúbli- 

 

ca, no exercício de suas atribuições legais, 
outorgadas pelo parágrafo único do artigo 8 da 
Constituição Federal, vem por meio da presente 
reclamação, encaminhar e submeter a êste Egrégio 
Tribunal, com o seu parecer, a inclusa representação 
e respectivo aditamento, feita pelo ilustre Governador 
do Estado do Piauí contra numerosos dispositivos da 
Constituição Estadual recém-promulgada e que no 
entender de Sua Excelência, e pelas razões ali 
expostas, violariam preceitos da Constituição 
Federal. 

Esta Procuradoria Geral examinou 
detidamente cada uma das argüições feitas e 
considerando a procedência de algumas, submete à 
apreciação dêste Egrégio Tribunal. 

Agora, como em outras oportunidades já foi 
feito, convém examinar o alcance da argüição de 
inconstitucionalidade de um preceito da Constituição 
Estadual em face à Federal. 

É que a subordinação da Constituição 
Estadual aos princípios e normas da Constituição 
Federal deve ser encarada tendo-se em vista a 
autonomia dos Estados e a sua capacidade de auto-
organização. 

A autonomia da norma é, portanto, maior do 
que aquela que se verificaria no plano puramente 
federal, no exame da lei diante da Constituição, 
porque há uma área em que se desenvolve 
livremente o poder constituinte dos Estados, área 
esta que compreende todos os poderes implícitos de 
construção orgânica do Estado Membro e limitada 
apenas pelos princípios constitucionais da União, 
pelos preceitos federais que regulam a vida 
constitucional dos Estados bem como por aquêles 
todos que sob qualquer pretexto, colidam com 
preceitos idênticos da Carta Federal. 

Assim, nem todos os preceitos relativos a 
organização e processo dos diversos poderes da 
União se aplicam aos Estados, como ainda 
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outras normas que implícita ou explicitamente se 
refiram à organização federal. 

É preciso, portanto, que a autonomia dos 
Estados encontre sempre no texto federal a sua 
limitação, fora daí essa autonomia é ampla. 

Como ensina Durand (Les états federaux – 
pág. 90) é a Constituição Federal que dá e ao 
mesmo tempo restringe a competência dos Estados 
federados. 

Todo êsse mecanismo se desenvolve assim 
em benefício da autonomia dos Estados dentro do 
quadro dos poderes implícitos, dos poderes 
inerentes ao dos resulting powers na expressão de 
Story (ver Willoughby – Constitutional Law of the 
United States – § 58), de um lado e de outro 
limitando essa autonomia os princípios 
Constitucionais da União e os preceitos que o 
constituinte federal atribuiu-se expressamente, 
disciplinando a organização dos poderes estaduais, 
da sua justiça, dos seus municípios, do seu regime 
tributário etc. 

Há, em verdade, entre essas duas zonas, 
aquilo que os modernos constitucionalistas 
americanos chamam de twilight zone e que já os 
italianos chamavam de zona cinzenta, em que 
existe certa confusão de poderes e competências. A 
teoria dos poderes implícita é que constitui a base 
do sistema de auto-organização dos Estados, 
porque êsses poderes decorrem da índole do 
sistema, do processo de descentralização que 
caracteriza o sistema federal e que começa a ser 
exercido, da forma mais profunda, ao serem fixadas 
as bases de estrutura orgânica dos Estados 
Membros. 

É que na lição de Hamilton todo poder de que 
se acha investido qualquer Govêrno por sua 
natureza, permite o uso de todos os meios para que 
possa o mesmo ser integralmente exercido. E, não 
foi outro o fundamento doutrinário sôbre o qual se 
assentou a sentença de Marshall no que toca 
 

ao exame dos poderes implícitos, no caso Mc 
Culloch – v – Maryland (cases on American Law – 
Ewans Fenuick – 5a. ed. pg. 7 e 24). 

É bem verdade que, atendendo ao processo 
de integração de todos os Estados soberanos no 
Sistema Federal Americano, determinou uma reserva 
maior de poderes aos Estados, reserva esta bem 
claramente definida na Emenda nº X à Constituição, 
assim expressa: 

“The powers not delegated to the United 
States, are reserved to the States respectively, or to 
the people". 

Mas o texto é apenas o desenvolvimento de 
um pensamento íntimo dos elaboradores da 
Constituição e assim expresso em um julgado da 
Suprema Côrte: 

"A reserva para os Estados dêsses poderes, 
significa apenas a preservação de direitos soberanos 
que cada um possuía antes da Constituição dos 
Estados Unidos..." 

(Gordon – v. United States Annotated – ed. 
oficial do Senado) – pág. 717). 

Mas o nosso processo foi inverso, e isto, veio 
se refletir sôbre a própria estrutura Constitucional, 
pela reserva maior dos poderes à União. 

Um exame superficial das nossas 
Constituições republicanas revela a tendência – 
Assim a de 1891 – artigo 63: 

"Cada Estado reger-se-á pela Constituição e 
pelas leis que adotar, respeitados os princípios 
constitucionais da União". 

Não definiu êstes princípios, mas determinou 
que deveriam decorrer do sistema federativo, de 
forma de Govêrno e dos direitos fundamentais 
consagrados no texto federal. 

Mais elastério teve o texto de 1934, em seu 
artigo 7º, que discriminava alguns dêsses poderes, 
verbis: 

a) forma republicana representativa; 
b) independência e coordenação de poderes; 
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c) temporariedade das funções eletivas, 
mesmos prazos dos cargos federais 
correspondentes, e proibida a reeleição de 
Governador e Prefeitos para o período imediato; 

d) autonomia dos Municípios; 
e) garantias do Poder Judiciário e do Ministério 

Público locais; 
f) prestação de contas da administração; 
g) possibilidade de reforma constitucional e 

competência do Poder Legislativo para decretá-la; 
h) representação das profissões. 
No inciso IV – entretanto, não deixou de 

ampliá-los na forma vaga, mas tècnicamente exata, 
que assim dispunha: 

"exercer em geral todo e qualquer poder ou 
direito que lhes não fôr negado explícita ou 
implìcitamente por cláusula expressa desta 
Constituição". 

A Constituição de 1937 estabeleceu princípios 
peculiares ao sistema ali criado, não sem abrir uma 
larga margem de colaboração dos Estados com os 
serviços federais, mas sem fixar com precisão os 
limites da autonomia política e constitucional dos 
Estados. 

A Constituição vigente dispõe em seu artigo 
18: 

"Cada Estado se regerá pela Constituição e 
pelas leis que adotar, observados os princípios 
estabelecidos nesta Constituição. 

§ 1º Aos Estados se reservam todos os 
poderes que explícita ou implìcitamente não lhes 
sejam vedados por esta Constituição". 

Os Estados portanto são obrigados a respeitar 
na sua organização os princípios firmados na 
Constituição Federal. 

Devem ser portanto considerados 
inconstitucionais todos aquêles preceitos da 
Constituição e das leis estaduais que colidirem com 
êsses princípios que constituem as bases 
doutrinárias e políticas do sistema federal. 

É evidente que essa  
inconstitucionalidade precisa ser manifesta 
 

acima de qualquer dúvida, segundo a doutrina 
pacífica. 

A inconstitucionalidade não se deve presumir, 
a legitimidade da norma em face à Constituição é 
que se deve admitir, até prova de que as mesmas 
colidem. 

Atende-se, desta forma, não só a um sábio 
preceito de política legislativa, que permite o 
desenvolvimento da Constituição através das leis 
ordinárias e das normas mesmo de natureza 
constitucional menos gerais, mas, também, o 
respeito à prerrogativa dos outros órgãos e poderes 
do Estado instituídos para a proteção das liberdades 
e para o progresso coletivo. 

A norma mais particular é que atualiza a 
Constituição, dá-lhe vida e permite a perpetuação de 
seus princípios fundamentais adotados, 
harmonizados com as condições peculiares a cada 
época e cada região do País. 

Por isso é que a interpretação histórica vem 
perdendo o seu prestígio, relegada com a 
interpretação literal do texto, para serem substituídos 
por processos mais vivos de interpretação, que 
permitem a perpetuação de princípios absolutos 
através de novos conceitos, ajustados a condições 
peculiares. 

Tôdas essas considerações justificam certa 
largueza no apreciar-se a norma estadual 
(constitucional ou não) em face da Constituição 
Federal, exigindo-se aqui também a aplicação da 
técnica, hoje assentada na apreciação de 
inconstitucionalidade, de verificar-se quer a colisão 
entre os dois princípios, quer o exercício pelo Estado 
de poderes que excedem os limites de sua 
competência, quer a ofensa de preceitos básicos 
incluídos na Constituição Federal. 

Mas, é preceito que seja manifesta, evidente, 
perceptível ao menor exame e, não, por longas 
deduções e invocação de princípios, que não 
aquêles fundamentais, no regime político instituído. 

É a lição de todos os autores,  
desde que a Constituição Doutrinária 
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Americana criou o contrôle de inconstitucionalidade 
aplicado no Brasil e elevado à categoria de norma 
constitucional (ver Willoughby – "The Supreme Court 
and the Constitution"; Haines – "The American 
doctrine of Judicial Supremacy''; Pomeroy – 
"Constitutional Law"; F. Freund – "Standards of 
American Legislation"; Lambert – "Le Gouvernement 
des juges"; Pedro Lessa – "Do Poder Judiciário"; 
sôbre os Cases – ver Evans – "Cases" ou "Const. 
Law" e a publicação do Senado Americano 1938 – 
"The Constitutions of the United States", fôlhas 419). 

É a lição, também, sempre invocada do ilustre 
ministro Castro Nunes, que coloca a exigência de ser 
manifesta a inconstitucionalidade, para ser 
declarada, à altura de seus princípios, que envolve a 
própria atitude mental do juiz ao examinar a questão 
(Teoria e Prática do Poder Judiciário, fls. 590). 

E esta tem sido a jurisprudência dêste Egrégio 
Tribunal. 

 
O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 8 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
O exame da constitucionalidade de alguns 

dispositivos das Constituições estaduais em face à 
Constituição Federal, sem a apresentação de caso 
concreto, tem sido prática admitida por êste Egrégio 
Tribunal, como interpretação liberal do artigo 8, 
parágrafo único, da Constituição Federal, cujos 
têrmos permitem, como processo de integração 
compulsória das organizações estaduais no sistema 
da Constituição Federal, o recurso à intervenção 
federal, como conseqüência do desrespeito dos 
princípios constitucionais da União pelos órgãos 
constituintes dos Estados. 

Como integração por via judicial já têm produzido 
os seus frutos e, nos casos do Rio Grande do Sul,  
do Ceará e de Pernambuco, processou-se normalmente 
o reajustamento de texto estadual ao que de- 
 

termina a Constituição Federal vigente. 
Mas embora êste Egrégio Tribunal tenha esta 

função política eminente, cujos limites são fixados 
pela natureza específica de cada caso, merece o 
assunto algumas considerações de ordem geral que 
justifiquem o apêlo ora feito no sentido do 
conhecimento da representação de momento que se 
verifiquem em tese os pressupostos dessa 
incompatibilidade entre as duas normas 
constitucionais em exame. 

Dispõe, efetivamente, o artigo 7, VII da 
Constituição, quais são os princípios constitucionais, 
cujo cumprimento pelos Estados se impõe, sob pena 
de justificar-se a intervenção do Govêrno Federal, 
para restabelecer a primazia dos princípios 
fundamentais do regime. São êles: 

"Art. 7º Govêrno Federal não intervirá nos 
Estados, salvo para: 

VII – assegurar a observância dos seguintes 
princípios : 

a) forma republicana representativa; 
b) independência e harmonia dos poderes; 
c) temporariedade das funções eletivas, 

limitada a duração destas à das funções federais 
correspondentes; 

d) proibição da reeleição de Governadores e 
Prefeitos para o período imediato; 

e) autonomia municipal; 
f) prestação de contas da administração; 
g) garantias do Poder Judiciário. 
Dispõe, por sua vez, o artigo 8º, parágrafo 

único da Constituição Federal: 
"No caso do nº VII, o ato argüido de 

inconstitucionalidade será submetido pelo 
Procurador Geral da República ao exame do 
Supremo Tribunal Federal, e, se êste a declarar será 
decretada a intervenção". 

Pressupõe-se, portanto, para que  
se justifique a decretação da inter- 
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venção no caso de verificar-se a violação pelos 
Estados de alguns dos princípios constitucionais da 
União: 

1 – a argüição de inconstitucionalidade pelo 
Procurador Geral da República; 

2 – a existência de ato violador daqueles 
preceitos básicos do sistema constitucional vigente; 

3 – a declaração pelo Supremo Tribunal 
Federal dessa inconstitucionalidade. 

Tôdas as vêzes portanto, que, pelos meios 
próprio, chegar ao conhecimento do Procurador 
Geral da República a existência de um ato, que 
infrinja algum dos preceitos constitucionais 
assegurados pelo art. 7º, VII da Constituição, cabe-
lhe trazer o fato ao conhecimento do Supremo 
Tribunal Federal. 

É preciso, entretanto, a existência de um  
ato, que produza efeitos jurídicos e cujas 
conseqüências envolvam preceitos fundamentais da 
Constituição. 

Êste ato, já o dissemos uma vez 
(Representação nº 94), não está definido, deve 
compreender tôdas as manifestações da atividade 
dos órgãos do Estado que produzam efeitos 
jurídicos, mas que venham a contrariar preceitos 
expressos na Constituição e mencionados em seu 
artigo 7º, VIII. 

O vocábulo deve ser, assim, entendido em seu 
sentido mais amplo e que, pela sua gravidade e 
repercussão na vida do Estado, justifique a 
intervenção do Govêrno Federal. 

Os atos legislativos, e com maior razão os 
constituintes, não podem ser excluídos. 

Finalmente, devem ser atos que influam na 
vida do regime, no funcionamento dos poderes do 
Estado, nas relações entre êles, e que interessem 
mais à situação geral do que, às relações individuais, 
e que, por consegüinte, não encontrem sua solução 
através das medidas judiciais ordinárias. 

As questões e os fenômenos de estrutura, que 
importem na deturpação do regime instituído pela 
Constituição Federal, e que representam por isso 
mesmo, os casos padrões, característicos, que 
podem e devem merecer o exame do Poder 
Judiciário e a afirmação, quando esta se verificar, da 
inconstitucionalidade, para o perfeito ajustamento 
das estruturas estaduais ao modêlo federal, naquilo 
que fôr de cumprimento obrigatório por parte dos 
Estados Membros. 

Dentro dêste entendimento, não tenho 
vacilado em provocar a atenção dêste Egrégio 
Tribunal em numerosos casos e de reiterar agora 
esta solicitação, dada a gravidade manifesta das 
teses agora suscitadas. 

Não há neste procedimento feição meramente 
opinativa ou consultiva, mas decisória, de cumprimento 
obrigatório por parte dos Estados e que acarreta, 
quando não atendido desde logo pelo Estado, a 
suspensão dos dispositivos inconstitucionais pelo 
Senado (artigo 13 e 64 da Constituição), e mesmo a 
intervenção do Govêrno Federal. 

De tôdas as funções do Supremo Tribunal 
Federal talvez seja esta a primacial, a maior em suas 
conseqüências e eficácia, como guarda da 
Constituição e seu supremo intérprete. 

Cumpre, desde logo, portanto, fixar a posição 
das Constituições Estaduais em face à federal e 
quando podem os dispositivos daquelas atingir os 
preceitos e as proibições desta última, ao ponto de 
exigir o corretivo judicial. 

É o que vamos examinar. 
 

FUNDAMENTOS DO PEDIDO 
 
Na representação e no seu aditamento foram 

argüidas de inconstitucionais numerosos dispositivos 
da Constituição do Estado do Piauí de 22 de agôsto 
de 1947. 
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São êles, pela sua ordem numérica: na 

Constituição e no Ato das Disposições Transitórias: 
Artigos 13 e 14 – Intervenção. 
Artigo 42 – Veto. 
Artigos 41 e 53 – Competência do Tribunal de 

Contas. 
Artigo 67 – Impeachment. 
Artigo 83 – 2 e 3. 
Parágrafo único – Competência do Tribunal de 

Justiça. 
Artigos 87 e 89 – Divisão de Comarcas. 
Artigo 91 – Nomeação de Juízes de Paz. 
Artigo 120 – Competência dos Prefeitos. 
Artigo 145 – X – Estabilidade dos funcionários. 
Artigo 177 – Chefes de Polícia. 

 
Disposições Transitórias 

 
Artigos 10 e 12 – Equiparação dos 

vencimentos. 
Artigos 19 – Inativos. 
Artigos 27 e 28 – Entrâncias de comarcas – 

novas comarcas. 
Artigo 30 – Efetivação de promotores. 
Artigo 41 – Revogação de atos administrativos 

sôbre pessoal. 
Artigo 48 – Restabelecimento de Município. 
Artigo 50 – Extinção do Departamento das 

Municipalidades. 
Representação 97: 
Artigo 53 – Incompatibilidade de Prefeitos. 
Artigo 54 – Câmaras Municipais transitórias. 
Artigo 63 – Aprovação de atos dos ex-

interventores. 
 

EXAME DAS ALEGAÇÕES 
 
Numerosas, como vimos, são as impugnações 

apresentadas e que devem ser examinadas 
separadamente. 

Argüi, assim, a representação de 
inconstitucionais os artigos 13 e 14 e seu parágrafo 
único da Constituição, verbis: 

"Art. 13. Nos casos de intervenção (art.  
23, ns. I e II da Constituição Federal), será 
 

esta decretada por lei estadual de iniciativa da 
Assembléia Legislativa ou do Governador do  
Estado. 

Art. 14. "Compete ao Governador do Estado 
tornar efetiva a intervenção e nomear o  
Interventor, depois de aprovada a escolha pela 
Assembléia. 

Parágrafo único – O Interventor prestará 
contas de sua administração à Assembléia, fazendo-
o por intermédio do Governador". 

Funda-se a argüição no art. 12 da  
Constituição Federal que atribui ao Presidente  
da República competência para nomear o 
interventor. 

"Compete ao Presidente da República 
decretar a intervenção e, sendo necessário, nomear 
o Interventor. 

Não me parece, entretanto, procedente a 
elegação. 

A Constituição Federal não obriga neste 
particular, aos Estados, que podem dispor de  
formas diferentes em suas respectivas  
Constituições. 

Mesmo no Sistema Federal, a intervenção  
não constitui competência privativa do Presidente  
da República, podendo a sua iniciativa caber 
também ao Poder Legislativo e ao Poder  
Judiciário. 

Mesmo a figura do Interventor sempre 
constituiu problema de duvidosa definição,  
nos regimes das duas Constituições em 1891 e 
1934. 

Ainda agora, a Constituição de 13 de 
setembro, pouco adiantou, permanecendo ainda a 
questão sob a dependência da doutrina e da lei 
ordinária em cada caso (artigo 11 da Constituição 
Federal). 

É bem verdade que a Constituição Estadual 
(artigo 14) repetiu o texto federal (artigo 12) 
acrescentando "depois de aprovada a escolha pela 
Assembléia" o que importa em uma subordinação do 
chefe do executivo ao Legislativo na escolha do 
Interventor. 

Poderia ter assim procedido, sem violar a 
Constituição Federal. 
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Parece-me que sim, pelos dois principais 

fundamentos seguintes: 
1 – porque os casos de intervenção permitidos 

pela Constituição Federal (art. 23) e pela dos 
Estados (art. 13), dependem sempre de lei, e não 
podem ser decretados pelo Governador. 

Justifica-se, assim, de alguma forma, a 
colaboração da Assembléia nos atos de intervenção. 

2 – que, sendo assim, a intervenção nos 
Municípios não pode e não deve ter a amplitude que 
se reconhece à intervenção nos Estados; diferem em 
seu conteúdo e finalidade. (Ver nosso Tratado de 
Direito Administrativo – vol. I – pág. 169). 

3 – Porque os Estados não estão adstritos, 
quanto ao processo de intervenção, aos preceitos 
federais. 

O sistema semelhante ao dêste ora 
impugnado, foi consagrado dentre outras 
constituições na do Estado de Minas Gerais de 1935 
(art. 74). 

Esta colaboração de dois poderes em matéria 
tão grave, não me parece, por tudo isto, 
inconstitucional, pelo menos de manifesta 
inconstitucionalidade. 

Deve-se ter mesmo como princípio digno de 
alteração pelo legislador Constituinte, o contrato do 
poder legislativo no processo de intervenção, para 
evitar excessos a que conduz sempre a 
irresponsabilidade dos que têm a seu cargo a 
execução de tarefas tão graves. 

É bem verdade que a execução da 
intervenção decretada cabe ao Poder executivo e 
que a figura do interventor na lição dos doutos, 
decorre dos poderes implícitos da Constituição e da 
necessidade de fornecer ao Govêrno os meios de 
atingir os fins, mas nada impede que a Assembléia 
constitua para a escolha do interventor, com o seu 
placet (ver Ruy Barbosa – Comentários  
à Constituição Federal, coligidos e coordenados  
por Homero Pires – vol. I, págs. 190 
 

e seguintes. Aurelino Leal Teoria e Prática da 
Constituição Federal pág. 91. Carlos Maximiliano – 
Comentários à Constituição nº 1959 e seguintes). 

A tese poderia ser discutida no caso em que a 
responsabilidade exclusiva da intervenção recaísse 
sôbre o Governador. 

Não é, entretanto, a hipótese da Constituição 
Estadual, tendo-se em vista também o caráter 
excepcional da medida na órbita estadual em relação 
aos Municípios. 

O artigo 42 e seu parágrafo 3º também são 
impugnados. 

É a questão do veto oposto pelo executivo e o 
quorum exigido para a sua aprovação pela Câmara. 
A Constituição Estadual exige apenas a maioria 
absoluta da Assembléia, enquanto que a Federal 
exige um quorum de 2/3, dos membros presentes. 

Comparemos os dois dispositivos – Diz a 
Constituição Estadual: 

Art. 42. Se o Governador julgar o projeto, no 
todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao 
interêsse público, opor-lhe-á o seu veto total ou 
parcial dentro em dez dias, a contar daquele em que 
o tiver recebido, devolvendo à Assembléia, até o 
último dia do decêndio, com os motivos da recusa, o 
projeto ou a parte vetada. 

§ 3º Devolvido o projeto à Assembléia, será 
submetido a discussão única, com parecer ou sem 
êle, dentro em dez dias úteis, contados da devolução 
ou da abertura dos trabalhos, e, se aprovado pela 
maioria absoluta da Assembléia, irá de novo ao 
Governador, para promulgação que, não sendo 
atendida em três dias, será feita pelo Presidente da 
Assembléia, sob a seguinte fórmula: 

"O Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado do Piauí: 

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e 
promulga a seguinte lei". 

A Constituição Federal, por sua vez assim 
determina: 
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Art. 70... 
§ 3º Comunicado o veto ao Presidente do 

Senado Federal, êste convocará as duas Câmaras 
para, em sessão conjunta, dêle conhecerem, 
considerando-se aprovado o projeto que obtiver o voto 
de dois terços dos Deputados e Senadores presentes. 

Nesse caso será o projeto enviado para 
promulgação ao Presidente da República. 

A Constituição de 1891 – artigo 37, § 3º, exigia a 
aprovação por 2/3 dos membros presentes, e a de 1934 
(artigo 45, § 2º) a maioria absoluta dos seus membros. 

As Constituições Estaduais vigentes, variam 
em seus dispositivos; a de Minas Gerais, por 
exemplo (artigo 30, § 4º) exige a aprovação por 2/3 
dos presentes; o mesmo se dá com a do Estado do 
Rio de Janeiro (artigo 24, § 3º), Paraíba (artigo 33, § 
3º), Pará (artigo 29, § 3º). 

Exigem a maioria dos membros da Assembléia 
a de Santa Catarina (artigo 28, § 4º), Pernambuco 
(artigo 33, § 3º), Ceará (artigo 20, § 2º). 

São alguns exemplos que mostram a natural 
elasticidade no âmbito da competência estadual. 

As Constituições Estaduais de 1935, também, 
variavam em seus critérios, destoando por vêzes do 
modêlo federal (assim as do Amazonas (art. 31, § 
3º), São Paulo (artigo 21), que estabeleceram a 
aprovação por 2/3 dos presentes. 

Enquanto que exigiam a maioria dos seus 
membros – os do Rio Grande do Sul (artigo 39, § 3º), 
Sergipe (artigo 36, § 2º), Minas Gerais (artigo 22, § 3º). 

Outras, como a de Goiás, referia-se apenas à 
maioria absoluta e a da Bahia (artigo 21, § 3º) não se 
referia a quorum. 

São exemplos que mostram a tradição do 
nosso direito constitucional. 

Não vejo, assim, como  
subordinar as Constituições dos Estados à 
Constituição Federal neste ter- 
 

reno, de processo legislativo. 
Deve-se, aliás, observar que a exigência da 

maioria absoluta da Assembléia representa muito 
mais do que os 2/3 dos membros presentes, porque 
resulta afinal da exigência da unanimidade do 
quorum para deliberação da Assembléia, será 
portanto sempre a expressão ponderável dos seus 
membros. 

O critério baseado não no quorum nem no 
número dos membros presentes, mas na totalidade 
da Assembléia, é sempre mais recomendável. É o 
que dispõe a Constituição Americana (art. I), era 
também o que dispunha a Constituição de 1934; 
apenas a primeira exige 2/3 enquanto que esta 
última exigia apenas a maioria absoluta. 

A questão sob o ponto de vista doutrinário 
abrange um vasto tema de direito político encarado 
sob prismas bem diversos pelas diversas 
Constituições e Regimentos das Assembléias, (ver 
E. Pierra – Traité de Droit Politique – ns. 978 e 
seguintes. The Cyclopedic Law dictionary – 
Shumaker and Longsdorf – verb quorum). 

Não encontro pois eiva de 
inconstitucionalidade no preceito impugnado. 

Outra tese é a que se encontra na impugnação 
relativa ao artigo 51 da Constituição, que atribui ao 
Tribunal de Contas: 

5) julgar em última instância os recursos 
administrativos contra o lançamento de  
impostos. 

Com isto visa a Constituição Estadual criar um 
Tribunal administrativo, substituindo o recurso 
puramente hierárquico por um sistema semelhante 
ao do contencioso administrativo. 

Em sua estrutura e competência, porém, difere 
dos sistemas diversos da jurisdição administrativa 
porque lhe falta a autonomia e a função jurisdicional 
que exclui o posterior exame pelos órgãos de ju- 
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risdição permanente que integram o poder  
judiciário. 

Não se confunde esta orientação com a dos 
que entendem como Stahl, Gerber, Orsted, Aucoc, 
Vivien, Unger e outros, não poder o Estado ficar 
subordinado em seus litígios como os particulares 
aos órgãos do poder judiciário, doutrina que mereceu 
de Ussing e Voumoul a devida correção (ver Borsi – 
La Giustizia Amministrativa – Cammeo Comentário 
della leggi sulla Giustizia Amministrativa – Ussing – 
Le contentieux administratif pág. 147). 

Esta independência, pressupõe, entretanto, 
condições que aqui não se verificam, assim 
enunciadas por Roger Bonnard (Le controle 
jurisdctionnel de l'administration – pág. 42). 

1º a especialização na função jurisdicional, 
excluída, portanto, de sua competência a função 
administrativa. Rigorosamente, as suas atribuições 
serão de caráter administrativo jurisdicional, ratione 
materiae; 

2º a jurisdição plena, jurisdição própria, isto é, 
a chamada justiça delegada, instrução e julgamento 
perante essa jurisdição; 

3º independência da administração fora  
da hierarquia administrativa e portanto da disciplina  
e vigilância dos órgãos administrativos  
superiores; 

4º exclusão dos funcionários, na sua 
composição, o que não impede a nomeação de 
funcionários que passam desde logo a ter outra 
investidura; 

5º garantias que permitam a independência no 
exercício das funções. Geralmente, as mesmas dos 
juízes, especialmente a inamovibilidade. 

Mas o dispositivo Constitucional impugnado 
não seguiu êste sistema como não se orientou  
pelos sistemas nem da confusão do  
poder administrativo como o judiciário defendido  
pela American War Association (Report –  
1936 e Report of the Special Committee on the 
 

Administrative Law parte I – pág. 721) por Roland 
Pennoch (Administration and the Rule of Law pág. 
234) James Landis (The Administrative Process pág. 
32) nem das Comissões especiais advogado por 
Cushman (The problem of the independent 
regulatory Commissions) e preconizada também na 
Inglaterra (Ridge Court Law of England, revista por 
A. V. Keith London – 1939 – pág. 223). 

Mas a Constituição do Piauí substituiu a 
instância individual pela coletiva, sem entretanto, 
afastar a hipótese da advocatória. 

Ainda mais atribuiu a competência de recurso 
ao Tribunal de Contas do Estado. 

Poderia tê-lo feito? 
Não veja como possa ferir a Constituição 

Federal êste processo. 
Pode ser inconveniente, confundir competência, 

deformar até um certo ponto a finalidade daquele 
Tribunal, mas não vejo nenhuma inconstitucionalidade 
em tal dispositivo, que faz reviver sob outro aspecto, 
idéia já alimentada em outras, épocas em relação ao 
Tribunal de Contas da União. 

Pela mesma razão, não vejo como impugnar-
se o disposto no artigo 53, que acresce à 
competência do Procurador dos Feitos da Fazenda 
do Estado no Juízo comum a de funcionar também 
perante o Tribunal de Contas. 

Fica, entretanto, bem certo que a competência 
do Tribunal de Contas como instância de recurso 
administrativo não exclui o contrôle judicial, por isso 
que conservam as suas decisões o caráter de 
administrativas. 

Outra impugnação, está merecendo cuidadoso 
exame; é aquela que se refere ao artigo 67 e seu 
parágrafo 1º da Constituição, verbis: 

Art. 67. O Governador do Estado, depois  
que a Assembléia, pelo voto da maioria absoluta  
de seus membros, declarar procedente a acusação, 
será submetido a processo e julgamento, nos  
crimes comuns perante o Tribunal de Jus- 
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tiça, e, nos de responsabilidade, perante um Tribunal 
Especial, que se compõe de sete membros, a saber: 
o Presidente do Tribunal de Justiça, que servirá 
como Presidente do Tribunal Especial, onde terá 
apenas voto de qualidade, e mais dois 
Desembargadores escolhidos por sorteio entre os 
membros do Tribunal de Justiça; quatro Deputados 
eleitos pela Assembléia Legislativa". 

§ 1º A escolha dos membros do Tribunal 
Especial far-se-á dentro de cinco dias, após 
declarada procedente a acusação". 

Insurge-se a representação contra a forma de 
constituição do tribunal e seu caráter político. 

Deve, entretanto, observar, desde logo, que a 
Constituição do Piauí constitui um caso quase 
singular entre as modernas Constituições Estaduais, 
transferindo para um Tribunal especial, Tribunal 
misto de políticos e magistrados, a competência para 
o procedimento por crime de responsabilidade. 

Como se sabe, a Constituição Federal de 
1946, alterou o sistema da Constituição de 1934, 
preferindo adotar o critério das instâncias puramente 
políticas para o processo e julgamento. 

Mantendo o sistema anterior a Constituição do 
Piauí, afastou-se, portanto, de uma orientação 
inteiramente política, para preferir uma solução 
mista. 

Poder-se-ia impugnar a constituição dêsse 
Tribunal, depois de decretada a acusação, mas não 
é menos certo, não sòmente que assim já dispunha o 
art. 58 da Constituição de 1934, mas também que o 
aludido Tribunal terá em sua composição também 
membros natos e outros sorteados entre 
magistrados. 

É bem verdade ainda que a maioria será ainda 
de Deputados eleitos, ao contrário do que dispunha a 
Constituição de 1934 que exigia o sorteio para todos. 

Mas aqui também não se  
define a inconstitucionalidade, de momen- 
 

to que se admita às Constituições Estaduais a 
faculdade de estabelecer a maneira de organizar os 
órgãos que devam processar e julgar os crimes de 
responsabilidade e fixar o processo. 

Esta seria a prejudicial que também não 
admito pelos seguintes fundamentos. 

O processo de responsabilidade contra o 
Governador é essencialmente político na fase 
prevista na Constituição Estadual. 

Sòmente a existência de crimes justifica o 
procedimento perante a Justiça comum. 

Sendo, assim, embora as normas gerais de 
direito processual penal e mesmo os princípios 
gerais que disciplinam o procedimento penal e o 
julgamento, devam ser observados, em sua 
essência, em seu conteúdo, em sua finalidade, o 
procedimento é político (ver Black – Const. Law, 3ª 
ed., pág. 139, v on Holst. The Const. Law of the 
United States, pág. 158 – de Toqueville – De la 
democratie en Amerique – vol. I – pág. 178 – Gabriel 
Luiz Ferreira – O Direito, vol. LXXXVI – pág. 459. 
Hourriou – Precis de Droit Const., pág. 430. Carlos 
Maximiliano. Comentários à Constituição, pág. 392 – 
Viveiros de Castro, Estudos de Direito. Público, cap. 
IX – Revista do Supremo Tribunal – vol. XIX, pág. 11, 
vol. XLV, pág. 13). 

Além do mais, no caso, específico da criação 
de Tribunais especiais para o julgamento, sempre se 
atribuiu liberdade às Constituições Estaduais para 
preferir êste processo, mesmo quando não obedecia 
ao modêlo federal, como sob o regime da 
Constituição de 1891, e sob o atual regime 
Constitucional. 

Assim, podem ser citadas entre as 
Constituições do grupo de 1891 – as do Amazonas, 
Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Rio Grande do 
Sul etc. (ver Castro Nunes – As Constituições 
Estaduais do Brasil nº 69). 

No prazo atual de 1946, podem 
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ser citadas as do Estado do Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul e Maranhão. 

Em relação à maneira de constituir êsses 
Tribunais deve-se observar com Castro Nunes (op. 
loc. cit.), que, pelo menos em algumas o processo é 
a eleição pelas Câmaras e Tribunais. 

Há, entretanto, no texto um dispositivo que 
desvirtua a meu ver, o sistema adotado, é a eleição, 
depois de julgada procedente a denúncia do Tribunal 
que deve julgar o Governador, ou, pelo menos, os 
membros da Câmara que devem fazê-lo. 

Não há no dispositivo a voz dos partidos nem 
a representação das minorias mas a escolha dos 
representantes da maioria, únicos que devem 
constituir também a maioria do Tribunal especial (4 
Deputados e dois Juízes). 

O dispositivo se me afigura por isso mesmo 
contrário ao próprio sistema do impeachment que 
pressupõe um Tribunal político em sua complexidade 
político-partidário e não os representantes apenas da 
maioria. 

Estou assim, pela inconstitucionalidade do 
artigo 67. 

Dispõe o artigo 78 da Constituição Estadual e 
o seu nº 7: 

"Na composição de qualquer Tribunal, um 
quinto dos lugares será preenchido por advogados e 
membros do Ministério Público, de notório 
merecimento e reputação ilibada, com dez anos pelo 
menos de prática forense. Para cada vaga o 
Tribunal, em sessão e escrutínio secretos, votará a 
lista tríplice. Escolhido um membro do Ministério 
Público, será preenchida por advogado a vaga 
seguinte. A fração excedente de um ou mais quintos 
considera-se outro quinto". 

Pretende-se com a impugnação, que o 
dispositivo acrescenta, desvirtuando, o que 
determina o artigo 124, V da Constituição Federal. 

Comparando-se os dois textos  
verifica-se efetivamente que êste úl- 
 

timo foi modificado em seu próprio conteúdo pela 
Constituição Estadual. 

Dispõe, efetivamente, a Constituição Federal: 
"V – na composição de qualquer tribunal, um 

quinto dos lugares será preenchido por advogados e 
membros do Ministério Público de notório 
merecimento e reputação ilibada, com dez anos, pelo 
menos de prática forense. Para cada vaga, o 
Tribunal, em sessão e escrutínio secretos, votará 
lista tríplice. Escolhido um membro do Ministério 
Público, a vaga seguinte será preenchida por 
advogado". 

Parece-me que êste último texto não poderia 
ter sido alterado porque de cumprimento obrigatório 
em sua letra e seu espírito, porque é êle o próprio 
texto da Constituição Estadual, em virtude do 
mandamento expresso da Carta Federal, artigo  
124. 

O artigo 83, ns. 2 e 3 determina: 78 
subordinando o aproveitamento de 
desembargadores e juízes em disponibilidade a 
proposta do Tribunal de Justiça, parece-me de 
orientação condenável mas não infringente de 
qualquer preceito Constitucional. 

É uma limitação que se compreende dentro de 
um sistema de colaboração do poder judiciário no 
processo de provimento dos cargos vagos da 
magistratura. 

O artigo 83, nº 2 e 3 determina: 
"Art. 83. Compete ao Tribunal de Justiça: 
2) nomear, demitir, transferir e aposentar os 

funcionários de sua Secretaria e serviços auxiliares, 
escrivães e demais serventuários da Justiça, bem 
como propor ao Poder competente a criação ou 
supressão de cargos nos serviços que lhe são 
subordinados e fixação ou alteração dos respectivos 
vencimentos; 

3) conceder licença ou férias aos seus 
Membros, aos Juízes de Direito, ao Procurador Geral 
e Sub-Procurador Geral da Justiça, aos Ser- 
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ventuários da Justiça, e a todos os funcionários que 
lhes são subordinados". 

E, como aditamento, dispõe o parágrafo único: 
"Art. 83 – Parágrafo único – As atribuições 

referidas neste artigo, ns. 2 e 3, serão exercidas pelo 
Presidente do Tribunal, com recurso para o plenário". 

Êste preceito subtrai do Governador a 
nomeação de todos os serventuários, limitando, 
assim, a sua competência para prover os cargos 
públicos. 

Êste dispositivo corresponde ao artigo 97 da 
Constituição Federal, verbis: 

"Compete aos tribunais: 
II – elaborar seus regimentos internos e 

organizar os serviços auxiliares, provendo-lhes os 
cargos na forma da lei; e bem assim propor ao Poder 
Legislativo competente a criação ou a extinção de 
cargos e a fixação dos respectivos vencimentos". 

Comparando-se os dois textos, ambos 
relativos à competência dos Tribunais dos Estados, 
verifica-se divergência entre ambos. 

I – Enquanto que a Constituição Federal atribui 
competência aos Tribunais, o texto estadual atribui 
ao Presidente do Tribunal, com recursos para o 
plenário. 

Ora, texto estadual não poderia ter modificado 
a competência, transferindo para o Presidente o que 
é do Tribunal, embora com recurso para êste. 

Inconstitucional é, portanto, o aludido 
dispositivo do parágrafo único do artigo 83 da 
Constituição Estadual. 

2 – Verifica-se, também, que a Constituição 
Estadual ampliou a competência do Tribunal, 
incluindo os "escrivães e serventuários da Justiça" 
entre os funcionários de nomeação do Tribunal de 
Justiça. 

Haveria, entretanto, inconstitucionalidade  
em tal ampliação? Parece-me que não, de  
momento que o preceito não ofenda a  
letra da Constituição Federal, nem res- 
 

tringe o que dispõe o preceituado em seu artigo  
97. 

A competência para prover aos cargos 
públicos não é irrestrita do Chefe do Poder 
Executivo, nem sequer do Poder Executivo, podendo 
a Constituição limitá-la (Ver Ruy Barbosa Demissão 
do Curador-Geral de Órfãos – pág. 21). 

Não haveria, assim, na limitação feita na 
própria Constituição, nenhuma violação do preceito 
constitucional da independência dos poderes. 

O obstáculo maior no exame da impugnação 
do texto estadual está na circunstância de haver uma 
disposição federal regulando também a matéria. 

Teria, porventura, a norma estadual de 
obedecer fielmente, literalmente, ao que dispõe a 
norma federal? 

Parece-me que não. O essencial é que ficasse 
consagrado o mínimo contido no artigo da 
Constituição Federal. 

Sofreu também impugnação o artigo 83 – 3 – 
que atribui ao Tribunal de Justiça competência para 
conceder licenças e férias ao Procurador Geral e 
Sub-Procurador Geral, contrariando o dispositivo no 
artigo 44, que reconhece a autonomia do Chefe do 
Ministério Público. 

Tem procedência, a meu ver, a impugnação, 
porque a chefia do Ministério Público e o próprio 
Ministério Público são autônomos, em sua estrutura, 
em seu funciona. 

É bem verdade que as suas ligações mais 
diretas, sob o ponto de vista, administrativo e 
hierárquico são do Poder Executivo, especialmente o 
seu chefe, que são de livre nomeação é demissão do 
Govêrno, sem tirar a independência funcional que 
não pode ser negada a qualquer órgão da 
administração. 

A questão de confiança é a única limitação a 
essa autonomia. 

Sòmente o Govêrno pode conceder férias e 
licenças a funcionários de sua livre nomeação e de- 
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missão, e constituiria subversão do sistema e do 
regime administrativo vigente procurar outra solução. 

O art. 87 determina: 
"A elevação de entrância de uma comarca 

importa promoção automática do respectivo juiz". 
Manifesta se me afigura a 

inconstitucionalidade do dispositivo que cria um  
novo caso de promoção, automático, sem respeito 
aos critérios únicos admitidos pela Constituição 
Federal (artigo 124 – IV) do merecimento e da 
antiguidade. 

Não pode, dentro do sistema vigente, admitir-
se a promoção com elevação da categoria de  
uma comarca, de que é titular apenas eventual, o 
juiz. 

É a porta aberta ao favoritismo com infração 
da disciplina fixada pela Constituição Federal e a que 
se devem submeter os Estados. 

Há manifesto conflito entre os dois preceitos, o 
que importa, conseqüentemente, na predominância, 
naquele, de hierarquia maior, o preceito federal. 

Outro artigo impugnado é o de nº 89 que 
dispõe: 

"Em cada comarca haverá um primeiro e um 
segundo suplentes de Juiz de Direito, com 
investidura limitada a quatro anos, nomeados pelo 
Governador do Estado, dentre cinco nomes 
apresentados pelo Tribunal, em que figurarão, de 
preferência, bacharéis em Direito, advogados, Juízes 
em disponibilidade, provisionados, solicitadores, 
antigos serventuários da Justiça, ou pessoas que 
tenham prática forense, professôres e diplomados 
em curso superior ou secundário. 

Pretende-se que o processo de investidura 
limita a competência e a livre escolha do 
Governador. 

O sistema de escolha em lista, entretanto, não 
se me afigura inconstitucional. 

Tem sido tal sistema diuturnamente praticado 
entre nós, desde a Constituição de 1891, notadamen- 
 

te para a escolha dos antigos juízes federais. 
Não vejo, assim, como fulminar por 

inconstitucional, o aludido preceito, que não envolve 
a diminuição de atribuições privativas do Poder 
Executivo e que não envolvem o prestígio de sua 
independência. 

O art. 91, dispõe: 
"Art. 91. Haverá em cada distrito um Juiz de 

Paz com investidura limitada a quatro anos e 
competência para habilitação e celebração de 
casamento. Para substitui-lo haverá dois suplentes, 
nomeados por igual período". 

Por sua vez, como complemento determina o 
artigo 91 – § 2º: 

"Art. 91 – § 2º – Juiz e Suplentes serão 
nomeados pelo Governador, dentre cidadãos de 
reconhecida idoneidade, indicados em lista tríplice 
pelo Presidente do Tribunal de Justiça. Nomeado o 
Juiz, os outros componentes da lista serão 
nomeados suplentes". 

Êstes dispositivos retiram do Governador a 
competência para nomeação dos Suplentes, que 
serão automàticamente aqueles que constaram da 
lista tríplice pelo Presidente do Tribunal de Justiça. 
Nomeado o Juiz, os outros componentes da lista 
serão nomeados suplentes." 

Êstes dispositivos retiram do Governador a 
competência para nomeação dos Suplentes que 
serão automàticamente aquêles que constaram da 
lista tríplice organizada pelo Tribunal, menos aquêle 
que fôr nomeado efetivo. 

A verdade, entretanto, é que os suplentes, 
assim nomeados, serão juízes substitutos. 

Não me parece, entretanto, conciliável êsse 
preceito com o sistema republicano. Sonega-se, por 
esta forma ao Poder Executivo a participação na 
escolha dos órgãos que devem constituir outro 
poder, em função judicante. 

Impugnado foi igualmente o artigo 120 da 
Constituição Estadual cujos têrmos são os seguintes: 
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Art. 120 – Além das atribuições que venham a 

ser prescritas na Lei Orgânica dos Municípios, 
compete aos Prefeitos: 

3) nomear, promover, aposentar, com aprovação 
da Câmara Municipal, ou demitir funcionários de sua 
dependência, respeitadas as garantias constitucionais 
e legais, conceder-lhes licença ou férias. 

A limitação ao poder de nomear constituiria 
também infração do princípio de independência dos 
poderes na esfera Municipal. 

Embora no plano municipal não se possa falar 
em separação ou independência de poderes com o 
mesmo sentido que se atribui a êste princípio 
constitucional nos planos estadual e federal e ainda 
mais como o poder de nomear sem limitações não 
constitui prerrogativa essencial ao exercício do poder 
executivo não é menos certo de que a necessidade 
da aprovação da Câmara representa restrição que 
envolve em seus fundamentos aquêle exercício. 

Ora o dispositivo subordina à aprovação da 
Câmara Municipal não só a nomeação mas ainda a 
promoção, a aposentação dos funcionários municipais. 

Há neste dispositivo uma amputação de 
prerrogativas do chefe do Poder Executivo local, 
prerrogativa que se transfere, em parte, à Câmara 
Municipal, que passa a participar ativamente na 
movimentação dos quadros dos funcionários. 

Com isto reduz-se a fôrça eleitoral dos 
Prefeitos que se distribuirá pelos partidos cujos 
interêsses terão oportunidade de se chocarem na 
luta pelo provimento dos cargos dos seus eleitores. 

Deve-se, entretanto, reconhecer que, se  
ao Prefeito, como chefe do executivo compete 
praticar os atos de nomeação, aposentação  
ou promoção, esta prerrogativa diz mais com  
o ato formal do que pròpriamente com o  
exercício discricionário desta prerrogativa, o  
que, aliás, teria sempre o caráter excepcio- 
 

nal, em face da legislação vigente sôbre 
funcionários. 

O processo sob o ponto de vista técnico será 
deformado mormente naqueles casos em que 
assegura a lei, relativa liberdade de escolha nas 
listas de merecimento. 

A submissão à Câmara Municipal, dêsses 
atos, permitirá o exame dêsses atos por outros 
prismas que não os que devem orientar a escolha 
dos funcionários. 

Essas considerações se não conduzem a 
afirmação da inconstitucionalidade do dispositivo 
impugnado, esclarecem, entretanto, o nosso 
pensamento a respeito e permitem ressalvar as 
conseqüências que certamente irão decorrer da sua 
aplicação. 

O art. 145, estabelece entre os direitos dos 
funcionários públicos o seguinte: 

X – O funcionário público que houver coberto o 
estágio probatório não poderá ser exonerado a 
critério do Govêrno nem poderá sofrer a pena  
de demissão sem processo administrativo regular 
que a justifique, assegurada ampla defesa ao 
interessado. 

Êste preceito deve ser examinado dentro do 
sistema fixado no artigo 145 da Constituição 
Estadual que estabelece, à semelhança do art. 186 
da Constituição Federal, o concurso obrigatório para 
o ingresso na função pública e ainda mais (V), para o 
cargo inicial da carreira. 

A Constituição Federal assegura a 
estabilidade, depois de dois anos de efetivo 
exercício, quando nomeado por concurso. 

Pelo estatuto federal, o estágio probatório 
corresponde precisamente a êsses dois anos. 

Não haveria, assim, nenhuma dúvida quanto à 
validade e aplicação do preceito impugnado, caso 
fôsse mantido êsse critério. 
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Mas o período pode ser reduzido pela lei, o 
que tornaria sem valor o preceito federal que exige 
dois anos de efetivo exercício. 

O estágio probatório poderia ser reduzido  
a poucos meses, permitindo assim, oscilar o  
critério da estabilidade ao sabor dos interêsses do 
momento. 

Além do mais, o texto federal é de aplicação 
aos funcionários federais, estaduais e municipais. 

Parece-me que não pode a Constituição 
Estadual modificar, a seu exclusivo arbítrio o regime 
de estabilidade dos seus funcionários, usando de 
processos oblíquos para eventualmente ilidir o 
preceito Constitucional. 

Tal como se apresenta, porém, a redação do 
texto não vejo como admitir-se em tese, a sua 
inconstitucionalidade, que poderá ser apreciada em 
caso concreto, porventura submetido a exame 
judicial. 

Não é manifesta, nem frontal a colisão dos 
preceitos, que poderá ocorrer eventualmente na 
aplicação da lei. 

Não há, pois, como decretar essa 
inconstitucionalidade. 

O art. 177 da Constituição Estadual prescreve: 
Art. 177. O cargo de Chefe de Polícia só pode 

ser exercido por bacharel em Direito ou Oficial das 
Fôrças Armadas, que não seja político exaltado nem 
faça parte do Diretório Político". 

A redação dêsse texto revela por parte  
do seu autor, falta de clareza no exprimir o seu 
pensamento. Impreciso e ambíguo é o que ali 
dispõe. 

Será que a condição de não ser político 
exaltado, e de não fazer parte de diretório político só 
se aplica aos bacharéis em Direito e oficiais, ou será 
que o texto proíbe aos médicos, engenheiros, 
comerciantes, operários, o exercício do cargo? 

No primeiro caso estabelece uma restrição aos 
bacharéis e militares, no segundo estabelece um 
privilégio para essas duas classes, as únicas 
capazes de exercer tão difíceis funções. 

Ou será que a chefia da polícia constitui 
função especializada, de especializações tão 
diversas como as de bacharéis e militares? 

O dispositivo impugnado é daqueles cuja 
análise, data venia, constrange pelo que se divorcia 
da realidade das coisas políticas e administrativas. 

Tenho-o como inconstitucional pelo que 
contém de privilégio, que não se justifica pela 
natureza das coisas, assim como, por exemplo, a 
condição de bacharel para o exercício da 
magistratura e de militar para a carreira das armas. 

Além do mais, quem será o juiz da exaltação 
política? 

O dispositivo, segundo me parece, não deve 
subsistir na Constituição do Estado. 

A sua inconstitucionalidade, entretanto, não é 
manifesta dentro do campo restrito em que deve ser 
apreciado na presente oportunidade. 

Como disse, seria inconstitucional pelo que 
contém de privilégio, ferindo o espírito da ordem 
democrática e a boa aplicação dos seus princípios. 

Falta-lhe, entretanto, o atrito frontal com a Ietra 
da Constituição, o que me leva a opinar contra a 
argüição feita. 

Em um grupo só, dada a manifesta relação de 
matéria podem ser colocados os artigos 10 e 12 do 
Ato das Disposições Transitórias, cujos têrmos são 
os seguintes: 

Art. 10. A partir da promulgação dêste ato, os 
professôres dos cursos secundário e normal, 
catedráticos por concurso, terão vencimento fixado 
mínimo, em cinqüenta por cento de vencimento que 
atualmente percebem os professôres catedráticos do 
Colégio Pedro II. 
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Art. 12. A partir da promulgação dêste  
Ato, os vencimentos dos militares em serviço ativo 
da Polícia Militar não serão inferiores a sessenta  
por cento dos que vigoram atualmente no  
Exército Nacional, em igualdade de pôsto ou 
graduação. 

A matéria contida nestes artigos escaparia em 
princípio ao conteúdo de uma Constituição Política. 
Foi a Carta Federal, entretanto, quem deu o 
exemplo, incluindo em seus textos numerosos 
dispositivos que excedem dos limites técnicamente 
admissíveis de uma Constituição. 

Dilatou-se de muito o seu conteúdo, à 
semelhança do que já se fizera em 1936, 
esquecendo-se do conceito emitido por De Maistre 
de que "a fraqueza e a fragilidade de uma 
Constituição estão na razão direta da multiplicidade 
do número de artigo (Essai sur le principe generateur 
de lia Constituition – I – pág. 243) e a fórmula de 
Prevost Paradol – "a melhor Constituição  
seria aquela que coubesse inteira dentro de uma 
moeda". 

A verdade é que, por maiores que sejam os 
esforços da doutrina, desde Aristóteles, para definir o 
conteúdo de uma Constituição, os seus limites não 
podem ser fixados, havendo sempre, na observação 
de Aute Lautain, um resíduo que escapa à legislação 
ordinária. De Ia distinction des lois constitutionelles et 
de lois ordinaires – pág. 67). Tudo depende da 
época, das tendências constitucionais e dos 
interêsses políticos em jôgo. 

Ora, desde as Constituições de após  
guerra de 1941, estendeu-se a competência  
do poder constituinte que passou a absorver a 
matéria puramente legislativa (ver Mirking 
Cuetzevitch – Les constitutions de l'Europe 
Nouvelle). 

E nós seguimos êsse caminho. Não vejo,  
por isso mesmo, como considerar inconstitucional,  
e mesmo estranhar a inclusão no texto 
 

Constitucional, de matéria relativa a equiparação de 
vencimentos. 

Dentro do mesmo espírito foi contestada a 
constitucionalidade do artigo 19 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias: 

Art. 19. Aos atuais inativos com mais de dois 
anos de função policial civil, ou função em serviço ou 
dependência da Polícia Militar, ou outra para que 
tenha sido nomeado por ato do Chefe de Poder 
Executivo, dentro do Estado, consecutivo ou não, é 
assegurado o direito de revisão da reforma ou 
transferência para a reserva remunerada para 
melhoria do provento da inatividade. 

Pelas mesmas razões, entretanto, não posso 
reconhecer a inconstitucionalidade do dispositivo. 

Os artigos 27 e 28 do Ato das Disposições 
Transitórias da Constituição sofrem também 
impugnação, com fundamento no artigo 124, I da 
Constituição: 

"Serão inalteráveis a divisão e a organização 
judiciárias, dentro de cinco anos da data da lei que 
as estabelecer, salvo proposta motivada do Tribunal 
de Justiça". 

Ora, os dispositivos em causa determinam o 
seguinte: 

"Art. 27. Ficam elevadas à entrância imediata 
as comarcas de Florimo, Berlengas (ex-Valença), 
Piracuruca, Piripiri, Jeromenha, Buriti dos Lopes e S. 
Pedro do Piauí. 

Art. 28. Ficam criadas as comarcas de 
primeira entrância de Guadalupe, Ribeiro Gonçalves, 
Fronteiras e Alto Longá". 

Tenho como de evidência a 
inconstitucionalidade, porquanto a Constituição 
vedou a modificação quer na divisão judiciária, quer 
na organização judiciária. 

A divisão judiciária é não só geográfica mas 
também hierárquica, por isso mesmo vedada a 
elevação na categoria das entrâncias como a criação 
de comarcas novas. 
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A organização judiciária compreende, na lição 
de João Mendes (Direito Judiciário, pág. 21), a 
investidura e condições de investidura, de exercício 
da jurisdição, a competência do juiz etc. 

Pois bem, a Constituição do Piauí não 
sómente modificou a divisão judiciária, mas também 
sôbre o provimento dos cargos nas Comarcas 
desmembradas. 

Tenho como inconstitucionais aquêles 
preceitos. 

Segue-se, o artigo 30, também do Ato das 
Disposições Transitórias, verbis: 

"Os Promotores que depois de terem perdido 
êste título por fôrça do § 1º do art. 335 da Lei nº 40, 
de 23 de novembro de 1935, tenham permanecido 
como adjunto em exercício do cargo por mais de dez 
anos, serão efetivados na comarca onde serviram, 
com os mesmos direitos e vantagens dos 
Promotores de carreira". 

É um favor concedido pela Constituição, mas 
que não pode ser invalidado no presente processo, 
pelas razões já expostas, quando examinamos os 
artigos 10, 12, 19 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 

Outro preceito impugnado é o do artigo 41 – 
do Ato das Disposições Transitórias, verbis: 

"Art. 41. Ficam sem efeito todos os atos e 
demissões, substituições, transferências ou 
remoções de funcionários desde 28 de abril próximo 
passado, por motivo meramente partidário, que se 
presume na falta de processo administrativo. 

Parágrafo único – As vantagens dêste artigo 
atingem, indistintamente, aos extranumerários que 
tenham prestado serviço público estadual ou 
municipal em cargos efetivos ou de comissões, por 
mais de cinco anos ininterruptos ou não". 

Há neste dispositivo manifesta invasão  
da competência privativa do Governador  
e constitui uma norma de aplicação 
indiscriminada cujo sentido contrário, princi- 
 

palmente em se tratando de extranumerários, a 
natureza específica do ato de provimento dos cargos 
públicos. 

Como preceito de lei ordinária, seria a meu 
ver, atacável por inconstitucional, não, porém, como 
preceito incorporado à Constituição do Estado. 

Tenho, assim, como preceito juridicamente 
inepto no fundo como na forma, mas que não pode 
ser invalidado por êste meio. 

O art. 48 das Disposições Transitórias também 
é impugnado. 

O seu texto é o seguinte: 
Fica restabelecido o antigo Município de 

Caracol, com a mesma configuração e limites 
territoriais constantes da Lei Estadual nº 686, de 4 de 
julho de 1912, modificados pela Lei Estadual, nº 811, 
de 4 de julho de 1914". 

Com êste dispositivo fica alterada a divisão 
territorial do Estado, com a criação de um novo 
Município e modificação, portanto, dos limites de 
outros Municípios vizinhos. 

A atual divisão territorial feita nas bases das 
Convenções Nacionais de Estatística, nos têrmos do 
Decreto-lei nº 311, de 2 de março de 1938. 

Em virtude dêste último decreto-lei foram 
assentadas bases uniformes para a fixação, não só 
dos limites territoriais dos Municípios, mas ainda a 
coincidência da divisão administrativa com a 
judiciária, e, portanto, a mais íntima relação entre 
ambas. 

Na competência dos Estados, principalmente em 
sua fase constituinte, está incluída necessàriamente, e 
por definição, a de organizar os Municípios e, portanto, 
a sua criação, modificação e extinção. 

Surgem, porém, dois problemas relevantes 
quais sejam: 

1º a obrigação do Estado, até resolução 
expressa em contrário, manter os compromissos 
assumidos nas Convenções Nacionais  
de Estatística, obrigações estas assumi- 
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das nos têrmos da legislação então em vigor. 

2º O vínculo existente entre a organização 
administrativa e judiciária, sendo que esta, por fôrça 
do disposto no artigo 124, 1, da Constituição  
Federal, dentro de cinco anos da data que os 
estabelecer. 

Estará implicitamente revogado o 
compromisso assumido? Poderá a divisão 
administrativa dissociar-se da judiciária? 

São êstes os problemas complexos que se 
apresentam ao nosso exame. 

O pressuposto da instabilidade dos princípios 
acima referidos decorre do compromisso assumido 
através da Convenção Nacional, assinada pelo 
Estado em 17 de julho de 1937, nesta Capital. 

Nem haveria outra forma de vincular o Estado 
a uma orientação uniforme em relação a tais 
assuntos de sua economia interna, sem uma 
Convenção prévia. 

Não pode a União impor normas aos Estados 
sem que esta competência decorra da própria 
Constituição. 

Por isso mesmo, o Decreto 946 de 7 de julho 
de 1936, instituiu a Convenção Nacional de 
Estatística como "o instrumento de solene acôrdo 
entre os poderes executivos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal, do Território do Acre, para o fim 
de integrar a Constituição Federativa do Instituto 
Nacional de Estatística e regular o regime de 
cooperação e harmonia em que devem trabalhar os 
órgãos da União e das unidades federativas..." (Ver 
o nosso Tratado de Direito Administrativo, vol. II – 
página 66 e seguintes). 

O Decreto-lei nº 311 de 2 de março de  
1938, consubstancia numerosas orientações 
tomadas em virtude de Convenções notadamente as 
de números 59 e 60, em que se encontram  
cláusulas (como as XIV e XV da Resolução  
nº 59, de 17 de julho de 1937), em que são 
 

fixadas as bases da divisão territorial do Brasil. 
Poderia o Estado revogar ou tornar sem efeito 

os compromissos assumidos nas Convenções que 
assinou? 

Já tivemos ocasião de mostrar alhures (nosso 
Tratado de Direito Administrativo, vol. II, pág. 223 e 
seguinte) a natureza dêsses acordos e convenções, 
o seu caráter contratual e como tôdas as nossas 
Constituições Republicanas os admitem (a de 1891 – 
artigo 9 – a de 1934, artigo 3.894 – a de 1937 – 
artigo 19 – a de 1946 – omissa). 

Mostramos também a aplicação do sistema 
nos Estados Unidos da América do Norte 
(Willoughby – American Constitutional System – pág. 
285), citamos finalmente a nossa tradição 
administrativa, através dos acordos para execução 
de serviços gricolas, fiscalização do Código de Minas 
e Águas, para a cobrança de impostos e 
especialmente os convênios dos Estados cafeeiros, 
desde o famoso convênio de Taubaté, em 1906 – 
(ver Barbalho – Comentários, pág. 273 – Maximiliano 
– Comentários à Constituição – pág. 702 – nota 2). 

Parece-nos, portanto, que sem quebrar 
compromissos anteriores, o Estado não poderia, em 
princípio, alterar o que havia sido estipulado na 
Convenção em aprêço. 

Tê-lo-ia, entretanto, feito? 
Esta é matéria que escapa à apreciação 

constitucional, porque não está em jôgo nenhum 
dispositivo da Constituição Federal, mas apenas um 
convênio cujas conclusões foram aprovadas por uma 
lei federal. 

Poderia, entretanto, ter o artigo 48 das 
Disposições Transitórias do Estado ferido o preceito do 
artigo 124 – I, da Constituição Federal que garante a 
inalterabilidade da divisão judiciária, dentro de cinco 
anos, salvo provocação do Tribunal de Justiça. 

Ora, de ,acôrdo com o disposto  
no Decreto-lei nº 311, de 1938, a 
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divisão judiciária está em função da divisão 
administrativa. 

O têrmo judiciário, por exemplo, corresponde a 
dois ou mais Municípios. 

Teria o artigo 48 incidido no preceito 
constitucional. A criação do Município modificará 
porventura a divisão judiciária? 

A resposta a esta questão constitui matéria de 
fato, a violação pretendida não pode encontrar 
solução na presente representação mas em recurso 
próprio, devidamente processado, com a 
comprovação dos pressupostos de fato. 

Mereceu também impugnação o artigo 50: 
Art. 50. Fica extinto o Departamento das 

Municipalidades, passando à Comissão Permanente 
a que se refere o parágrafo 3º do art. 24, da 
Constituição, a incumbência de fiscalizar  
as finanças do Município para o que lhe  
serão remetidos os balancetes mensais das 
Prefeituras. 

§ 1º A Comissão poderá requisitar, por 
intermédio de seu Presidente, o material e o pessoal 
técnico, que, a seu critério, forem julgados 
necessários, ao desempenho de suas funções e terá 
competência de nomear comissões de inquérito para 
qualquer município. 

§ 2º Os funcionários lotados nesse 
Departamento, nomeados a título efetivo, mesmo 
que não estejam no gôzo de estabilidade,  
serão obrigatòriamente lotados em outros 
Departamentos. 

Êste dispositivo é apenas uma medida que 
visa substituir o antigo Departamento das 
Municipalidades por outro órgão criado pela 
Constituição. 

Transfere-se, por esta forma, ao Poder 
Legislativo, o contrôle da administração  
Municipal. 

Pode-se discutir as vantagens da medida,  
sob o ponto de vista puramente técnico, salientando-
se o inconveniente de transferir-se pa- 
 

ra um órgão político, a função que mereceria o 
exame e a orientação de um Departamento 
Administrativo. 

Suprimiu-se aí também o auxílio técnico aos 
Municípios, a que vem permitindo a padronização de 
orçamentos, o estudo de problemas que interessam 
a mais de um Município, o seguimento de recursos 
técnicos de que se ressentem muitos Municípios do 
interior para o exame de seus problemas urbanos e 
relacionados com os serviços públicos. 

Seria fácil demonstrar os serviços prestados 
pelos Departamentos das Municipalidades em todo 
País. 

Preferiu o constituinte estadual suprimi-lo. 
Sõbre êle recairá certamente a responsabilidade 
dessa orientação que não pode ser invalidada pelo 
meio agora pleiteado. 

Mas, pretende-se que a Comissão 
Parlamentar incumbida do contrôle das finanças 
Municipais é inconstitucional porque vem ferir a 
autonomia dos Municípios. 

Merece exame a questão. 
A autonomia dos Municípios foi sempre entre 

nós um problema transcendente, não só pelo seu 
prisma político como também administrativo e 
constitucional. 

O problema político vem de longe, vem da luta 
em tôrno do prestígio local, que se define melhor 
depois que perdeu o Município aquela feição 
puramente administrativa das nossas primeiras 
instituições coloniais. (Ver Cândido Mendes, Código 
Filipino – pág. 46). 

A organização dos Municípios obedeceu 
muitas vêzes à própria iniciativa das populações e 
tinha uma forma primitiva destinada exclusivamente 
a atender aos interêsses dos grupos sociais que se 
organizavam na terra ainda despovoada. (Carneiro 
Maia – O Município – pág. 11). 

Foi o ato adicional quem criou o  
espírito de reivindicação dos Municípios, hostil, como 
observa Uruguay (Províncias I – § 176) ao ele- 
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mento Municipal em benefício do prestígio político 
das Assembléias Provinciais. 

Mas, apesar de tudo, não obstante o 
movimento pela desnaturalização que teve em 
Tavares Bastos (A Província, Cartas de um solitário) 
um dos seus maiores defensores, a lei de 1828 
atravessou todo o regime monárquico, com poucas 
concessões à autonomia Municipal. 

A República assegurou em sua primeira 
Constituição, a autonomia do Município em tudo 
quanto dissesse respeito ao seu peculiar interêsse, 
expressões vagas e que pouco representavam em 
favor da autonomia Municipal (ver Castro Nunes – 
Do Estado Federal e sua organização Municipal. 
Levy Carneiro – Problemas Municipais). 

Mas aos poucos essa autonomia se foi 
definindo. A Constituição de 1934 já atribuía aos 
Municípios até renda tributária própria. 

A de 1937, seguiu o mesmo caminho. 
A Constituição de 1946, ainda foi mais precisa, 

porquanto definiu a autonomia Municipal, dentro do 
seguinte quadro: 

1 – eleição dos prefeitos e vereadores; 
2 – administração própria em tudo quanto 

disser com o seu peculiar interêsse, especialmente 
quanto: 

a) a decretação de impostos, sua arrecadação 
e aplicação das suas rendas; 

b) organização dos serviços públicos locais. 
Dentro dessa esfera estão os Municípios 

imunes à intervenção do Estado, só admissível nos 
casos expressos no artigo 23 da Constituição 
Federal, verbis: 

"Os Estados não intervirão nos Municípios 
senão para lhes regularizar as finanças, quando: 

I – se verificar impontualidade no serviço de 
empréstimo garantido pelo Estado; 

II – deixarem de pagar por dois anos 
consecutivos a sua dívida fundada". 

Seguem-se os dois únicos casos em que é 
admitida, tolerada a intervenção dos Estados nos 
Municípios, de regra vedada em têrmos expressos – 
os Estados só intervirão nos Municípios nas duas 
hipóteses previstas no artigo 23 da Constituição. 

Poderão, entretanto, os Estados, e por isso 
mesmo que a intervenção só se justifica por motivo 
financeiro, fiscalizar a administração financeira, 
especialmente a axecução do orçamento dos 
Municípios – pela forma que fôr estabelecida nas 
Constituições Estaduais. 

Ora, a Constituição do Estado do Piauí 
preferiu atribuir à Comissão Permanente da 
Assembléia, criada pelo artigo 24 da Constituição, a 
função de fiscalizar a vida financeira dos Municípios. 

Se a solução foi a melhor não cabe aqui 
investigar, de momento que tal solução não infringe o 
dispositivo da Constituição Federal, artigo 22, já 
citado. 

Refere-se a outra argüição, à 
inconstitucionalidade do artigo 53 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, cujos 
têrmos são os seguintes: 

Art. 53 – Até a posse dos eleitos, compete ao 
Governador do Estado nomear os Prefeitos dos 
Municípios, em que o cargo deva ser provido por 
eleição. 

§ 1º – São incompatíveis com êstes cargos de 
Prefeitos aquêles que o tenham exercido, dentro dos 
últimos seis meses, seus parentes consangüíneos ou 
afins, até o segundo grau, inclusive, bem como 
aquêles que sejam ou tenham sido, nos últimos seis 
meses, membros de Diretórios partidários. 

§ 2º As incompatibilidades dos atuais Prefeitos, 
referidas no parágrafo anterior, acarretando simultâneo 
afastamento de suas funções, vigorarão no prazo de 
cinco dias depois da promulgação dêste Ato, nos 
municípios servidos por telégrafos e quinze dias depois 
da mesma promulgação nos demais municípios. 
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§ 3º A Assembléia Legislativa poderá, nos 
casos em que o atual Prefeito seja pessoa isenta e 
estranha às atividades partidárias locais, aprovar a 
sua continuação no cargo. 

§ 4º Nenhum Prefeito mantido ou nomeado 
exercerá atividades político-partidárias, nem 
empregará, sob êste critério, os bens, serviços e 
funções do Município. 

Sôbre o assunto, devo aqui repetir o que já 
tive ocasião de dizer em outra representação sôbre a 
competência para legislar sôbre inelegibilidade: 

A competência para legislar sôbre direito 
eleitoral é privativa da União art. 5 – XV – a) não 
tendo sido reservada aos Estados a competência 
supletiva ou complementar a que se refere o art. 6º 
da Constituição Federal. 

Além do mais, pródiga foi esta última 
Constituição em prover sôbre o assunto, 
principalmente em matéria de condições de 
elegibilidade eleitoral passiva, restritiva da 
capacidade absoluta atribuída a todos os eleitores 
para se tornarem candidatos a cargos eletivos. 

É, efetivamente, princípio geral de que a 
capacidade ativa do eleitor pressupõe, salvo restrição 
legal expressa, também o direito de ser eleito. 

Dispondo a Constituição Federal sôbre as 
condições de elegibilidade e outorgando a legislação 
federal competência privativa para legislar sôbre 
direito eleitoral, é de tôda evidência, que nada 
reservou em matéria eleitoral aos Estados. 

Não há dúvida, por outro lado, que a matéria 
se inclui no direito eleitoral, que em sua concepção 
ampla, compreende tudo quanto se relaciona com o 
exercício do direito do voto, desde o alistamento até 
a diplomação dos candidatos eleitos. 

Poderíamos discriminar o conteúdo dêsse 
direito eleitoral, pela seguinte forma: 

a) organização e fundamento dos partidos 
políticos; 

b) organização judiciária eleitoral; 
c) organização de capacidade ativa e passiva 

dos direitos políticos; 
d) processo eleitoral; 
e) sistema repressivo eleitoral. 
Esta compreensão do direito eleitoral decorre 

do conteúdo da legislação eleitoral existente, e 
portanto do direito positivo. 

É a orientação seguida aliás pelos que 
trataram do assunto. (Ver M. Dada Montana – Na 
justiça electoral – Santa Fé 145 – pág. 21) – Laban – 
Droit Public de l'Empire Allemand I – pág. 171 – 
Jellineck – Diritti publici Subletivi – pág. 175). 

Não vejo, por isso mesmo, como admitir-se 
que os poderes estaduais, mesmo constituintes, 
limitem o exercício dos direitos eleitorais (jus activae 
civitatis) além do que foi fixado na Constituição. 

Tenho portanto, tais dispositivos, por 
inconstitucionais. 

Em parecer que havia emitido no Tribunal 
Superior Eleitoral inclinava-me pela competência 
supletiva dos Estados, pelo menos no que se  
refere às eleições Municipais. Verifico, já agora, 
diante de novo exame do assunto que nem a 
exceção se justificaria em face dos preceitos 
constitucionais já citados, bem como nas leis 
eleitorais vigentes. 

E, no caso específico das inelegibilidades, é a 
própria Constituição que inclui a matéria na órbita do 
direito eleitoral, competência para 

VI – o conhecimento e a decisão das 
argüições de inegibilidade". 

Não há, pois, como negar-se o conteúdo 
eleitoral da matéria disciplinada pela Constituição 
Estadual. 

Privativa da União é a matéria a que consagrou, 
aliás, o texto constitucional numerosos dispositivos 
criando os casos de inegibilidade e incompatibilidade 
(artigos 138 – 139 e 140 – Ato das Dispo- 
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sições Constitucionais Transitórias – artigo 11, § 7 e 
19. 

O texto, porém, contém normas diferentes que 
assim podem ser discriminadas: 

1 – a livre nomeação dos Prefeitos até às 
primeiras eleições Municipais. (Caput); 

2 – a incompatibilidade dos Prefeitos, 
estabelecendo restrições à livre nomeação, 
incompatibilidade fundada em motivo de parentesco, 
político etc. (§§ 1º e 2º); 

3 – subordinação à Assembléia da permissão 
para eventual permanência no cargo (§ 3º); 

4 – proibição do exercício de atividade político-
partidária pelos Prefeitos (§ 4º); 

Não vejo, entretanto, como limitar o direito de 
livre nomeação dos Prefeitos, criando-se 
incompatibilidades morais e políticas que envolvem o 
próprio poder de nomear livremente. 

O texto constitucional não limitou êsse poder, 
aos diplomas estaduais não seria lícito fazê-lo sem 
exceder a sua competência. 

O que está expresso é a inelegibilidade dos 
atuais Prefeitos ou daqueles que hajam exercido o 
cargo até seis meses antes da eleição. 

A incompatibilidade, entretanto, pressupõe a 
concorrência simultânea de duas situações que se 
chocam, que não podem existir juntas. "Incapacity of 
existing or being exercised togeter" na definição do 
Encyclopedic Low Dictionary de Shumaker e 
Longsdorf. verb. incompatibility. 

Daí a conseqüência lógica, admitida por 
quantos tenham estudado o assunto, o direito de 
opção (ver Houriu – Precis de Droit Constitutionnel) – 
vol. 4 – pág. 169 – Carlos Maximiliano – Comentários 
à Constituição Federal, pág. 372, Aurelino Leal – 
Teoria e Prática da Constituição, pág. 372 – Eugene 
Pierre – Droit Politique, nº 337 e seguintes. 

É bem verdade que no terreno  
do direito administrativo a ques- 
 

tão se reveste por vêzes de outro aspecto quando se 
trata de verificar a existência de situações que 
inabilitam o funcionário para o exercício da função 
pública. 

Mas, mesmo neste terreno, como nota Bielsa. 
(Derecho Administrativo vol. I – pág. 95) a 
incompatibilidade pode resultar ou da colisão entre 
diversas causas, da proibição de acumulação e da 
possível subordinação do interêsse público, quando 
êstes não são paralelos ou coincidentes com as dos 
funcionários. 

Mas, na realidade, o que procurou o 
dispositivo impugnado foi uma incapacidade, 
expressão que não quis usar porque fundada em 
razões políticas ou de parentesco. 

O parágrafo 2º procurou ajustar o conceito 
teórico com os objetivos da lei constitucional quando 
se refere "ao simultâneo afastamento de suas 
funções" – mas a realidade é que não existe a 
simultaneidade que caracteriza a existência de fato 
anterior que teria criado a incapacidade para a 
continuação no exercício do cargo. 

Como se vê, o vocábulo "incompatibilidade" 
está escrito com o mero intuito de atribuir-se 
conteúdo jurídico a uma norma que envolve razões 
de interêsse político, talvez relevante, mas que, 
segundo me parece, não poderia ter sido criado pela 
Constituição do Estado, que limitou a competência 
privativa do Governador de nomear livremente, os 
Prefeitos neste interregno, até as eleições 
municipais. 

Assim sendo, quer se considere sob o prisma 
da competência para legislar sôbre matéria eleitoral, 
equiparando-se a incompatibilidade à inelegibilidade 
quer se considere em face do direito administrativo, 
quer, enfim, dentro do quadro da Constituição Federal 
que permite a livre nomeação dos Prefeitos até as 
eleições Municipais, parece-me inconstitucional o 
preceito. 
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Em aditamento, também dispôs o artigo 54 
cuja constitucionalidade é impugnada: 

"Art. 54. Até a instalação das Câmaras 
Municipais, as suas atribuições serão exercidas por 
uma Comissão composta de sete Deputados e 
constituída, quanto possível, pelo critério da 
proporção partidária dentro de dez dias contados da 
promulgação dêste Ato, na forma que a Assembléia 
determinar." 

O dispositivo viria ferir a autonomia Municipal, 
assegurada como princípio constitucional. 

É preciso, entretanto, distinguir. A autonomia 
municipal está assegurada uma vez verificada a 
organização dos Municípios, depois de votadas as 
leis de organização municipal e eleitos os 
respectivos órgãos de administração. 

Até lá é a própria Constituição Federal que o 
determina: devem se reger os Municípios por dois 
processos sucessivos. O primeiro é aquêle 
mencionado no artigo 12 do Ato Federal das 
Disposições Constitucionais Transitórias, isto é, 
reger-se-ão até a promulgação das constituições 
estaduais, pela legislação vigente; o segundo, e isto 
é implícito, pela forma por que ficar disciplinado 
pelas constituições de cada Estado. 

Não há que fugir, a meu ver, dessa conclusão. 
E isto por diversos motivos, a saber: primeiro, 

porque aos Estados cabe organizar os seus 
Municípios de acôrdo com as leis que forem votadas; 
segundo, porque a situação dos Estados antes da 
promulgação das Constituições teria fatalmente de 
obedecer à lei federal; terceiro, finalmente, porque 
não há como falar de respeito à autonomia, enquanto 
os Municípios não estiverem organizados. 

É evidente o intuito político da norma em 
aprêço, visando reduzir o prestígio dos Prefeitos 
nomeados pelo Governador neste interregno. É a 
política da Assembléia contra a política do 
Governador. 

Mas são questões políticas que transcendem 
da órbita constitucional onde devem permanecer os 
tribunais e também o Ministério Público a quem 
cabe, precipuamente, obedecer a Constituição e 
fazê-la cumprir. 

Finalmente é impugnado o artigo 63 do Ato 
das Disposições Transitórias, verbis: 

"Art. 63. São aprovados os atos dos ex-
interventores neste Estado, que tenham atribuído ou 
proclamado direitos individuais, não sendo permitido 
alterar-lhes, de qualquer maneira, os respectivos 
efeitos." 

O dispositivo é, a meu ver, ao mesmo tempo 
impreciso, indefinido e inócuo. 

A expressão direitos individuais tem um 
sentido doutrinário que não pode ser caracterizado, 
com absoluta precisão; está sempre em função de 
um caso concreto, porque êle se define mais na 
prática, na vida do regime do que como expressão 
teórica. 

A proteção dos direitos individuais não 
precisava de afirmação constitucional, é da essência 
do sistema e, mesmo sem a declaração legal, deverá 
sempre ser objeto de obediência. 

Quanto à definição e conteúdo dos chamados 
direitos individuais, segundo a terminologia da 
declaração de direitos, ou como querem outros, 
direitos naturais, é de se fazer remissão ao texto 
constitucional que os classifica. (Ver A. Foure – 
L'evolution des droits individuels de la Constitution – 
Dabin – Dotrine generale de l'Etat. Lindsay – The 
democratic modern State – Ritchie – Natural Rights – 
Maritan – Les droits de l'home et la loi naturelle – 
Paul Janet – Histoire de la cience politique – 
Sampaio Doria – Os direitos do homem). 

É bem verdade que já hoje, as  
relações dêsses direitos já se vão ampliando  
para outros setores das relações sociais e os  
direitos sociais se adicionam àqueles já asse- 
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gurados pelas antigas Constituições (ver Gurviteh 
L'idée du droit social – La declaration des droits 
sociaux – Rafael Vehils – Los principies sociales de 
la conferencia de Chapultepec. Mirkine Guetzevitch – 
les nouvelles tendances du droit Constitutionel). 

A verdade, entretanto, é que a discriminação 
entre as duas categorias de direitos sòmente se 
afirma em função do momento em que foram 
incorporadas à legislação positiva porque de 
qualquer forma todos êsses direitos individuais ou 
sociais são expressões do direito positivo quando se 
trata de reconhecê-los judicialmente. 

O dispositivo parece-me desnecessário, vago 
e sujeito a interpretações várias mas não 
inconstitucional porque prestigia a declaração dos 
direitos individuais proclamados na Constituição. 

 
CONCLUSÃO 

 
Em resumo, estou pela Constitucionalidade 

dos seguintes dispositivos: 
13 e 14 – que tratam da intervenção 
42 – que trata do veto 
51 e 53 – do Tribunal de Contas 
67 – impeachment 
78 – composição do Tribunal 
83 e 2 – competência do Tribunal 
89 – nomeação de suplentes de juízes 
120 – nomeação de prefeitos 
145-X – estabilidade de funcionários 
177 – Chefe de Policia Disposições transitórias 
10 e 12 – equiparação de vencimentos 
19 – inativos 
30 – promotores 
41 – revogação de atos administrativos 
50 – extinção do Departamento das 

Municipalidades 
54 – Câmaras Municipais transitórias. 

63 – aprovação dos atos dos ex-interventores. 
Pelo não conhecimento do art. 48 das 

Disposições Transitórias – Restabelecimento de 
Municípios e pela inconstitucionalidade dos seguintes: 

67 e § 1º do mesmo artigo – organização do 
Tribunal Especial; 

82 – 3 – Competência do Tribunal. 
87 – Divisão de comarcas; 
91 – Nomeação de Juízes de Paz. 

Disposições transitórias: 
Arts. 27 e 28 – entrâncias; 
53 – incompatibilidade dos Prefeitos. 
Requer por isso, a V. Exa. que, distribuída a 

presente como reclamação, seja a mesma afinal 
julgada provada. 

Rio de Janeiro, 3 de outubro de 1947. – a) 
Themístocles Brandão Cavalcanti, Procurador Geral 
da República". 

É o relatório. 
 

REPRESENTAÇÃO Nº 97 
 

Distrito Federal 
 

(Matéria Constitucional) 
 

Decisão 
 
Como consta da Ata, a decisão foi a seguinte: 
Feito o relatório, foi mandado publicar para 

julgamento ulterior na forma do Reg. Int. do Supremo 
Tribunal Federal. 

Tomou parte no julgamento o Excelentíssimo 
Senhor Ministro Armando Prado. 

Deixou de comparecer, por se achar em gôzo 
de licença, o Exmo. Sr. Ministro Alvaro Goulart de 
Oliveira. – Alix Ribeiro d'Avellar, Subsecretário. 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
REPRESENTAÇÃO Nº 97 

 
Piauí 

 
VOTO 

 
O SR. MINISTRO EDGARD COSTA:  

– Pela representação com que o emi- 
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nente Sr. Dr. ProcuradorGeral da República submete 
ao exame dêste Tribunal a inconstitucionalidade, que 
o ilustre Governador do Estado do Piauí argüi de 
vários dispositivos da Constituição dêsse Estado, 
promulgada em 22 de agôsto último, – é êle 
chamado, uma vez ainda, ao desempenho da 
delicada e grave função que lhe atribuiu a 
Constituição Federal, de 18 de setembro, em seu art. 
8º, parágrafo único – Delicada e grave porque 
condiciona ao seu prévio pronunciamento, a 
intervenção do Govêrno Federal nos Estados; e essa 
intervenção, por afetarlhes a autonomia, é sempre 
um mal, ainda quando necessário, perturbador que é 
daquela harmonia imprescindível ao fortalecimento 
da união e da grandeza da Federação. Poder-se-ia 
dizer como Campos Salles, em frase lembrada por 
Carlos Maximiliano (Com. nº 129), – que estaremos 
como que tocando no coração mesmo da República. 

Sendo a intervenção medida de natureza 
eminentemente política, por dizer de perto com a 
vida mesma da Federação, no exercício dessa 
atribuição constitucional transcende o Tribunal do 
plano judiciário das suas atribuições comuns para o 
plano da política. 

Chamado a pronunciarse sôbre a 
inobservância pelos Estados membros dos princípios 
que consubstanciam o regime representativo ou 
democrático da, República federativa, e que  
se enunciam no art. 7º, nº VII, do Pacto Federal, a 
decisão do Tribunal, no sentido dessa inobservância, 
importa para o Legislativo no dever de decretar  
a intervenção, e para o Executivo no de efetivá-la; 
são os três poderes políticos da União, como órgãos 
da soberania nacional e elementos integrantes  
do "Govêrno Federal" a que se refere o dispositivo 
citado, colaborando na mesma providência.  
E o imprescindível dessa colaboração dá a 
 

medida da gravidade da providência. 
Estabelecidos aquêles princípios como limites 

impostos à autonomia dos Estados, sòmente a sua 
inobservância, e não a de quaisquer outros 
implícitos, ou mesmo explícitos, em postulados 
outros da Constituição, autoriza a intervenção, e isso 
resulta do próprio dispositivo que confere ao Tribunal 
o exame prévio da inconstitucionalidade argüida: "no 
caso do nºVII", diz o parágrafo único do artigo 8º. 

Tem, pois, como primeiro critério normativo a 
ser observado pelo Tribunal no julgamento das 
representações que, por fôrça dêsse dispositivo, lhe 
são presentes, – que não são de conhecer as 
argüições de inconstitucionalidade que se não 
fundem, ou não encontrem base na vulneração de 
um daqueles princípios. Tratase de declaração de 
uma inconstitucionalidade em tese; e essa é a única 
que ao Tribunal cabe privativamente; a que decorre 
ou possa decorrer da desconformidade de ato ou lei 
com princípios outros, implícitos ou explícitos, da. 
Constituição, encontra remédio e corretivo pelas vias 
judiciárias comuns, e dêste Tribunal através do 
recurso extraordinário, que é "o instrumento de 
supremacia da Constituição e das leis federais sôbre 
as estaduais, e do equilíbrio entre a Soberania da 
Nação e a autonomia dos Estados" (Sampaio Dória, 
Os direitos do homem,v. 2º, pág. 106). 

Cumpre, ainda, estando em causa a 
autonomia estadual, – cuja medida é "o problema 
cruciante da Federação", como em outra 
oportunidade já o qualifica o Dr. Procurador Geral, 
– não esquecer a regra inscrita no art. 18 e 
parágrafo 1º da Constituição Federal, segundo a 
qual – "Cada Estado se regerá pela Constituição  
e pelas leis que adotar, observados os princípios 
estabelecidos nesta Constituição. Aos Estados  
se reservam todos os poderes que implícita ou ex- 
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plicitamente não lhes sejam vedados por esta 
Constituição". 

Com a ressalva, pois, dos princípios 
constitucionais necessários a que se mantenha o 
regime, deve ser atribuída e reconhecida aos 
Estados a mais ampla autonomia no decretarem a 
Constituição pela qual se deverão reger: é uma 
competência irrecusável, que compreende tudo 
quanto não se lhes proíbe nem se atribui à União, 
expressa ou implicitamente. Não são obrigados, – 
como advertia Barbalho (Com. ao art. 63 da 
Constituição de 1891) – ,a seguir a Constituição 
Federal inteiramente à risca a modelarem-se 
completamente por ela, sem divergir, em alguns 
pontos, contanto que não sejam fundamentais, o que 
importaria em restrições incompatíveis com a idéia 
mesma do regime federativo. 

– Ainda uma outra consideração preliminar há 
a fazer: a inconstitucionalidade cuja declaração se 
pleiteia será a que resulte manifesta, evidente, acima 
de tôda dúvida, razoável, e não a pela qual se 
conclua mediante regras de hermenêutica, por 
indução ou dedução de princípios, através da 
elaboração mental do intérprete; a presunção é a de 
que o legislador agiu dentro dos seus poderes 
constitucionais, de modo que na dúvida deve o 
Tribunal se abster de pronunciar a invalidade do ato 
(cf. Castro Nunes, Th. e Fr. do P. Jud., pág. 590). 

Finalmente, cumpre atentar em que, nesta 
como nas anteriores representações, estão em 
causa atos oriundos, não do Poder Legislativo 
ordinário, mas do próprio poder constituinte do 
Estado, que, incumbido da sua estruturação político-
administrativa, tem função mais ampla, poderes mais 
extensos, e cuja missão, assim, só encontra limites 
naqueles que lhe traçou expressamente a 
Constituição Federal. 

Fixadas essas preliminares como  
outros tantos critérios ou normas 
 

a observar na apreciação e exame das argüições 
submetidas ao Tribunal, passo a proferir o meu voto 
sobre cada uma das formuladas pelo senhor 
Governador do Estado do Piauí e constantes da 
representação do senhor Dr. Procurador Geral da 
República, vencido que fui em julgamento anterior 
(Representação nº 96) na preliminar de somente 
serem conhecidas aquelas por cuja procedência se 
houvesse êle manifestado. 

I 
 

A primeira argüição focaliza os artigos 13 e 14 
da Constituição Estadual, que tratam da intervenção 
nos Municípios. Dispõem êsses artigos: 

"Art.. 13. Nos casos de intervenção (art. 23, 
ns. I e II da Constituição Federal), será esta 
decretada por lei estadual de iniciativa da 
Assembléia Legislativa ou do Governador do Estado. 

"Art. 14. Compete ao Governador do Estado 
tornar efetiva a intervenção e nomear o Interventor 
depois de aprovada a escolha pela Assembléia. 

Parágrafo único. O interventor prestará contas 
de sua administração à Assembléia, fazendo-o por 
intermédio do Governador". 

Entende o Governador que lhe competindo 
pela Constituição, art. 66, nº 9, executar a 
intervenção nos Municípios, deve o Interventor de 
sua escolha, ser também de sua exclusiva confiança; 
fazer depender á nomeação de aprovação da 
Assembléia, vale por uma intromissão abusiva do 
Legislativo, com violação do princípio da 
"independência e harmonia dos Poderes". 

A argüição não é acolhida pelo Dr. 
Procurador Geral, e efetivamente, não se mostra 
patente ou manifesta a inconstitucionalidade dos 
referidos dispositivos por violação do princípio 
invocado. 

Nos têrmos do art. 23 da Constituição Federal, 
a intervenção dos Estados nos Municípios só é au- 
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torizada para o fim de lhes regularizar as finanças, 
nos casos que específica de impontualidade no 
serviço de empréstimo garantido pelo Estado e falta 
de pagamento por dois anos consecutivos de sua 
despesa fundada. À semelhança do que dispõe 
aquela sôbre a intervenção nos Estados, nesta 
última hipótese, a Constituição Estadual faz 
depender de lei decretada pela Assembléia a 
intervenção nos Municípios. Não se trata, pois, de 
uma medida ou providência de iniciativa exclusiva do 
Governador, que não é assim, o único juiz da sua 
conveniência ou oportunidade, o que, de logo, afasta 
o argumento de importar em intromissão abusiva do 
Legislativo a sua interferência na escolha do 
Interventor: constitui, antes, uma forma de 
colaboração mais estreita dos dois poderes em ato 
de tanta relevância art. 42 e parágrafo 3º: 

 
II 
 

Dispõe a Constituição do Piauí sôbre o veto do 
Governador, no art. 43 e parágrafo 3º: 

"Art. 42 – Se o Governador julgar o projeto, no 
todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao 
interêsse público, opôr-lhe-á o seu veto total ou 
parcial, dentro de 10 dias, a contar daquele em que 
tiver recebido, devolvendo à Assembléia, até o último 
dia do decênio, com os motivos de recusa, o projeto 
ou a parte vetada. 

"§ 3º Devolvido o projeto à Assembléia, será 
submetido à discussão única, com parecer, ou sem 
êle, dentro em dez dias úteis, contados da devolução 
ou da abertura dos trabalhos, e, se aprovado pela 
maioria absoluta da Assembléia, irá de novo ao 
Governador para promulgação, que, não sendo 
atendida em três dias, será feita pelo Presidente da 
Assembléia..." 

No quorum estabelecido para a 
manutenção do projeto e conseqüente rejeição do 
veto, reside o motivo da argüição feita. Preten- 
 

de o Governador do Estado que o dispositivo fere 
o princípio fundamental do regime quanto ao 
equilíbrio e colaboração dos poderes públicos no 
sistema presidencial, porque a simples maioria 
com que se contenta importa em anulação do 
veto e no poder quase absoluto da Assembléia ao 
formular a lei, o seu predomínio, portanto, sôbre o 
Executivo. Isso, quando, com gritante 
disparidade, exige para a aprovação do veto dos 
Prefeitos 2/3 dos votos das respectivas Câmaras 
Municipais. 

O Dr. Procurador Geral não descobre eiva de 
inconstitucionalidade no preceito impugnado, 
mostrando a variedade de critério adotado a respeito 
nas Constituições Federais de 1891 e de 1934, – 
exigindo aquela 2/3 e esta a maioria absoluta, – bem 
assim nas Constituições Estaduais de 1935 e nas 
vigentes. 

O veto, como atribuição do Chefe do 
Executivo, é um fato ou contrapêso aos possíveis 
excessos do Legislativo; mas a êste, como poder 
Iegiferante, deve, no caso, caber a última palavra. E 
para que se não rompam o equilíbrio e a harmonia 
entre ambos, se o veto por um lado, não é absoluto, 
a sua rejeição exige, por outro, certo quorum, que 
possa subtrai-la do "império de pequenos grupos 
dominantes nas Câmaras de inignificantes maiorias, 
em assunto de tal relevância". (Barbalho, Com. 2.ª 
ed., pág. 201). 

Èsse quorum é na Constituição Federal, de 
dois têrços dos Deputados e Senadores 
presentes à sessão conjunta das duas Câmaras, 
especialmente convocadas para a apreciação  
do veto; na Constituição Estadual a maioria 
absoluta da Assembléia. Com tôda procedência 
observa, entretanto, o Dr. Procurador Geral que –
. "a exigência da "maioria absoluta da 
Assembléia" representa muito mais que os  
dois têrços dos membros presentes como  
dispõe a Constituição Federal, (art. 70, parágrafo 
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3º) "porque resulta, afinal, na exigência da 
unanimidade do quorum para a deliberação da 
Assembléia. O critério baseado não no quorum nem 
no número dos membros presentes, mas na 
totalidade da Assembléia, é sempre mais 
recomendável". 

Com o dispor como fêz a Constituição do 
Piauí, não pôs em risco a independência do 
Executivo em face do Legislativo; era também assim 
que dispunha a Constituição Federal de 1934, art. 
45, § 2º, contentando-se, para a rejeição do veto 
com o voto também da maioria absoluta de cada 
uma das Casas do Parlamento, não considerando; 
portanto, êsse quorum como contrário ou prejudicial 
à independência e coordenação dos poderes, que 
expressamente erigiu, no artigo 7º, nº I, b, como um 
dos princípios constitucionais. 

 
III 
 

Outro dispositivo argüido de 
ínconstitucionalidade é o do art. 51, nº 5, segundo o 
qual: 

"Compete ao Tribunal de Contas: 
 
julgar, em última instância; os recursos 

administrativos contra lançamento de impostos". 
E bem assim, o art. 53, que assim reza: 
"Sem prejuízo das funções do seu cargo, 

servirá como Procurador do Estado, junto ao Tribunal 
de Contas, o Procurador dos Feitos da Fazenda do 
Estado, sem nenhuma contra-vantagem além das 
asseguradas aos respectivos juízes". 

Argüi-se de inconstitucional o primeiro por 
contrário ao princípio da independência e harmonia 
dos Poderes Públicos; com êle ficaria o Executivo 
submisso a um Tribunal administrativo. 

O Tribunal de Contas não é órgão nem do Poder 
Legislativo nem do Poder Judiciário; está "pôsto de 
permeio entre os poderes politicos da Nação, o 
Legislativo e o Executivo, sem sujeição, porém, a 
 

qualquer dêles" (Cf. Castro Nunes, obr. cit., pág. 25). 
Como conclui o Dr. Procurador Geral, – "o 

dispositivo pode ser inconveniente, confundir 
competência, deformar até certo ponto a finalidade 
daquele Tribunal, revivendo, sob outro aspecto, idéia 
já alimentada em outras épocas em relação ao 
Tribunal de Contas da. União, mas não incide em 
vício de inconstitucionalidade a ser declarada nesta 
oportunidade. 

O segundo dispositivo é impugnado por 
infringente do art. 85 da Constituição Federal, que 
veda a acumulação de quaisquer cargos. 

O só fundamento da argüição é bastante para 
que dela se não tome conhecimento; é que não está 
em causa qualquer dos princípios enumerados no 
art. 7º, nº VIII. 

 
IV 
 

A argüição seguinte traz de novo à discussão 
a questão relativa à competência dos Estados para 
disporem em suas Constituições sobre o 
"impeachment", ou o processo de responsabilidade 
dos respectivos Governadores. Fê-lo a Constituição 
do Estado do Piauí pela seguinte forma : 

"Art. 67. O Governador do Estado, depois que 
a Assembléia pelo voto da maioria de seus 
membros, declarar procedente a acusação será 
submetido a processo e julgamento, nos crimes 
comuns, perante o Tribunal de Justiça, e, nos de 
responsabilidade, perante um Tribunal Especial, que 
se compõe de sete membros, a saber: o Presidente 
do Tribunal de Justiça, que servirá como presidente 
do Tribunal Especial, onde terá apenas voto de 
qualidade, e mais dois Desembargadores escolhidos 
por sorteio entre os membros do Tribunal de Justiça; 
quatro Deputados eleitos pela Assembléia 
Legislativa. 

§ 1º A escolha dos membros do Tribunal 
Especial far-se-á dentro de cinco dias, após 
declarada procedente a acusação". 
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Na Constituição dêsse Tribunal, à cuja 
competência se atribui o julgamento dos crimes de 
responsabilidade, reside o motivo da argüição de 
inconstitucionalidade do dispositivo, como contrário à 
independência e harmonia dos poderes, porque 
ilusória será, por assim dizer, a defesa, que 
porventura, possa oferecer o chefe do Poder 
Executivo, dada a composição do mesmo Tribunal, 
em que a maioria sairá da Assembléia Legislativa, e 
organizada sòmente depois de decretada a 
procedência da acusação pela maioria dessa mesma 
Assembléia. 

Como observa o Dr. Procurador Geral, – "a 
Constituição do Piauí constitui um caso quase 
singular entre as modernas Constituições Estaduais, 
transferindo para um Tribunal especial, misto de 
políticos e magistrados, a competência para o 
procedimento por crime de responsabilidade". 

A Constituição Federal de 1934 também 
atribuía o julgamento do Presidente da República 
nos crimes de responsabilidade, a um Tribunal 
Especial, tendo como presidente o da Côrte 
Suprema, com voto apenas de qualidade e composto 
de nove juízes, sendo três membros da mesma 
Côrte, três membros do Senado Federal e três 
membros da Câmara dos Deputados, todos 
escolhidos por sorteio (art. 58). 

A Constituição de 1946 preferiu, porém, voltar 
ao sistema da constituição de 1891, conferindo (art. 
53) o julgamento ao. Senado, sob a presidência do 
Presidente dêste Tribunal, isto é, adotando o critério 
da instância puramente política para a acusação e 
para o julgamento, levado, talvez, o legislador 
constituinte pela natureza mesma do processo. De 
fato o "impeachment" é um processo de natureza 
eminentemente política. 

De índole acentuadamente constitucional, é 
instituído e regulado pela Constituição, segundo 
normas que visam ressalvar, assegurando- 
 

o, o princípio essencial do regime, relativo à 
independência e harmonia dos poderes. 

Adstritos, portanto, ,a essas normas, ou a 
outras que não importem em restrição ou ameaça à 
independência do Executivo frente ao Legislativo, 
rompendo aquêle equilíbrio harmônico que o modêlo 
federal exige como e0sencial ao regime, lícito é aos 
Estados inscrevê-lo em suas Constituições. 

Como providência ou medida política deve ser 
preferencialmente atribuído à competência de 
corporações políticas, como são as Câmaras 
Legislativas, corpos eletivos. Foi o que estabeleceu a 
Constituição Federal, atribuindo a acusação à 
Câmara dos Deputados, e o julgamento ao Senado. 
Poder-se-á alegar, porém, que não tendo o Estado 
adotado o sistema bicameral, inadmissível será, 
reunir numa mesma assembléia ou corporação as 
duas instâncias. O argumento não tem grande pêso, 
porque é o que se verifica em relação aos Tribunais 
a que a lei confere a competência originária privativa 
em função da qualidade dos acusados. 

Cumpria, pois adaptando ao modêlo federal, 
atribuir o legislador constituinte estadual à 
Assembléia Legislativa o procedimento em sua 
integralidade a acusação e o julgamento. 

Quando, porém, entendesse – por não haver 
adotado o sistema bicameral conferir o julgamento a 
um tribunal especial misto, indispensável seria 
organizá-lo de modo que se não convertesse o 
"impeachment" em instrumento de preponderância do 
Legislativo sôbre o Executivo. E nisso importa o que 
estabelece a Constituição do Estado nos dispositivos 
impugnados: 1º, dando na composição do Tribunal a 
maioria aos representastes do Legislativo; 2º, 
estabelecendo a sua escolha por eleição, diversamente 
da dos desembargadores, que é feita por sorteio; 3º,  

 
mandando proceder a essa  

escolha após a declaração da 
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procedência da acusação; e sendo esta feita pelo 
voto da maioria absoluta dos membros da 
Assembléia, ilusória, como alega o Governador do 
Estado, será, de fato, qualquer defesa. 

Entretanto, no regime da Constituição de 
1934, na organização dêsse Tribunal especial, 
dispôs a Constituição do próprio Estado do Piauí, 
promulgada em 18 de julho de 1935, de forma muito 
mais garantidora da insuspeição daquele órgão, e 
com respeito absoluto a independência e à harmonia 
entre os dois poderes: de acôrdo com o art. 68, 
compor-se-ia o Tribunal, tendo como presidente o da 
Côrte de Apelação, de três Desembargadores, três 
Deputados e três cidadãos de reputado saber e 
reputação ilibada, escolhidos todos no início de cada 
período governamental, os primeiros mediante 
eleição das respectivas corporações, e os últimos 
indicados pelo próprio Governador. 

Ainda, pois, que se,reconheça aos Estados a 
faculdade de estabelecerem, em suas Constituições, 
a maneira de compor o órgão ou tribunal a que se 
atribua a competência para o ,julgamento dos crimes 
de responsabilidade dos seus Governadores, não se 
lhes pode alargar essa competência a ponto de 
permitir se torne periclitante o princípio constitucional 
de independência e harmonia dos seus poderes, 
princípio a cuja observância estão obrigados como 
um dos essenciais ou básicos do regime. 

 
V 
 

Dispõe o art. 78, ns. 7 e 11, da Constituição 
piauiense, sôbre a organização judiciária do Estado: 

"Nº 7. Na composição de qualquer Tribunal,  
um quinto dos lugares será preenchido por advogados 
e membros do Ministério Público, de notório 
merecimento e reputação ilibada, com dez anos,  
pelo menos, de prática forense. Para cada vaga o 
Tribunal, em sessão e escrutínio secretos, votará 
 

lista tríplice. Escolhido um membro do Ministério 
Público, será preenchida por advogado a vaga 
seguinte. A fração excedente de uni ou mais quintos 
considerar-se-á outro quinto. 

"Nº 11. O aproveitamento de 
Desembargadores ou Juízes em disponibilidade 
dependerá sempre de proposta do Tribunal de 
Justiça". 

O primeiro dêsses dispositivos reproduziu 
literalmente o art. 124, nº V, da Constituição Federal, 
acrescentando-se-lhe, porém, o trecho final sôbre 
como se deve compreender a fração excedente do 
quinto reservado, na composição do Tribunal, aos 
advogados e membros do Ministério Público. 
Pretendeu, com êsse acréscimo, o legislador 
constituinte resolver a dúvida no caso de não ser 
exatamente divisível por 5 o número de lugares de 
um Tribunal, como é, pela Constituição mesma do, 
Estado, o do Tribunal de Justiça, que se compõe de 
6 desembargadores. Com o mesmo objetivo, o 
Código de Organização Judiciária do Distrito dispôs 
que na apuração dêsse quinto deve ser computada a 
fração superior a meio como unidade (Decreto-lei nº 
8.527, de 31, de dezembro de 1945, art. 75, § 3º) 

Se essa interposição ou esclarecimento afim 
com o dispositivo constitucional relativo à 
composição dos tribunais é questão a ser examinada 
em caso concreto: não se trata de uma 
inconstitucionalidade a ser declarada em tese, como 
pressuposto de intervenção, por não estar em causa 
qualquer dos princípios que a autorizam. 

O segundo dispositivo, que faz depender de 
proposta do Tribunal de Justiça, o, aproveitamento 
dos desembargadores e juízes em disponibilidade, é 
impugnado por importar em restrições à função 
privativa do Executivo, qual a de reintegração  
dos funcionários públicos. Ao Dr. Procurador Geral 
não se afigura êsse dispositivo Infringente de 
qualquer preceito constitucional. E, de fato, não o é. 
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Pela Constituição Federal, como pela própria 
Constituição Estadual, se ao Executivo compete o 
provimento dos cargos públicos, essa atribuição não 
se exerce com irrestrita liberdade, mas com as 
ressalvas estatuídas na própria Constituição. 
Limitando-a em relação ao aproveitamento dos 
juízes e desembargadores em disponibilidade, o que 
fêz o Poder constituinte do Estado foi ampliar para o 
caso, a colaboração do Judiciário, já estabelecido no 
provimento dêsses mesmos cargos. 

 
VI 

 
Os dispositivos do art. 83, ns. 2 e 3, e 

parágrafo único, são argüidos de 
inconstitucionalidade por infringentes do princípio da 
independência e harmonia dos poderes. Rezam 
êsses dispositivos: 

Art. 83. – Compete ao Tribunal de Justiça 
2) nomear, demitir, transferir e aposentar os 

funcionários de sua Secretaria e serviços auxiliares, 
escrivães e demais serventuários da Justiça, bem 
como propor ao Poder competente a criação ou 
supressão de cargos nós serviços que lhe são 
subordinados, a fixação ou alteração dos respectivos 
vencimentos. 

3) – Conceder licença ou férias aos seus 
membros, aos Juízes de Direito, ao Procurador-Geral 
e Sub-Procurador-Geral da Justiça, aos 
serventuários da Justiça e a todos os funcionários 
que lhe são subordinados. 

Parágrafo único – As atribuições referidas 
neste artigo, ns. 2 e 3, serão exercidas pelo 
Presidente do Tribunal, com recurso para o plenário". 

A inconstitucionalidade argüida dêsses 
dispositivos assenta na consideração de  
que retiram do Executivo competência, que  
lhe é especifica, de prover os cargos públi- 
 

cos, transferindo ao Judiciário a de nomear, transferir 
e demitir, de um modo geral, os Serventuários da 
Justiça, exorbitando, assim, da que, pela 
Constituição Federal, tem relativamente aos 
empregados e funcionários da Secretaria do 
Tribunal, dos seus cartórios e serviços auxiliares. 

O provimento dos cargos públicos é, sem 
dúvida, função específica do Executivo; com as 
restrições, porém, como já ficou acentuado, – que a 
Constituição estabelece. No exame do dispositivo 
impugnado, sublinhe-se mais uma vez que êle é 
oriundo do Poder Constituinte, e não do Legislativo 
ordinário. E ainda: os cargos a que se refere 
pertencem todos à órbita de ação do Poder 
Judiciário, e não do Executivo. Atribuindo àquele a 
competência para provê-los, não atentou a 
Constituição do Estado contra a independência do 
Executivo mas assegurou melhor a do Judiciário. 
Reproduziu, aliás, o Constituinte, piamente, o que 
dispunha a Constituição de 1891. No art. 58, § 1º, 
dava êsse dispositivo aos presidentes dos tribunais a 
competência, não apenas de nomear è demitir os 
empregados de Secretaria, mas, igualmente, a de 
prover os ofícios de justiça nas circunscrições 
judiciárias, e, comentando-o, disse Carlos 
Maximiliano, que se assim não fôra poderia o 
Executivo rodear de inimigos pessoais ou políticos os 
Juízes, impor-lhes auxiliares ineptos, que Ihes 
embaraçariam ou contraria riam a ação proveitosa e 
enérgica. A orientação tomada pela Constituição do 
Piauí é, portanto, louvável. 

Como bem parece ao Dr. Procurador-Geral, a 
circunstância de haver uma disposição federal 
regulando também a matéria não importa  
na exigência de dispor norma estadual, fiel e 
literalmente como dispõe a norma federal: o 
essencial é que naquele fique consagrado o mínimo 
que nesta se contém. E isto ocorre com o pre- 
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ceito impugnado, inconstitucionalidade não é, assim, 
manifesta. 

Entende, entretanto, o Dr. Procurador-
Geral, ser inconstitucional o parágrafo único, que 
atribui ao presidente e não ao próprio Tribunal, a 
competência para a nomeação. Tratando-se de 
um ato administrativo, e não decisório, é bem de 
ver que a argüição não procede: ao presidente 
melhor cabe o desempenho da atribuição, 
assegurada competência do Tribunal, com o 
recurso para o plenário que o dispositivo 
impugnado estabelece. Aliás, é o que se verifica 
neste Tribunal mesmo: se a êle por fôrça da 
Constituição, compete prover os cargos, o ato é, 
por lei, da atribuição do seu Presidente (Decreto-
lei nº 8.632, de 11-2-946). 

– O nº 3 do art. 83 é, por sua vez, impugnado 
sob o fundamento de importar também em 
usurpação de uma atribuição específica do Poder 
Executivo, por isso que o Procurador-Geral e o 
Subprocurador são funcionários que, pelas suas 
atribuições, estão diretamente ligados à 
administração do Estado; sôbre isso, argüi-se ser 
contraditório o dispositivo com do art. 94 da própria 
Constituição Estadual, que proclama como órgão 
autônomo o Procurador-Geral, encarregado da 
Chefia do Ministério Público. O Dr. Procurador-Geral 
da República acolhe a impugnação sob êsse 
fundamento, pôsto reconheça que as suas ligações 
mais diretas, sob o ponto de vista administrativo e 
hierárquico, são do poder Executivo, especialmente 
o seu chefe, de livre nomeação e demissão do 
Govêrno. 

Não se trata, porém, de provimento dos 
cargos, mas de ato de rotina, que diz respeito 
mais intimamente à regularidade dos serviços 
judiciários: o afastamento temporário, por licença 
ou férias, daqueles representantes do Ministério 
Público, sôbre cuja substituição dispõe a  
própria Constituição (art. 94, § 1º). Com o conferir 
 

ao Tribunal a atribuição de conceder-lhe licença ou 
férias, não põe a Constituição em risco a 
independência do Executivo. 

 
VII 

 
Outro dispositivo argüido de inconstitucional é 

o do art. 87, que também se inscreve no capítulo 
relativo ao Poder Judiciário. Dispõe êsse artigo que: 

"A elevação de entrância de uma comarca 
importa promoção automática do respectivo juiz". 

Ao Sr. Dr. Procurador-Geral afigura-se 
manifesta a sua inconstitucionalidade por importar na 
criação de um critério de promoção de juízes não 
prevista no art. 124 nº IV, da Constituição Federal; 
há manifeste conflito entre os preceitos dos dois 
dispositivos, devendo prevalecer o de hierarquia 
maior – o preceito federal, segundo o qual – a 
promoção dos juízes far-se-á de entrância para 
entrância, por antiguidade e por merecimento, 
alternadamente, e, no segundo caso, dependerá da 
lista tríplice organizada pelo Tribunal de Justiça". 

A norma traçada nesse dispositivo, como 
outras que se encerram sob o mesmo artigo, foram 
editadas como condições consideradas necessárias 
à independência. do Judiciário Estadual. Ora, se a 
promoção da entrância deve obedecer sempre a um 
dêstes princípios – antiguidade e merecimento e se 
sòmente após 2 anos de efetivo exercício na 
respectiva entrância poderá o juíz ser promovido – o 
critério da promoção automática pela elevação de 
entrância da Comarca, contraria essa norma e 
faculta a interferência do Legislativo em ,atribuição 
que é privativa dos outros dois poderes: a da 
promoção dos juízes, uma das bases da 
independência do Judiciário. É, pois, atentatória 
dêsse princípio constitucional e da harmonia que 
deve coexistir entre os Poderes. 

A ponderação ou argumento de  
que sem a ressalva da promoção. 
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automática do juiz, a elevação da entrância da 
comarca importará na transferência compulsória 
daquele, inadmissível face à garantia da 
irremovibilidade assegurada à magistratura, não 
procede porque, não aceita a transferência, resta a 
disponibilidade, situação largamente adotada nos 
casos de extinção do cargo ou de mudança de sede 
do Juízo, esta última hipótese, aliás, expressamente 
prevista no art. 124, nº VIII, da Constituição Federal. 

 
VIII 

 
Ainda outros dois dispositivos referentes à 

organização judiciária, são impugnados por 
inconstitucionais: os arts. 89 e 91, § 2º. Dispõem 
assim: 

"Art. 89. Em cada Comarca haverá um 1º e um 
2º Suplentes de Juiz de Direito, com investidura 
limitada a quatro anos, nomeados pelo Governador 
do Estado, dentre cinco nomes apresentados pelo 
Tribunal, em que figurarão, de preferência, bacharéis 
em Direito, advogados, juízes em disponibilidade, 
provisionados, solicitadores, antigos serventuários da 
Justiça, ou pessoas que tenham prática forense, 
professôres e diplomados em curso superior ou 
secundário. 

"Art. 91. Haverá em cada distrito um Juiz de 
Paz com investidura limitada a quatro anos e 
competência para habilitação e celebração de 
casamentos. Para substituí-lo haverá dois suplentes, 
nomeados por igual período. 

§ 2º Juiz e suplentes serão nomeados pelo 
Governador, dentre cidadãos de reconhecida 
idoneidade, indicados em lista tríplice pelo Presidente 
do Tribunal de Justiça. Nomeado o Juiz, os outros 
componentes da lista serão nomeados suplentes". 

A argüição assenta em que êsses 
dispositivos restringem funções privativas  
do Poder Executivo – o poder de nomeação – 
atentando contra a sua independência por 
 

limitar-lhe a escolha aos nomes indicados pelo 
Tribunal de Justiça, e, no caso do Juíz de Paz e seus 
suplentes, aniquilando-a por completo. 

Acentui-se, mais uma vez, que a competência 
para prover os cargos públicos não é irrestrita do 
Poder Executivo, podendo a Constituição limitá-la. 
No que tange especialmente à magistratura, "nessa 
atribuição do Executivo colabora Intimamente o 
Judiciário, segundo preceito da Constituição Federal 
de observância obrigatória para os Estados, 
colaboração que se exercita através à indicação, em 
lista, dos candidatos, que aos Tribunais compete 
organizar, e dentro da qual fica restrita a escolha do 
Executivo. 

Ampliando, portanto, essa norma estrutural da 
organização judiciária estadual, à nomeação dos 
suplentes de Juiz de Direito (artigo 89) e dos Juízes 
de Paz e seus suplentes (artigo 91, § 2º) , a 
Constituição do Estado tomou da melhor orientação, 
sem qualquer exorbitância, antes em perfeita 
consonância com o referido princípio inscrito no art. 
124 da Constituição Federal. 

 
IX 

 
Tratando da organização municipal e 

cogitando das atribuições dos Prefeitos, o art. 120 
dispõe: 

"Art. 120. Além das atribuições que venham a 
ser prescritas na Lei Orgânica dos Municípios, 
compete aos Prefeitos: 

3) nomear, promover, aposentar, com 
aprovação da Câmara Municipal, ou demitir os 
funcionários de sua dependência, respeitadas as 
garantias constitucionais e legais, conceder-lhes 
licença ou férias". 

Argüi-se de inconstitucional êsse dispositivo 
por atentar contra a independência do Executivo 
Municipal, cujas funções próprias ficam, em última 
análise, subordinadas à respectiva Câmara. 
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A sua redação sugere dúvida sôbre se a 
restrição que decorre da necessidade da aprovação  
da Câmara Municipal se refere apenas à 
aposentadoria, ou aos demais atos – nomeação e 
promoção. 

Se compreensiva apenas do primeiro – a 
aposentadoria – encarado sôbre outro prisma, qual o 
da legalidade do ato, – no mesmo sentido em que 
competência semelhante é conferida pela 
Constituição Federal ao Tribunal de Contas (artigo 
77, nº III), – a argüição não mereceria ser acolhida, 
não assim, porém, se refere também às nomeações 
e promoções, sem especificação, de cargos. 

O Executivo e o Legislativo municipais devem 
ser considerados em suas relações de independência 
em face um do outro, no mesmo plano em face um do 
outro, no mesmo plano em que o são êsses poderes 
na órbita estadual e na federal. Da mesma sorte por 
que atentaria contra o princípio constitucional da 
independência e harmonia dos poderes o dispositivo 
que, de um modo geral, fizesse depender de 
aprovação prévia de um a nomeação ou promoção, 
pelo outro, de seus próprios funcionários, porque 
importaria em ostensiva e indébita intromissão no 
exercício de atribuição específica de cada um, – 
inconstitucional, com aquêle assento, será o 
dispositivo em questão, subordinando à aprovação da 
Câmara Municipal atos privativos do Prefeito, com 
manifesta limitação da sua competência e prerrogativa 
como chefe do Executivo Municipal. 

 
X 
 

No capítulo relativo aos servidores públicos, 
regulando o provimento e vacância dos cargos, os 
direitos e as vantagens dêsses servidores, estatui o 
art. 145, entre outros preceitos, os seguintes: 

"IX – o processo administrativo  
precederá, obrigatóriamente, à demissão do 
funcionário. 

X – o funcionário público que houver coberto o 
estágio probatório não poderá ser exonerado a 
critério do Govêrno nem poderá sofrer a pena de 
demissão sem que a justifique, assegurada ampla 
defesa do interessado". 

São êsses dispositivos argüidos de 
inconstitucionais porque, exorbitando dos 
preceitos editados pela Constituição Federal 
sôbre idêntica matéria – as garantias do 
funcionalismo público, – exige – um, o processo 
administrativo como formalidade obrigatória para 
a demissão dos funcionários, isso de um modo 
geral, inclusive, pois, para os próprios 
funcionários de confiança, ou dos que a lei 
declare de livre nomeação e demissão; e institui o 
outro, mais um caso de estabilidade que a 
Constituição não prevê e desconhece 
completamente – o do funcionário com estágio 
probatório. 

Estou com o Dr. Procurador-Geral em que 
inadmissível será o declarar-se, em tese, a 
inconstitucionalidade dos dispositivos em 
questão, por não ser manifesta nem frontal a sua 
colisão com qualquer dos princípios 
constitucionais, que a autorizam, devendo, pois, a 
sua apreciação ser feita em caso concreto, de 
sua eventual aplicação, submetido ao exame 
judicial. 

 
XI 
 

Sôbre os requisitos para o cargo de Chefe de 
Polícia dispõe o art. 177 da Constituição: 

"Art. 177. O cargo de Chefe de Polícia só pode 
ser exercido por bacharel em direito ou oficial das 
Fôrças Armadas, que não seja político exaltado nem 
faça parte de diretório político". 

Impugna-se o Governador do Estado 
argumentando que se trata de um auxiliar de 
imediata confiança do Executivo, que bem atri- 
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buição de nomeá-lo e demiti-lo livremente, 
equiparando o cargo ao de Secretário de Estado, 
para o qual, tal como a Constituição Federal em 
relação aos Ministros de Estado, outros requisitos 
não são exigidos além os do art. 90 desta. As novas 
limitações impostas à escolha atentam assim, contra 
a independência do Executivo, em tese, e contra o 
cit. art. 90 da Constituição Federal. 

A equiparação do cargo de Chefe de Polícia 
ao de Secretário de Estado, não resulta de 
disposição expressa ou implícita da Constituição 
Estadual, e quando estivesse, podia o Poder 
Constituinte, tratando-se como se trata de cargo de 
alta relevância da administração, estabelecer 
exigências ou requisitos especiais para o seu 
preenchimento, sem com isso atentar contra a 
independência do Executivo, cujo poder de 
nomeação pode ser condicionado pela Constituição 
em determinados casos. 

O dispositivo, portanto, por mais extravagante 
que seja, não é, como parece ao Dr. Procurador 
Geral, manifestamente inconstitucional, "dentro do 
campo restrito em que deve ser apreciado na 
presente oportunidade", e por "faltar-lhe mesmo, o 
atrito frontal com a letra da Constituição". 

As argüições que se seguem, são tôdas 
relativas a dispositivos inscritos no "Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias". 

 
XII 

 
"Art. 10. A partir de promulgação dêste ato, os 

professôres dos cursos secundários e normal, 
catedráticos por concurso, terão vencimento fixado, 
no mínimo, em cinqüenta por cento do vencimento 
que atualmente percebem os professôres 
catedráticos do Colégio Pedro II. 

"Art. 12. A partir da promulgação dêste  
ano, os vencimentos dos militares, em ser- 
 

viço ativo da Polícia Militar, não serão inferiores a 
60% dos que vigoram atualmente no Exército 
Nacional, em igualdade de pôsto e graduação." 

 
Vão de encontro êsses dispositivos, ao que se 

argüi, ao princípio da independência dos poderes e 
ferem a autonomia do Estado; o Legislativo Estadual 
teria se despojado de sua atribuição de fixar os 
vencimentos dos funcionários a que se referem 
êsses dispositivos, para adotar os que foram fixados 
pelo Poder Legislativo Federal, permitindo, dessarte, 
a intervenção dêste, pelas suas leis orçamentárias, 
na vida econômica e financeira do Estado. 

Como com procedência acentua o  
Dr. Procurador Geral, a matéria contida nesses  
dois dispositivos, (como aliás em muitíssimos 
outros), – é estranha ao conteúdo de uma 
Constituição política; o exemplo partiu, entretanto,  
do modêlo federal, – incluindo em seu texto 
numerosos dispositivos que excedem dos  
limites tècnicamente admissíveis de uma 
Constituição. De fato, assim é; e entre êsses 
dispositivos um há que em muito se assemelha  
aos impugnados: o do art. 26, § 2º, – fixando os 
vencimentos mínimos dos Desembargadores do 
Distrito Federal em função da mais alta remuneração 
dos magistrados de igual categoria nos Estados.  
Não há o que estranhar, portanto, naqueles 
dispositivos, e não se vê em que, como argúi  
o ilustre Governador do Estado, possam contrariar  
o princípio constitucional da independência e 
harmonia dos Poderes e ferirem a autonomia 
estadual. O legislador constituinte federal não 
considerou atentória da autonomia da União, a 
subordinação em que ficam o Congresso Nacional e 
o Presidente da República de "deliberações 
inapeláveis de assembléias estaduais", em que 
importa aquêle dispositivo inscrito no texto da 
Constituição. 
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Nem mesmo a alegada circunstância  
de ter se despojado o Legislativo Estadual de  
suas atribuições, procede, porque os vencimentos, 
segundo os dispositivos impugnados, não serão  
os que forem fixados pelo Legislativo, mas os  
que, à data da promulgação do Ato, percebam  
os funcionários federais que menciona. Não 
transferem, portanto, a outro poder essa fixação, tal 
como ocorre no modêlo federal. 

 
XIII 

 
"Art. 19. Aos atuais inativos com  

mais de 2 anos de função em serviço ou 
dependência da Polícia Militar, ou outra  
para que tenha sido nomeado por ato do  
Chefe do Poder Executivo, dentro do  
Estado, consecutivos ou não, é assegurado  
o direito de revisão da reforma ou transferência  
para a reserva remunerada, para melhoria do 
provento da inatividade." 

Ësse dispositivo, – argúi-se, – é 
flagrantemente ofensivo do art. 193 da  
Constituição Federal, que dispõe: "Os  
proventos da inatividade serão revistos sempre que, 
por motivo de alteração de poder aquisitivo  
da moeda, se modificarem os vencimentos dos 
funcionários em atividade." 

A Constituição do Estado reproduz,  
no art. 145, nº XVIII, essa disposição, delatando o 
benefício que ela encerra, por motivos que  
entendeu justos, nos têrmos do dispositivo 
incriminado. Sem mais detido exame sôbre  
o seu alcance, basta para afastar o conhecimento  
da argüição de sua inconstitucionalidade,  
o assentar ela exclusivamente na alegada 
contrariedade com aquêle dispositivo da Constituição 
Federal, e não a qualquer dos princípios 
constitucionais do regime. 

XIV 
 

"Art. 27. Ficam elevadas à entrância imediata 
as comarcas de Floriano, Berlengas (ex-Valença), 
Piripiri, Jerumenha, Buriti dos Lopes, S. Pedro do 
Piauí e Piracuruca. 

"Art. 2'8. Ficam criadas as comarcas de 
primeira entrância de Guadalupe, Ribeiro Gonçalves, 
Fronteiras e Alto Longá". 

 
Com a alegação de que a divisão e a 

organização judiciária são, por dispositivo da 
Constituição Federal (art. 124, nº I), inalteráveis 
dentro de 5 anos da data da lei que as estabelecer, 
salvo proposta motivada do Tribunal de Justiça, argúi 
o Governador do Estado a inconstitucionalidade 
dêsses dispositivos por invadirem a esfera do Poder 
Judiciário. 

Acolhe o Dr. Procurador Geral a argüição por 
isso que, de fato, implicando os referidos dispositivos 
com ,a divisão e organização judiciárias, contravém 
aquêle preceito da Constituição Federal. Ao invés, a 
data venia de S. Exa., não me parece que deva ser 
acolhida. Preceituando, como fêz, no artigo 124 – "os 
Estados organizarão a sua justiça", – o legislador 
constituinte dispôs para o futuro; se tivesse 
pretendido manter inalteráveis a divisão e 
organização judiciária existente à data da 
Constituição, tê-lo-ia expressamente declarado, pelo 
menos no Ato das Disposições Transitórias, o que 
não fêz. Tolher, portanto, o Poder Constituinte 
Estadual da atribuição de dispor como melhor 
entendesse sôbre a divisão territorial respectiva, 
seria impor-lhe uma restrição que não resulta 
implícita ou explícita de qualquer norma ou preceito 
do modêlo federal. Se lícito é aos Estados, 
reintegrados no regime constitucional, reorganizarem 
a sua justiça, – e essa faculdade não pode ser 
contestada, não há como descobrir nos disposi- 
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tivos que modificam a divisão territorial com reflexo 
na organização judiciária, restrição a qualquer 
atribuição privativa do Judiciário. 

 
XV 

 
"Art. 30. Os Promotores que, depois de terem 

perdido êste título por fôrça do § 1º do art. 335 da Lei 
nº 40, de 23 de novembro de 1935, tenham 
permanecido como adjuntos, em exercício do cargo, 
por mais de dez anos, serão efetivados na comarca 
onde serviram, com os mesmos direitos e vantagens 
dos Promotores de carreira". 

 
A impugnação a êsse dispositivo é feita sob a 

alegação de implicar em interferência do Poder 
Legislativo na órbita exclusiva do Poder Executivo. O 
dispositivo emana, porém, não do Legislativo 
ordinário como se argúi, mas do Poder Constituinte; 
e sòmente essa distinção bastaria para se ter por 
improcedente a impugnação. Demais, norma de 
caráter transitório, encerrando um meio favor, como 
acentua o Dr. Procurador Geral, encontra um simile 
no art. 23 do Ato das Disposições Transitórias da 
Constituição Federal, mandando efetivar também 
funcionários interinos, sem que essa determinação 
se considere contrária ou infringente do princípio da 
independência e harmonia dos poderes, fixado no 
art. 7º, VII, letra b. 

 
XVI 

 
"Art. 41. Ficam sem efeito todos os atos de 

demissão, substituição, transferência ou remoção de 
funcionários estaduais ou municipais, praticados 
desde 28 de abril próximo passado, por motivo 
meramente partidário, que se presume na falta de 
processo administrativo. 

Parágrafo único. As vantagens dêste  
artigo atingem, indistintamente, aos extranumerários 
que tenham prestado serviço público, 
 

estadual ou municipal, em cargos efetivos ou de 
comissões, por mais de cinco anos ininterruptos ou 
não". 

Estou com o Dr. Procurador-Geral em que, 
importando êsse dispositivo em manifesta invasão da 
competência privativa do Governador, a sua 
inconstitucionalidade seria manifesta se se tratasse 
de preceito de lei ordinária, não, porém, como 
preceito incorporado à Constituição do Estado, e 
como norma de caráter transitório. 
 

XVII 
 

"Art. 48. Fica restabelecido o antigo Município 
de Caracol, com a mesma configuração e limites 
territoriais constantes da Lei Estadual nº  686, de 4 
de julho de 1912, modificados pela Lei Estadual nº 
811, de 4 de julho de 1914. 

§ 2º Até a posse do Prefeito e da Câmara 
Municipal, o Município de Caracol continuará sob a 
jurisdição administrativa do Prefeito e Câmara de S. 
Raimundo Nonato." 

Pleiteia-se a invalidação dêsses dispositivos 
sob o fundamento de serem contrários à prescrição 
de decreto-lei estadual, expedido por fôrça de 
decreto-lei federal, de 1938, não permitindo seja 
alterada a divisão territorial administrativa senão 
depois de cinco anos da lei que a estabeleceu, e por 
ferir, a disposição do parágrafo, o princípio da 
autonomia municipal assegurada pela Constituição 
Federal. 

A argüição, de início, posta como foi,  
escapa, de todo, ao exame do Tribunal  
na oportunidade desta representação,  
porque suscita, como parece ao Dr. Procurador 
Geral, problemas que envolvem matéria não 
pròpriamente constitucional, mas relacionados 
com os compromissos assumidos pelo Estado 
nas Convenções Nacional de Estatística, nos 
têrmos da legislação então em vigor,  
e com repercussão na organização judiciária. 
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E no exame dessas questões há que se ter em  
conta que o Poder Constituinte Estadual não  
pode encontrar limites na legislação 
preconstitucional, senão naqueles traçados na 
Constituição Federal, que nenhum pôs relativo à 
reorganização territorial do Estado. 

Quanto à argüição de atentar o dispositivo  
do parágrafo contra o princípio da autonomia 
municipal, nenhuma procedência tem, por isso  
que o dispositivo que restabelece o município entrará 
em vigor – tal como dispõe o § anterior – não 
imediatamente, mas um ano após à promulgação  
do Ato, quando será instalado o referido  
Município; só então, adquirirá êle autonomia,  
de modo que o dispositivo é de natureza  
provisória e não pode atentar contra o que não 
existe. 

XVIII 
 

"Art. 50. Fica extinto o Departamento das 
Municipalidades, passando à Comissão Permanente 
a que se refere o § 3º do art. 24 da Constituição ,a 
incumbência de fiscalizar as finanças dos Municípios, 
para o que lhe serão remetidos os balancetes 
mensais das Prefeituras. 

§ 1º A Comissão poderá requisitar, por 
intermédio do seu presidente, o material, e o pessoal 
técnico que, a seu critério, forem julgados 
necessários ao desempenho de suas funções e terá 
competência de nomear comissões de inquérito para 
qualquer Município. 

§ 2º Os funcionários lotados nesse 
Departamento, nomeados a título efetivo,  
mesmo que não estejam no gôzo de estabilidade, 
serão obrigatòriamente lotados em outros 
Departamentos". 

O art. 24, § 3º, da Constituição, a que  
se refere o dispositivo, institui na Assembléia 
Legislativa "uma comissão permanente composta  
de sete membros, a qual funcionará durante o  
tempo em que estiverem suspensas as suas ses- 
 

sões, tendo incumbência especial, definida, em seu 
Regimento Interno" 

Os dispositivos do art. 50 e seus parágrafos, 
são argüidos de inconstitucionalidade por violadores 
do princípio da autonomia municipal. A argüição, 
porém, não merece acolhimento, primeiro porque à 
Comissão Permanente não passaram tôdas as 
atribuições que eram do Departamento extinto, mas 
apenas, como no dispositivo está expresso, as de 
fiscalização das finanças municipais; segundo 
porque a própria Constituição Federal, no art. 22, 
deixou às Constituições Estaduais prescreverem a 
forma da fiscalização da administração financeira 
dos Municípios; terceiro, finalmente, porque os casos 
únicos de intervenção do Estado nos Municípios 
dizem respeito exatamente à administração 
financeira dêstes, segundo dispõe o art 23 da 
Constituição do Estado, art. 13, é também da 
iniciativa da Assembléia. Por tôdas essas razões, a 
inovação da Constituição do Piauí, transferindo de 
um órgão administrativo para outro político o contrôle 
da administração financeira dos Municípios, pode ser 
discutível, como salienta o Dr. Procurador-Geral, do 
ponto de vista técnico e das vantagens da 
providência, mas não atenta, como se argüi, contra a 
autonomia municipal, porque de acôrdo com a Const. 
Federal, livre era ao Poder Constituinte do Estado 
dispor a respeito. 

 
XIX 

 
O art. 53 dispõe sôbre a escolha e nomeação 

dos Prefeitos provisórios. Está assim redigido: 
"Art. 53. Até a posse dos eleitos, compete ao 

Governador do Estado nomear os Prefeitos dos 
Municípios em que o cargo deva ser provido por 
eleição. 

§ 1º São incompatíveis com êstes  
cargos de Prefeito aquêles que o tenham  
exercido, dentro dos últimos seis meses,  
seus parentes consangüíneos ou afins, até o 2º 
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grau, inclusive, bem como aquêles que sejam ou 
tenham sido, nos últimos seis meses, membros de 
diretórios partidários. 

§ 2º As incompatibilidades dos atuais 
Prefeitos, referidas no parágrafo anterior, 
acarretando simultâneo afastamento de suas 
funções, vigorarão no prazo de cinco dias depois da 
promulgação dêste Ato, nos municípios servidos por 
telégrafo, e quinze dias depois da mesma 
promulgação, nos demais municípios. 

§ 3º A Assembléia Legislativa poderá, nos 
casos em que o atual Prefeito seja pessoa isenta e 
estranha às atividades partidárias locais, aprovar a 
sua continuação no cargo. 

§ 4º Nenhum Prefeito, mantido ou nomeado, 
exercerá atividades político-partidárias nem 
empregará, sob êste critério, os bens, serviços e 
funções do município". 

Êsses dispositivos são impugnados por 
estabelecerem limitações à competência do 
Governador de nomear os Prefeitos daqueles 
municípios em que o cargo deverá ser preenchido 
por eleição, e até que esta se realize; são os 
Prefeitos provisórios. 

O Dr. Procurador Geral manifesta-se pela 
inconstitucionalidade de tais dispositivos, quer se os 
considere sob o prisma da competência da 
Constituinte Estadual para dispor sôbre matéria 
eleitoral, por se equiparar a incompatibilidade que 
estabelecem à inelegibilidade, porque o de que se 
trata é de incapacidade fundada em razões políticas 
ou de parentesco; quer se os considere em face de 
direito administrativo, quer, finalmente, dentro do 
quadro da Constituição Federal, que permite a livre 
nomeação dos Prefeitos até às eleições municipais. 

Preliminarmente acentui-se que a  
argüição não tem por assento, pelo menos  
em relação aos dois primeiros parágrafos,  
o mesmo da que já foi objeto do  
exame dêste Tribunal, e por êle acolhida: não 
 

se trata, como naquele caso, de sujeitar a nomeação 
do Prefeito feita pelo Executivo à aprovação do 
Legislativo, o que, no entendimento do Tribunal, 
importava em restrição à independência do primeiro 
no exercício de uma atribuição que lhe é própria e 
específica; mas de condições ou requisitos, sob a 
forma de incompatibilidade para o exercício do 
cargo, estabelecidos para a nomeação que 
permanece da competência do Governador. 

Ora, o poder de nomear presume-se irrestrito 
ou ilimitado quando não expressa na Constituição 
qualquer restrição ou limite à competência exercida, 
como reconhece o próprio argüente. 

Tratando-se de Prefeitos provisórios, de que 
não cogita expressamente a Constituição Federal, 
podia ,a Constituição do Estado estabelecer, como 
fêz, condições ou requisitos para a sua nomeação, 
restringindo assim o poder que, sem êsses limites, 
seria livre. 

Não está em causa a competência para 
legislar sôbre inelegibilidade, sôbre a qual 
desenvolve largas considerações o ilustre Dr. 
Procurador Geral; não se trata de eleição, mas de 
nomeação. Incompatibilidade ou incapacidade, – 
como quer que se denomine ou entenda o 
impedimento que o dispositivo incriminado 
estabelece para o exercício provisório do cargo de 
Prefeito de nomeação do Governador, – emanando, 
não do Legislativo ordinário, mas do Poder 
Constituinte, – e esta consideração é capital, – não 
atentam contra a independência do Executivo, artigo 
53 e seus parágrafos 1º e 2º. 

Outro tanto se não pode afirmar do parágrafo 
3º porque a faculdade que confere ao Legislativo  
de aprovar a continuação no cargo de Prefeitos  
em exercício, deliberada pelo Executivo, importa,  
em última análise, na interferência, senão  
na preponderância, daquele sôbre êste;  
entregando a recondução ao seu arbítrio, a  
que tanto equivale o competir-lhe, órgão po- 
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lítico que é, o exame da condição permissiva dessa 
recondução – tratar-se de pessoa isenta e estranha 
às atividades partidárias locais, – confere-lhe 
implícita, o poder de demitir tais Prefeitos, atribuição 
privativa do Governador. 

 
XX 

 
"Art. 54. Até a instalação das Câmaras 

Municipais, as suas atribuições serão exercidas por 
uma Comissão composta de sete Deputados e 
constituída, quanto possível, pelo critério da 
proporção partidária, dentro de dez dias, contados da 
promulgação dêste Ato, na forma que a Assembléia 
determinar. 

Parágrafo único. Esta Comissão apreciará os 
balancetes das Prefeituras que, para êste fim, lhe 
serão enviados com a respectiva documentação, e 
terá competência de nomear Comissão de Inquérito 
para qualquer Município. 

A inconstitucionalidade dêsses dispositivos é 
argüida sôbre o fundamento de serem violadores do 
princípio da autonomia municipal. Não tem, 
entretanto, procedência a argüição, como bem 
demonstra o Dr. Procurador Geral, porque não há 
como falar do respeito à autonomia, enquanto não 
organizados constitucionalmente os Municípios. 

Ora, as normas constantes dêsses dispositivos 
devem vigorar apenas enquanto não tiverem sido 
instaladas as Câmaras Municipais, – quer dizer, – 
enquanto não completada a organização municipal, 
com a votação das respectivas leis, e eleitos os seus 
órgãos de administração, quando, então, será lícito 
invocar o respeito à sua autonomia, que o princípio 
constitucional assegura. 

E até que isso se verifique, – como  
ainda salienta o Dr. Procurador Geral, – devem  
os Municípios se reger por dois processos 
sucessivos : o 1º, aquêle mencionado no artigo  
12 do Ato Federal das Disposições Constitucionais 
 

Transitórias, isto é, pela legislação vigente até a 
promulgação da Constituição Estadual; o 2º,  
pela forma por que ficar disciplinada nessa 
Constituição, como resulta daquele dispositivo, por 
isso que a organização municipal é atribuição dos 
Estados. 
 

XXI 
 

O último dos dispositivos argüidos de 
inconstitucional é o do artigo 63, que assim  
dispõe : 

"Art. 63. São aprovados os atos dos ex-
Interventores neste Estado que tenham atribuído ou 
proclamado direitos individuais, não sendo permitido 
alterar-lhes de qualquer maneira os respectivos 
efeitos." 

A argüição se funda em que êsse dispositivo 
atenta, ainda uma vez, contra a independência do 
Executivo e, já agora, do Judiciário, por pretender 
excluir da sua apreciação, atos relativos a direitos 
individuais, além de exorbitante da competência da 
própria Assembléia Constituinte Estadual, por ser da 
Constituinte Federal, como ocorreu em 1934, a 
aprovação de atos de mandatários ou delegados do 
Govêrno Federal, como eram os Interventores. 

O vago, impreciso e inócuo da sua redação – 
como o qualifica o Dr. Procurador-Geral, – não 
importa em violação do princípio invocado: em 
relação ao Executivo, porque, preceito oriundo do 
Poder Constituinte que não sofre restrições outras 
além daquelas fixadas no modêlo federal, se dirige a 
atos pretéritos; em relação ao Judiciário, porque 
sôbre êle se não referir, não pode ter o dispositivo 
em questão a fôrça de subtrair do seu exame a 
apreciação êsses atos, face ao que dispõe o artigo 
141, § 4º, da Constituição como uma das garantias 
individuais que a todos assegura. E quando se 
entende que com êsse dispositivo exorbitou a 
Constituinte Estadual da sua competência, 
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aprovando, por êle, atos de quem era mandatário  
do Govêrno Federal, e excluindo-os da  
apreciação do Poder Judiciário, – da sua 
inconstitucionalidade sòmente será dado conhecer 
na oportunidade de sua investigação em caso 
concreto, nunca em tese, como pressuposto de 
intervenção, nos têrmos do art. 8º, parágrafo único, 
da Constituição Federal. 

 
CONCLUSÃO 

 
Êsses, os dispositivos da Constituição  

do Estado do Piauí argüidos de inconstitucionalidade 
pelo seu ilustre Governador, e submetidos ao  
exame dêste Tribunal pelo Sr. Dr. Procurador- 
Geral da República, nos têrmos do art. 8º,  
parágrafo único, da Constituição Federal. 
Numerosas, embora, essas argüições,  
bem poucas, entretanto, merecem ser  
acolhidas. 

E que, apreciados em conjunto êsses 
dispositivos, e outros não trazidos à discussão,  
o que êles revelam é, por um lado, o reflexo  
na obra estável de estruturação do Estado,  
que é a sua Constituição Política, da falta ocasional, 
(oriunda de circunstâncias alheias ao nosso 
julgamento), de unidade político-partidária dos 
órgãos constitutivos dos poderes do Estado.  
– e governamental e o constituinte, desequilíbrio 
manifesto na invocação constante que se  
faz à violação do princípio da harmonia  
e independência dos poderes; e, por outro lado,  
o esquecimento, – que foi também do  
próprio constituinte federal, – de que uma 
Constituição é uma Carta de princípios, e 
constitucional, – como já definia a velha  
Constituição do Império no seu art. 178, "é só  
o que diz respeito aos limites e atribuições 
respectivas dos poderes políticos, e aos direitos 
políticos e individuais dos cidadãos." 

Em conclusão, e pelas razões aduzidas,  
voto pelas inconstitucionalidade apenas dos 
seguintes dispositivos da Constituição do Piauí; 

Art. 67 e § 1º relativo à organização do 
Tribunal julgador dos crimes de responsabilidade do 
Governador; 

Art. 87 sôbre promoção automática de Juízes 
por elevação de entrância das Comarcas; 

Art. 120, nº 3 quanto à nomeação e promoção 
dos funcionários municipais; 

§ 3º do art. 53 do Ato das Disposições 
Transitórias, relativo à recondução dos Prefeitos em 
exercício na data da promulgação da Constituição. 

É o meu voto. 
 

TRIBUNAL PLENO 
 

REPRESENTAÇÃO Nº 97 
 

DISTRITO FEDERAL 
 

(Piauí) 
 

Voto 
 

O Sr. Ministro Armando Prado – Depois que 
entrou em vigor a Constituição de 1946, o instituto do 
impeachment tem sido objeto de acurados estudos e 
de segura exegese histórica e jurídica, que considero 
desnecessário reiterar ou resumir. Vou diretamente 
ao caso concreto. 

A Constituição do Estado do Piauí dá 
competência para o processo e julgamneto do 
Governador, nos crimes de responsabilidade a um 
Tribunal Especial. Êste se. comporá do Presidente 
do Tribunal de Justiça, que servirá como Presidente 
do Tribunal Especial, onde terá apenas voto de 
qualidade; de dois Desembargadores escolhidos por 
sorteio, entre os membros do Tribunal de Justiça e 
de quatro Deputados eleitos pela Assembléia 
Legislativa. A escolha dos componentes do Tribunal 
Especial far-se-á dentro de cinco dias, após 
declarada procedente a acusação pelo voto da 
maioria absoluta dos membros da Assembléia. 

Pode-se permitir à autonomia do Estado, tudo 
quanto serviu ao seu. legislador constituinte para com 
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por os dispositivos em aprêço, menos a faculdade 
que se arrogou de mandar proceder à escolha dos 
membros do Tribunal Especial depois de declarada 
procedente a acusação e a de fazer predominar, na 
Câmara de julgamento o voto dos que figuraram na 
instância acusadora. A tanto equivale confiar o 
julgamento a dois desembargadores, êstes 
escolhidos por sorteio, e a quatro Deputados, eleitos 
êstes pela Assembléia, quer dizer, pràticamente, 
representantes da maioria que declarou cabível a 
acusação. Não se deve, por motivos óbvios, conferir 
ao mesmo tribunal o poder de decretar a legitimidade 
da acusação e o de julgar definitivamente o acusado. 
É, entretanto, o que resulta do dispositivo 
constitucional em aprêço, quando a três Juízes, um 
dos quais munido apenas com o voto de qualidade e 
todos escolhidos por sorteio, sobrepõe quatro 
Deputados, não indicados. por sorteio, mas em 
virtude de um critério nimiamente partidário, qual 
seja o da eleição Pela assembléia. O dispositivo se 
contrapõe ao princípio da independência e harmonia 
dos poderes. (Const. Federal – art. 7º, VII, b). É 
inconstitucional. 

 
II 

 
Art. 78 e o seu nº 7 da Constituição Estadual 
 
O dispositivo da Carta do Piauí reproduz o 

estatuído no art. 124, V, da Constituição Federal. 
Põe-lhe, porém, um adendo, nestes têrmos: "A 
fração excedente de um ou mais quintos considera-
se outro quinto". É obscuro e extravagante. O ilustre 
órgão do Ministério Público, em sua representação, 
entende que o texto federal não poderia ser alterado 
e eu ajunto que não poderia sofrer  
acréscimo, porque, fazendo parte do titulo em  
que a Constituição Federal fixa os normas  
que os Estados são obrigados a seguir na 
organização de sua justiça, êsse texto teria que 
 

ser transferido, integralmente da Carta Magna 
Federal para a Constituição do Estado. Era forçoso 
copiá-lo fielmente. Assim, opina a Representação. 
Acompanho-a. Voto pela inconstitucionalidade do 
adendo. 

 
Art. 83, ns. 2 e 3 e parágrafo 

único da Constituição 
 
Ésses dispositivos encerram três elementos 

que eu discriminarei assim: 
1º atribui-se ao Tribunal de Justiça 

competência para nomear, demitir, transferir e 
aposentar, não apenas os funcionários de sua 
secretaria e serviços auxiliares, mas também os 
escrivães e demais serventuários da Justiça (art. 83, 
nº 2); 

2º O Tribunal de Justiça terá competência para 
conceder licença ou férias ao Procurador Geral e ao 
Subprocurador Geral da Justiça (art. 83, nº 3); 

3º Confere-se ao Presidente do Tribunal de 
Justiça, com recurso para o plenário, as atribuições 
referidas no, art. 83, ns. 2 e 3, isto é: a) de nomear, 
demitir, transferir e aposentar os funcionários de sua 
secretaria e serviços auxiliares, escrivães e demais 
serventuários da Justiça; b) a de propor ao poder 
competente a criação ou supressão de cargos nos 
serviços subordinados ao Tribunal e fixação ou 
alteração dos respectivos vencimentos; c) a de 
conceder licença ou férias aos seus membros, aos 
Juízes de Direito, ao Procurador Geral e ao 
Subprocurador Geral da Justiça, aos serventuários 
da Justiça e todos os funcionários que. lhes são. 
subordinados. (Art. 83, parágrafo único). 

O art. 87, V da Constituição Federal determina 
que cabe privativamente ao Presidente da República, 
prever, na forma da lei e com as ressalvas  
estatuídas pela Constituição, os cargos públicos 
federais. O Poder Legislativo e o Poder Judiciário 
não gozam da faculdade de preencher cargos pú- 
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blicos, senão em casos limitados. Se o Presidente  
da República é quem dispõe dos cargos  
federais, verifica-se que o provimento dos  
cargos estaduais e o dos municípais  
incumbem, respectivamente, aos Governadores e 
aos Prefeitos. 

Com referência à inclusão dos escrivães  
e serventuários da Justiça entre os funcionários  
de nomeação do Tribunal, acha a Representação  
do Exmo. Sr. Dr. Procurador Geral que  
não é inconstitucional porque não ofende a  
letra da Carta Magna da União nem restringe o 
consubstanciado em seu art. 97, 

II. Diz S. Exa. que o obstáculo maior no  
exame da impugnação do texto estadual  
está na circunstância de haver uma disposição 
federal regulando também a matéria. Mas, entende 
que a norma estadual não tem que obedecer 
fielmente, literalmente, ao que dispõe a norma 
federal. 

Não recuso êste último postulado. Entretanto, 
não lhe dou a amplitude que aparece  
agora amparada pela grande autoridade do  
ilustre órgão do Ministério Público, na 
Representação. Não incluo os escrivães e  
demais serventuários da Justiça entre os que 
prestam os serviços auxiliares a que alude a 
Constituição Federal no art. 97, 

II. O texto estadual ora em foco também  
não o faz, tanto que assim se enuncia  
discriminando: compete ao Tribunal de Justiça 
nomear, transferir e aposentar: 1º) os funcionários  
de sua secretaria; 2º) os funcionários  
dos serviços auxiliares; 3º) os escrivães e demais 
serventuários da Justiça. 

A Constituição Federal não autoriza a meu ver, 
a inclusão. Aprovar o dispositivo em aprêço seria, 
data venia, limitar excessivamente a competência 
dada ao Governador para despachar funcionários 
para os cargos públicos e por isso mesmo seria 
ofender o princípio constitucional da independência 
dos poderes. 

Passo agora a examinar o texto do art. 83, nº 
3. Acompanho, neste ponto, as ponderações feitas 
na Representação, que se manifesta pela 
inconstitucionalidade do inciso. 

É muito justa a impugnação sofrida pelo 
estatuído no art. 83, parágrafo único. Não o salva o 
recurso que êle cria para o Plenário. As atribuições 
nele referidas pertencem, no plano federal, aos 
Tribunais (Const. Federal, artigo 97) e não aos seus 
Presidentes. Ainda neste passo faço minha a 
assertiva da Representação: o texto estadual não 
poderá ter modificado a competência, transferindo 
para o Presidente o que é do Tribunal, embora com 
recurso para êste. 

Em face do expôsto, voto pela 
constitucionalidade do artigo 8.312 e parágrafo 
único. 

IV 
 

Art. 87 da Constituição 
 
Entre os princípios de acôrdo com os quais os 

Estados são forçados a organizar a sua Justiça, a 
Constituição Federal, no art. 124, IV, enuncia um 
pelo qual a promoção dos Juízes se fará de 
entrância para entrância por antiguidade e por 
merecimento, alternadamente. Outrossim, 
estabelece que, sòmente após dois anos de efetivo 
exercício na respectiva entrância, poderá o Juiz ser 
promovido. O texto impugnado cria um caso novo de 
promoção de Juíz. 

A sua inconstitucionalidade é manifesta. 
 

V 
 

Art. 120 da Constituição 
 
O dispositivo impugnado subordina  

à aprovação da Câmara Municipal as nomeações,  
as promoções, as aposentações de  
funcionários feitas pelos Prefeitos a quem, 
entretanto, se reconhece competência para fazê-las. 
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Sempre se entendeu que a demasiada 
limitação do poder de nomear quebra o princípio da 
independência dos poderes, e escapa ao regime 
presidencial, porque subtrai à atividade do Poder 
Executivo um dos seus atributos, elementares. 

No julgamento da Representação nº 96, foram 
declarados inconstitucionais os preceitos dos artigos 
85 e 87 da Constituição do Estado de São Paulo, os 
quais não tiravam do Poder Executivo a função de 
prover os cargos públicos, na forma da lei, mas a 
subordinava às atividades de uma comissão mista 
constituída por funcionários e incumbida, além de 
outras coisas, de resolver quanto à classificação 
para admissão e promoções no funcionalismo. 

A faculdade de escolher se transferia para 
essa Comissão, a cujas deliberações ficava 
submetido o Governador do Estado. Escapava-lhe 
assim o contrôle da administração. 

Não sei se me engano ou se exagero; mas, 
vejo analogia entre o caso paulista e o caso 
piauiense. Lá, restringindo as prerrogativas do Poder 
Executivo, erguia-se a Comissão de Funcionários; 
aqui levanta-se a Câmara Municipal. 

Estamos no plano municipal, é certo; mas, 
nem por isso havemos de tratar, segundo me parece, 
as faculdades dos Prefeitos com menor atenção do 
que a dispensada às funções dos Governadores do 
Estado, no tocante ao provimento dos cargos. 

Por êstes motivos, voto pela 
inconstitucionalidade do art. 120 da Constituição  
do Piauí. 

VI 
 

Art. 177 da Constituição 
 
O. cargo de Chefe de Polícia, segundo  

o disposto no artigo citado, só pode ser exercido  
por bacharel em. direito ou por oficial das  
Fôrças Armadas, que não seja político 
 

exaltado, nem faça parte de Diretório Político. 
Deixo sem comentário a última cláusula do 

artigo. Pode valer como testemunho dos nossos 
costumes políticos; é, porém, incompatível com a 
natureza de uma Carta Constitucional. 

Lembram-me nesta altura, algumas 
expressões severas de Pedro Lessa, meu 
inesquecível mestre de Filosofia do Direito, em lições 
memoráveis, na Academia de São Paulo: 

 
"Não há forma de Govêrno que tenha  

a eficácia de amparar uma nação e preservá-Ia  
dos males oriundos da incapacidade e da 
imoralidade dos homens que governam, da  
ausência de patriotismo e dos mais elementares 
predicados para o exercício dos cargos  
públicos. Adote a Nação Brasileira, como  
artigo fundamental do seu programa de regeneração 
política, mais cuidadosa seleção ao constituir  
os seus mandatários e ao prover os cargos 
públicos." 

O preconceito das formas Constitucionais; 
Rev. do Brasil, vol. IV, p. 351). 

 
Êsses austeros propósitos devem, porém, 

estar na consciência do povo, ou devem ser 
entranhados, por uma vasta e teimosa campanha de 
educação moral e cívica, na vontade coletiva, para 
que se transformem em hábitos, em motivos 
inconscientes de suas deliberações. Não hão de 
figurar numa Carta Constitucional. 

O texto reserva o exercício do cargo de Chefe 
de Polícia aos bacharéis em direito e aos oficiais das 
Fôrças Amadas. Cria, evidentemente, um privilégio 
para essas duas classes de cidadãos. Institui uma 
desigualdade. Ofende o sentimento republicano, o 
regime democrático, único fim para o qual, segundo 
proclama o preâmbulo da Constituição vigente,  
os representantes do povo brasileiro se reu- 
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niram, sob a proteção de Deus, decretaram e 
promulgaram o Estatuto supremo de 1946. 

O regime democrático tem como base a 
soberania nacional, o Govêrno das maiorias e a 
igualdade dos direitos civis e políticos. Êste último 
conceito não encerra, na sua compreensão lógica, a 
idéia de nivelamento absoluto de todos os indivíduos, 
desmarcado absurdo em face das desigualdades 
naturais, inevitável e lamentável apanágio da triste 
contingência humana. Na escolha dos que hão de 
exercer funções públicas, cumpre atender às 
condições de virtude, de saber e de experiência que 
o bom desempenho dos cargos reclama. Entre isto e 
o que está no lance impugnado, cava-se um abismo 
visível ao mais ligeiro exame. A chefia de polícia não 
é função estreitamente especializada, de modo que 
não possa ser exercida, por exemplo, por um 
médico, por um engenheiro, por um operário 
ilustrado ou por um doutor em Direito. Por que há de 
ficar reservada aos bacharéis em direito e aos 
oficiais das Fôrças Armadas? 

Além de fugir ao conceito democrático, o 
dispositivo impugnado contraria o princípio da 
independência dos poderes, pois contém enorme 
restrição à faculdade que o Governador do Estado 
não pode deixar de possuir na escolha dos auxiliares 
de sua imediata confiança. O Chefe de Polícia está, 
mais do que ninguém, dentro dêsse círculo. 

Sou pela inconstitucionalidade do art. 177 da 
Constituição. 
 

Arts. 27 e 28 das Disposições 
Transitórias 

 
Êsses dispositivos violam abertamente a 

Constituição Federal, no artigo 124, nº I. – 
Comparando os textos, chega-se a essa convicção. 
Parece-me, pois, evidente a inconstitucionalidade 
argüida. 

Art. 53 das Disposições Transitórias 
 

Após bem fundamentadas considerações a 
respeito do estatuto ora em aprêço, a Representação 
declara: 

“Assim sendo, quer se considere sob o prisma 
da competência para legislar sôbre matéria eleitoral, 
equiparando-se a incompatibilidade à inelegibilidade; 
quer se considere em face do direito administrativo; 
quer, enfim, dentro do quadro da Constituição 
Federal, que permite a livre nomeação dos Prefeitos 
até as eleições municipais, parece-me 
inconstitucional o preceito”. 

A matéria foi apreciada com tôda a 
proficiência, o que me leva a votar o mencionado, 
por atentatório do direito de livre nomeação dos 
Prefeitos e, pois, do princípio da independência dos 
poderes. 

Pelas razões que acabo de exarar, voto pela 
inconstitucionalidade dos arts. 67; 78 e ns. 83, 2 e 3 
e parágrafo único; 87; 120, 3 e 177, todos da 
Constituição do Estado do Piauí, e arts. 27, 28 e 53, 
1º, 2º, 3º e 4º das suas Disposições Transitórias. 

Voto no sentido de que se não tome 
conhecimento do art. 48 das Disposições 
Transitórias, pelas razões expostas pelo ilustre órgão 
do Ministério Público Federal. 

Voto pela constitucionalidade dos demais 
artigos relacionados na Representação. 
 

TRIBUNAL ELEITORAL 
 

REPRESENTAÇÃO Nº 97 
 

Distrito Federal 
 

Voto 
 

O SR. MINISTRO HAHNEMANN 
GUIMARÃES: – Sr. Presidente, o eminente Sr. 
Ministro Relator, em seu minucioso e lucidíssimo 
voto, adotou duas preliminares, às quais adiro, 
irrestritamente: a primeira é de que o conhecimento 
dêste Supremo Tribunal Federal se deve 
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limitar às ofensas aos princípios enumerados no 
artigo 7º, inciso II, da Constituição; a segunda é de 
que as inconstitucionalidades argüidas sòmente 
podem ser declaradas pelo Tribunal quando sejam 
manifestas para que se respeite a autonomia dos 
Estados, para que se observe o disposto no art. 18 
da Constituição, onde se declara que “cada Estado 
se regerá pela Constituição e pelas leis que adotar, 
observados os princípios estabelecidos nesta 
Constituição”. A êste preceito se deve acrescentar, 
necessàriamente, o do parágrafo primeiro, onde se 
dispõe que “aos Estados se reservam todos os 
poderes que, implícita ou explicitamente, não lhe 
sejam vedados por esta Constituição. 

Lamento, entretanto, não poder aceitar a 
preliminar suscitada peio eminente advogado da 
Assembléia Legislativa do Estado quando quer 
limitar a apreciação dêste Tribunal à ofensa atual, 
não admitindo que seja apreciada pelo Supremo 
Tribunal as ofensas potenciais contidas no texto 
constitucional. Evidentemente, nada pode provocar 
mais grave perturbação no equilíbrio que deve haver 
entre os poderes do Govêrno que a Constituição 
Estadual; não há nada que possa originar maior 
distúrbio político constitucional, administrativo que a 
lei básica do Estado ofender os caracteres 
essenciais da organização política constitucional 
administrativa fixados para os Estados na 
Constituição Federal; não há nada que justifique 
tanto a manifestação dêste Tribunal sôbre um ato 
que legitima a intervenção, quanto uma Constituição 
Estadual que fira os princípios fundamentais do 
regime. 

Aceito quase integralmente o voto do eminente 
Sr. Ministro Relator. Peço vênia, entretanto, a Sua 
Excelência, para fazer algumas restrições. 

A respeito dos artigos 67, 68  
e 69 da Constituição Estadual,  
que regulam a responsabilidade do Go- 
 

vernador, eu me manifesto pela inteira 
inconstitucionalidade de tôdas as disposições, pois 
que, segundo os pareceres dos Professôres Noé 
Azevedo e Joaquim Canuto Mendes de Almeida, 
entendo que a Constituição Estadual não pode 
restringir a garantia devida aos Governadores, que 
sòmente podem ser responsabilizados por fatos e 
segundo processo definido em lei federal. Esta 
minha convicção, que se baseou nas razões 
aduzidas por aquêles eminentes juristas, impõe o 
reconhecimento da inconstitucionalidade dos artigos 
67, 63 e 69. 

Acompanho o eminente Sr. Ministro Relator 
quanto à inconstitucionalidade do que se dispõe no 
art. 120, nº III. 

Lamento divergir de S. Exa. no que pertence à 
disposição do art. 87 da Constituição Estadual, 
relativa à elevação de entrância de uma comarca, da 
qual resulta a promoção automática do respectivo 
Juiz. O eminente Sr. Dr. Procurador Geral da 
República, em seu parecer, deu esta disposição 
como ofensiva não do princípio constitucional do art. 
7º, inciso VII, mas do art.124, nº IV, da Constituição 
Federal, o que torna ao Supremo Tribunal Federal 
impossível o conhecimento da argüição. 

O SR. MINISTRO EDGARD COSTA (relator): 
– Realmente, a argüição é de que se violou o art. 
124, nº IV, mas isto importa em uma condição de 
independência do Judiciário. Evidentemente, há 
violação do art. 7º, inciso VII, relativo à 
independência dos poderes. 

O SR. MINISTRO HAHNEMANN 
GUIMARÃES: – V. Exa. preveniu a objeção 
 que eu ia, naturalmente, considerar. Quero, 
apenas, ponderar que o eminente Sr. Dr. 
Procurador Geral não encontrou ofensa ao 
princípio constitucional. V. Exa. descobriu-a 
 no princípio da letra b: harmonia e independência 
dos poderes, mas eu peço permissão a 
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V. Exa. para recordar que o preceito dispõe que a 
elevação de entrância de uma comarca importa na 
promoção automática dos respectivos juízes; 
todavia, essa elevação de entrância pode ser 
proposta pelo Tribunal de Justiça e não ofende a 
autonomia do Poder Judiciário; a lei resultante da 
proposta do Tribunal de Justiça elevará, com a 
promoção do Juiz respectivo, mas de acôrdo com 
proposta do Tribunal de Justiça. O preceito não 
elimina essa possibilidade; ao contrário, acho que 
está implícita na disposição essa possibilidade: 
compete ao Tribunal de Justiça propor a elevação de 
entrâncias. Isto resulta da primeira disposição do 
citado artigo 124. 

O SR. MINISTRO CASTRO NUNES: – Mas 
não consta do texto constitucional. 

O SR. MINISTRO HAHNEMANN 
GUIMARÃES: – Mas é questão de  
interpretação, que, naturalmente, terminará por 
aí. 

O SR. MINISTRO OROSIMBO NONATO: – A 
iniciativa pode ser do Legislativo. 

O SR. MINISTRO HAHNEMANN 
GUIMARÃES: – Não há razão para que se fulmine 
de inconstitucionalidade um preceito que pode ser 
esclarecido de modo que se harmonize com a 
Constituição Federal. 

O SR. MINISTRO OROSIMBO NONATO: – 
Estou de acôrdo com V. Exa. porque o preceito 
respeita o princípio da irremovibilidade dos  
juízes. 

O SR. MINISTRO CASTRO NUNES: –  
A promoção é automática, por efeito  
da elevação da entrância a comarca.  
Não há intervenção do Tribunal de  
Justiça. 

O SR. MINISTRO HAHNEMANN 
GUIMARÃES: – Ao Tribunal de Justiça compete, 
pela Constituição Federal, a iniciativa da  
proposta, que o Legislativo adotará, elevando as 
 

entrâncias, do que resultará a promoção dos juízes. 
Por esta razão, não considero inconstitucional 

a disposição do artigo 87. 
Pelas razões que dei, no voto manifestado a 

respeito do caso do Ceará, sou, lògicamente, 
conduzido a não reconhecer a inconstitucionalidade 
do preceito do art. 53, parágrafo terceiro, do Ato das 
Disposições Transitórias da Constituição do Piauí, 
relativo à nomeação de Prefeitos Municipais. Em 
suma, considero, apenas, inconstitucionais, as 
disposições dos arts. 67, 68, 69 e 120, nº III. 

É o meu voto. 
 

REPRESENTAÇÃO Nº 97 
 

Distrito Federal 
 

Voto 
 

O SR. MINISTRO RIBEIRO DA COSTA: – Sr. 
Presidente, estou inteiramente de acôrdo com o voto 
que proferiu o eminente Sr. Ministro Relator, com a 
segurança e proficiência habituais, relativamente às 
questões preliminares aqui, mais uma vez, suscitadas 
em tôrno do problema de ordem constitucional. 

Farei referência, apenas, aos dispositivos da 
Constituição do Estado do Piauí que, de acôrdo com 
os pontos de vista, uns adotados pelo eminente 
Ministro Relator e outros que, data venia, eu me 
permito acolher, reputo inconstitucionais. 

S. Exa. sustentou a inconstitucionalidade do 
art. 67, parágrafo 1º da Constituição do Piauí, 
dispositivo êste que regula o processo de 
responsabilidade do Governador do Estado. 

Êste Tribunal, em várias oportunidades, já 
abordou a questão e como os preceitos constitucionais 
das Cartas então examinadas não atendiam, a rigor, à 
preceituação da Carta Maior da República,  
aqui se reputou inconstitucional a forma por que se 
submetia o Governador do Estado ao chamamento 
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da responsabilidade política. Daí reputar-se 
inconstitucional o preceito. 

Na Carta Política do Estado do Piauí, mostra-
o, sem dúvida, com argumentos irrefutáveis, o 
eminente Relator, que o modo pelo qual se organiza 
o Tribunal Especial, que deverá ditar o julgamento da 
responsabilidade do Governador, infringiu o 
dispositivo da Constituição Federal, uma vez que 
integram a composição do mesmo quatro membros 
escolhidos, mediante eleição, entre os Deputados da 
Assembléia Legislativa. 

As considerações feitas pelo eminente Sr. 
Ministro Relator eu as aceito, para reputar, em 
síntese, inconstitucional o dispositivo do art. 67, 
parágrafo 1º, da Constituição do Piauí. 

Em relação ao art. 83, ns. II e III, S. Exa., 
examinando o alcance do dispositivo nêle não 
encontra nenhuma colisão com os preceitos da 
Constituição de 1946. Todavia, essa disposição 
constitucional do Estado requer, a meu ver, data 
venia, a maior ponderação. Haja vista o que dispõe o 
parágrafo 2º do art. 83, nestes têrmos: 

“Compete ao Tribunal de Justiça nomear, 
demitir, transferir e aposentar os funcionários de sua 
Secretaria e serviços auxiliares”. 

Serviços auxiliares, evidentemente, de sua 
Secretaria. 

“...nomear, também, escrivães e demais 
serventuários da Justiça, bem como propor ao 
Poder competente, criação, supressão de cargos 
etc.” 

Data venia, o dispositivo amplia por demais o 
poder nomeador que a Constituição Federal, aos 
Tribunais de Justiça compete, na conformidade da 
autonomia de suas Secretarias – o que, aliás, é 
lógico, é uma decorrência, uma conseqüência – a 
nomeação dos respectivos funcionários bem como 
propor a criação de cargos, sem aumento de 
despesas, dar-lhes licença e demiti-los. 

Compete, também, por via de conseqüência, a 
nomeação dos funcionários auxiliares dêsse serviço. 
Quais são os funcionários auxiliares dos Serviços 
das Secretarias dos Tribunais Judiciários? – 
Evidentemente são os funcionários que integram o 
quadro dessa Secretaria. 

Se ocorrer que as Secretarias dos Tribunais 
tenham Cartórios de Justiça – como se dava no 
regime da Lei 9.263 em relação à Organização 
Judiciária do Distrito Federal, quando a antiga Côrte 
de Apelação tinha sua Secretaria assessorada por 
duas escrivanias – os escrivães, necessàriamente, 
serão nomeados pelo Tribunal, porque as 
escrivanias – tal como sucedia – serão órgãos 
auxiliares da Secretaria. 

O mesmo não se dá, entretanto, em relação 
aos escrivães das Varas Cíveis, das Varas Criminais, 
aos Tabeliães, aos Distribuidores da Justiça, 
porventura existentes no Estado do Piauí, pela 
necessidade dos serviços judiciários. 

O poder de nomear, de modo geral, os 
funcionários, cabe ao Executivo. Dêle só se permite 
retirar êsse poder nos casos em que a própria 
Constituição Federal restringe expressamente tal 
faculdade ao Poder Judiciário. Um argumento que 
não seria extravagante aduzir é o de que se concede 
ao Poder Judiciário a faculdade de nomear, além dos 
funcionários de sua Secretaria e os dos serviços 
auxiliares, também todos os funcionários da Justiça, 
concedido seria ao Poder Judiciário, por exemplo, 
nomear também os juízes, que são subordinados 
hieràrquicamente ao Tribunal de Apelação, e quem 
sabe, também o próprio Presidente do Tribunal 
poderia nomear os desembargadores dêsse mesmo 
Tribunal. 

Nestas condições, peço licença ao 
eminente Sr. Ministro Relator para divergir  
de S. Exa., uma vez que encontro ofensa ao 
preceito constitucional no que dispõe o ar- 
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tigo 83, ns. 2 e 3 da Constituição do Piauí. Não me 
parece, também, que o Presidente do Tribunal tenha 
competência para conceder licença ao Procurador do 
Estado, que é um funcionário nomeado pelo 
Executivo e fica diretamente subordinado a êsse 
órgão. O órgão nomeador é o que tem tôdas as 
faculdades decorrentes. Se nomeia, licencia, 
concede demissão, exoneração etc. Há que guardar 
uma linha de coerência em tôdas essas atribuições. 

No que respeita ao disposto pelo art. 120 da 
Constituição do Estado do Piauí, de acôrdo com os 
votos anteriores que aqui proferi, também considero tal 
dispositivo inconstitucional, na parte em que dispõe que 
“a nomeação, promoção e aposentação, ficam 
subordinadas à aprovação da Câmara Municipal”. 

Quanto aos dispositivos do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, acompanho em linhas 
gerais o voto do eminente Sr. Ministro Relator. 

Os demais dispositivos, a meu ver, não contém 
nenhuma colisão com os preceitos da Constituição 
Federal de 1946. Assim fica resumido o meu voto. 
 

REPRESENTAÇÃO Nº 97 
 

Distrito Federal 
 

(Piauí) 
 

Voto 
 

O SR. MINISTRO LAFAYETTE DE 
ANDRADA: – Senhor Presidente. Nos casos 
anteriores já me manifestei no sentido de que o 
Supremo Tribunal deve se pronunciar, sempre que 
haja um desajustamento de uma lei estadual, para 
fazer prevalecer a federal, consagrada na 
Constituição, quando essa ocorrência fôr trazida ao 
seu conhecimento, pelos meios regulares. 

No caso em aprêço estou de  
acôrdo com o eminente Ministro Re- 
 

lator nos preceitos da Constituição do Piauí que 
considerou inconstitucionais: 

O § 1º do art. 67, que manda organizar 
 o Tribunal Especial para julgamento do 
Governador, cinco dias após declarada procedente 
a acusação. 

O impeachment e a Constituição do Tribunal 
Especial são da competência do Estado: a 
autonomia a êles reconhecida permite que se 
organizem com liberdade, atendidas as regras 
básicas do regime federal. 

Mas o Tribunal constituído após recebida a 
acusação não me parece regular, conforme ao 
sistema federal. 

O julgamento é político e por isso mesmo 
exige a maior cautela para evitar violências 
partidárias, suprimindo tôda possibilidade de defesa, 
organizado o Tribunal quando a Assembléia já 
declarou culpado o Governador, prejudicada a 
escolha de Juízes independentes; sairiam, pelo 
menos, os Deputados, de um grupo talvez faccioso 
que viciaria o Tribunal, suprimindo a confiança, a 
isenção em seu pronunciamento. O Tribunal deve 
ser organizado antes de ser oferecida a denúncia, 
antes que a Assembléia se manifeste sôbre a 
acusação. 

O art. 87 incorre no mesmo vício. Cria novo 
critério de promoção, sem atender aos dois 
únicos fixados no art. 124, IV, da Constituição 
Federal, que prevê a promoção sòmente por 
antiguidade ou merecimento. O preceito do artigo 
87, contra essas regras, estabelece outra 
modalidade: a promoção pela elevação da 
comarca à entrância superior. 

Também o art. 120, III – é inconstitucional. A 
subordinação que se dá aos atos do Prefeito é 
manifesta, fere o sistema federal. Mesmo em se 
tratando de Municípios, justifica-se a independência 
e harmonia dos processos municipais. Os mesmos 
argumentos para se fazer respeitar essa har- 
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monia e independência no plano federal e estadual, 
servem para o plano municipal. Todos sujeitos aos 
princípios básicos federais, que garantem a 
autonomia do Município com o seu executivo e o seu 
legislativo. 

Ainda acompanho o brilhante voto do Ministro-
Relator no que se refere ao § 3º do art. 53 das 
Disposições Transitórias, tendo a acrescentar, 
apenas o § 2º do artigo 91, que impõe ao 
Governador a aceitação de dois nomes para 
suplentes dos Juízes de Paz. 

Há restrição ao poder de nomear, impondo-se 
ao Executivo a aceitação dêsses nomes, sem sua 
livre escolha. A verdade é que os suplentes serão 
juízes substitutos, e daí haver necessidade da 
participação do Govêrno nessa escolha. 

É da forma republicana a investidura de Juízes 
pelo Executivo. 

Em conclusão, dou pela inconstitucionalidade 
dos seguintes dispositivos: 

a) § 1º do artigo 67. 
b) artigo 87. 
c) § 2º do artigo 91. 
d) artigo 120 – III. 
e) § 3º do art. 53, das Disposições 

Transitórias. 
 

REPRESENTAÇÃO Nº 97 
 

DISTRITO FEDERAL 
 

Voto 
 
O SR. MINISTRO OROSIMBO NONATO: – Sr. 

Presidente, o roteiro indicado pela representação é 
longo, mas o tempo é breve, o que, sem detrimento do 
estudo paciente e minucioso do caso, impõe que dê ao 
meu modesto voto cunho de concisão, reduzindo-o e 
comprimindo-o a têrmos extremos e essenciais, para o 
que, de resto, servirá sempre de ponto de referência o 
perlúcido voto do eminente Sr. Ministro Relator. 

As preliminares levantadas desmerecem 
prosperar. Trata-se, no caso,  
de julgamento especial, que 
 

o sistema constitucional novo permite, data venia, 
de modo que a referência do ilustre advogado da 
Assembléia Legislativa, de que é impossível,  
no caso, a intervenção prévia esboçada pelo 
julgamento, não guarda atualidade. Em face do 
atual sistema, o que se quís estabelecer foi, 
exatamente, a prevenção por parte do Judiciário, 
a fim de evitar distúrbios na vida política do 
Estado. Foi inovação feliz e que tem dado 
excelentes resultados, sem que se possa atribuir 
a êsse julgamento, caráter consultivo, impróprio 
das funções do Tribunal. 

No voto que proferi no caso de 
Pernambuco, seguindo a esteira traçada pelo 
eminente Sr. Ministro Castro Nunes, procurei 
mostrar que o ato de que se cuida é, exatamente, 
o ato legislativo, que põe em risco a vida 
constitucional do Estado, na sua estruturação 
política. 

O eminente Sr. Ministro Edgard Costa 
estabelece como pressupostos, no seu brilhante 
voto, afirmativas em tese verdadeiras, mas que, a 
meu ver, e data venia, não podem ser levadas além 
da marca, para que também a necessária correção 
das constituições estaduais não se ressinta de certa 
deficiência. Sem dúvida que se deve catar 
observância e reverência ao princípio da autonomia 
dos Estados e a decretação de inconstitucionalidade 
da lei não se deve efetuar ao fácil e de ânimo leve. 
Se isso é exato, se é verdadeiro, na lição dos 
constitucionalistas americanos, como Willoughby, 
Montgomery e outros, ainda no caso de julgamentos 
ordinários, tanto mais o será quando se cuide 
justamente, de matéria que interfere diretamente no 
princípio da autonomia dos Estados. Mas, a meu ver, 
e, na atual reestruturação política verifica-se nos 
Estados certa perigosa tendência de supremacia do 
Legislativo e que poderá carrear perturbações sérias 
à vida política do País e aos direitos dos cida- 
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dãos. Por outro lado, as assembléias estaduais se 
têm arrogado poderes imodestos, com deturpação 
do regime, e essas desmesuras reclamam podas e 
decotamentos, sob pena de se incrustarem nas 
constituições estaduais dispositivos deformadores 
dos princípios que inspiram a lei maior do País. 

O eminente Sr. Ministro Relator cuida de todos 
os casos versados pela parte e seu exame incide, 
antes de tudo, no art. 13 da Constituição do Piauí, 
referente à intervenção nos municípios. Entende S. 
Exa. que a colaboração discreta da Assembléia, 
apenas quanto à escolha do Interventor, não fere o 
princípio da independência e harmonia dos poderes, 
exatamente porque se trata de intervenção 
puramente municipal e, além disso, provocada por 
motivo de desequilíbrio na vida econômica dos 
municípios. Mas, data venia e ainda com essa 
restrição, entendo que não se pode tirar ao Govêrno 
o direito de escolher livremente e com a sua só 
responsabilidade o Interventor. Êsse poder de 
nomear não pode ser cerceado ou limitado ainda que 
com o disfarce de colaboração. Por conseguinte, 
entendo que êsse dispositivo que exige a aprovação 
da Assembléia é inconstitucional. 

Continuando seu brilhante voto examina S. 
Exa. a questão do artigo 52, parágrafo 3º, e 
mostra, com excelentes razões, que êsse 
dispositivo não encerra a mácula de 
inconstitucionalidade e, que, ao contrário, a 
exigência nêle estabelecida de um quorum 
expressivo, se não é idêntica à da Constituição 
Federal, não vai contra o seu espírito e, antes, 
orna com seus preceitos. Sou pela 
constitucionalidade do dispositivo. 

Quanto ao art. 51, nº V, que dá ao Tribunal 
de Contas competência para julgar em última 
instância recursos administrativos contra 
lançamento de impostos, entendo que êle contém 
traço que deforma a verdadeira fisionomia do Tri- 
 

bunal de Contas. Entretanto, não se pode baldoá-lo 
de inconstitucional, porque se cuida, apenas, de 
deslocar para aquêle órgão – que é de ligação entre 
poderes – matéria de revisão de impostos, através 
de recursos, o que, de certo modo se entrosa em sua 
competência específica. 

Não tenho êsse dispositivo como 
inconstitucional, embora possa apresentar 
inconvenientes ou não estar de acôrdo com a 
verdadeira feição do Tribunal de Contas. 

Quanto ao impeachment, nada há que 
acrescentar ou divergir do voto do eminente Sr. 
Ministro Relator. Em pronunciamento anterior, 
procurei dar ao assunto certo apontamento, 
monstrando que não se trata de instituto puramente 
penal, mas de instituto quase processual, como disse 
Watson, que o Estado pode adotar, mas sem 
desobedecer ao modêlo federal. 

O artigo 78, parágrafos 7º e 2º, reproduz 
quase ipsis literis o preceito da lei maior, apenas 
esclarecendo questões ligadas à fração excedente. 
Se essa inteligência não é a mais convinhável aos 
interêsses da Justiça, ela atende ao império maior da 
lógica e não seria caso de se lhe decretar a 
inconstitucionalidade. 

Também o nº 11 não fere, a meu ver, preceito 
da Constituição Federal. 

O mesmo não passa, segundo me parece, 
quanto ao art. 83, que fere a Constituição Federal e 
perturba a harmonia de poderes, deslocando para o 
Poder Judiciário funções do Executivo, qual seja a de 
nomear serventuários da Justiça. Por tradição antiga 
no nosso Direito, compete ao Tribunal nomear 
funcionários da sua Secretaria e serviços auxiliares; 
jamais se incluiu nessa atribuição a nomeação de 
tabeliães, notários e outros, cuja atividade não se 
entrosa na Secretaria do Tribunal. Há, aí, 
cerceamento do Poder Executivo, que cumpre 
corrigir. 
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Sôbre a questão da licença do Procurador, o 
dispositivo é, data venia, uma exdruxulice. Trata-se 
de funcionário que não é órgão do Poder Judiciário, 
senão fiscal da observância da lei, que é o órgão do 
Poder Executivo e não guarda com o Presidente do 
Tribunal qualquer dependência que justifique a 
concessão, ao Tribunal, da competência aludida. 
Considero inconstitucional o dispositivo. 

O caso da elevação de entrância tem 
provocado maiores debates e, no Estado de Minas 
Gerais, o ilustre Tribunal de Apelação, ainda 
recentemente entendeu que o dispositivo estadual 
era incombinável com o da Constituição Federal, 
porque a promoção de Juízes deve obedecer ao 
critério básico de merecimento e antiguidade, 
quando, no caso, essa promoção de classe não 
atende a qualquer dêsses critérios, derivando, 
automàticamente, da elevação de entrância. 
Realmente, examinado o caso ao primeiro súbito de 
vista, assim parece, porque as promoções não 
atendem àqueles critérios. Entretanto, a meu ver, é 
preciso conciliar o dispositivo com outros, com a 
prerrogativa fundamental da inamovibilidade dos 
juízes, que, a meu ver, seria cerceada com a 
providência da disponibilidade não querida ou ainda 
pior, com a remoção do Juiz. Os textos 
constitucionais permitem, e exigem até, a chamada 
“construction’, em sua interpretação. Em vez de 
interpretação restritiva, todos concordam hoje em 
que é necessário dar expansão a outros métodos e 
critérios. Se o princípio constitucional é o da 
promoção por antiguidade e por merecimento, 
também há outro, pelo qual os juízes são 
inamovíveis. A conciliação dêsses dois princípios 
terá de admitir, no caso, uma exceção àquele 
primeiro critério. Diz-se, geralmente, que, onde a lei 
não distingue, o intérprete não poderá distinguir. 
Princípio velho e respeitável, mas que sofre 
exceções, que, no direito privado, se impõem, co- 
 

mo diz Planiol, por motivo imperioso de eqüidade ou, 
segundo Mazoni, pela necessidade de integrar 
certa norma na harmonia do sistema a que 
pertence. Como harmonizar os dois princípios – o 
da promoção por antiguidade e merecimento e o 
da inamovibilidade dos juízes – no caso de 
elevação de entrância, a não ser por meio da 
promoção automática, já largamente praticada, 
sem tropêços nem embaraços, pelo menos nos 
Estados de Minas e de São Paulo? Os Juízes não 
podem ser removidos; o poder público, porém, não 
pode ficar privado de elevar a comarca a entrância 
superior, quando o surto do seu progresso o exigir 
imperiosamente. O único modo de atender aos 
dois dispositivos será entender que a promoção, 
no caso de elevação de entrância, dá-se,  
então, sur place, verifica-se automàticamente, por 
exceção. 

Quanto aos arts. 89 e 91 e 124, de inteiro 
acôrdo com o eminente Sr. Ministro Relator. 

Divirjo, porém, de S. Exa., data venia, quanto 
ao art. 177, que diz respeito a nomeação do Chefe 
de Polícia. Entendo que esse artigo é 
inconstitucional; tira ao Poder Executivo a faculdade 
de nomear, exigindo para aquêle cargo a condição 
de bacharel em direito, e a de ser ainda pessoa 
estranha a partidos políticos, como se o fato de 
pertencer a partido político trouxesse ao indivíduo 
suspeita inapagável. 

As Secretarias do Estado são preenchidas 
pelo critério político. O Govêrno do Estado é 
responsável pela atuação do Chefe de Polícia e 
poderá, se quiser, criar, como se fêz no Estado de 
Minas Gerais, a Corregedoria de Polícia, entregue a 
bacharel, para corrigir excessos e demasias da 
atividade policial. 

Entendo que o dispositivo do artigo 177 não 
pode permanecer, por ofensivo do princípio da 
harmonia dos poderes. 
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Finalmente, divirjo do eminente Sr. Ministro 
Relator quanto ao último dispositivo das Disposições 
Transitórias. No mais, estou de acôrdo com S. Exa. 

Êsse dispositivo tem redação equívoca, 
ambígua e perigosa. Se se trata de tornar atos dos 
interventores indenes à apreciação do Judiciário, êle 
traduz preceito que se pode classificar, sem excesso, 
de monstruosidade. 

É exato que o eminente Sr. Ministro Relator 
interpreta o dispositivo de outro modo e entende que 
essa apreciação é puramente administrativa, no 
sentido de não poder o Poder Executivo revogar atos 
praticados pelos interventores. Se é assim, o 
dispositivo pode invocar, em seu favor, a teoria da 
irrevogabilidade do ato administrativo que cria 
direitos subjetivos. Mas, ainda aqui, será impedir 
natural atividade do Legislativo. A redação do 
dispositivo é perigosa quando fala em proclamar 
direitos individuais, urna vez que essa proclamação 
ou reconhecimento pode envolver desconhecimento 
ou ofensa de outros direitos individuais. 

É o meu voto. 
 

REPRESENTAÇÃO Nº 97 
 

(Piauí) 
 

Distrito Federal 
 

Voto 
 

O SR. MINISTRO CASTRO NUNES: – 
Seguindo a ordem em que foi examinada a matéria 
pela Procuradoria Geral da República, chego às 
seguintes conclusões: Arts. 13 e 14: Não tenho por 
inconstitucional a dependência de aprovação pela 
Assembléia da escolha dos interventores para os 
municípios. A disposição federal que se pretende 
correspondente diz respeito à intervenção  
nos Estados e só aproveita ao Presidente  
da República. Nada impede que, até no  
melhor resguardo da autonomia municipal, 
 

a Assembléia colabore com o Governador na 
escolha do Interventor. Art. 42, parágrafo 3º: a 
Constituição do Piauí exige maioria absoluta 
(metade e mais um) para a rejeição do veto; a 
federal 2/3 dos presentes. Se é certo que o veto e 
sua rejeição dizem com o mecanismo dos freios e 
contrapesos inerente ao jôgo dos poderes, não 
estão os Estados impedidos de adotar variantes 
que pràticamente equivalham ao modêlo federal, 
sendo que a metade e mais um da totalidade da 
composição pode equivaler e quiçá exceder à 
maioria eventual dos 2/3 dos presentes. O art. 51, 
nº V, dá ao Tribunal de Contas a função de julgar 
em última instância os recursos administrativos. É 
uma atribuição a latere, que pode deformar a 
instituição, mas não chega a comprometer a sua 
função própria nem se pretende exclua o 
reexame pelo Judiciário daquelas decisões. A 
Côrte de Contas é essencial no mecanismo 
estadual e diz com o princípio da letra f do nº VII, 
art. 7º. Mas a atribuição acrescentada não se 
entrosa com êsse princípio, mero aproveitamento 
de um órgão idôneo destinado a controlar o 
orçamento ou a administração financeira  
do Estado para funcionar cumulativamente  
como tribunal do Contencioso administrativo, 
controlando a legalidade dos atos em geral. Não 
tenho por inconstitucional o dispositivo. 

Por igual o art. 53, no atribuir ao Procurador 
Geral do Estado as funções de Min. Público junto ao 
dito Tribunal. 

O art. 67, § 1º, refere-se à instância de 
julgamento no impeachment. É essa a argüição mais 
séria. 

Se os Estados não estão obrigados ao 
sistema bicameral, é forçoso admitir uma dessas 
duas soluções: ou a própria Assembléia  
será o júri de sentença, depois de julgar 
procedente a acusação (solução que não será 
inconstitucional ad instar do que se pratica nos 
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julgamentos originários em que o recebimento da 
denúncia, a instrução, a pronúncia e o julgamento 
final pertencem ao mesmo colégio processante e 
judicante): ou o será uma Côrte especial, composta 
de magistrados superiores e Deputados, depois de 
julgada procedente a acusação pela Assembléia – 
solução que também não me parece inconstitucional, 
e já era praticada entre nós em vários Estados sob 
as instituições de 91, (Constituições Estaduais, 1921, 
página 126) conforme tive ocasião de examinar. 

O essencial é que no mecanismo dos 
poderes os Estados adotem o processo político 
de responsabilidade funcional, que é o 
impeachment. 

O impeachment é uma prerrogativa do Poder 
Legislativo, uma válvula de segurança de que dispõe 
o poder mais representativo da vontade popular para 
fazer cessar a ação nefasta de um chefe de Estado 
traidor, desonesto ou despótico. É uma revolução 
branca nos quadros constitucionais. 

Sabemos que na prática pode ser um 
instrumento de hostilidade facciosa; mas na teoria da 
instituição é êsse o sentido alto da medida drástica e 
excepcional. 

Não é possível negar aos Estados o 
impeachment sem lhes mutilar a autonomia política e 
reduzir o seu poder legislativo. 

A atual Constituição, em várias disposições 
transitórias, deixa entrever claramente que os 
Estados não estão obrigados a instituir duas 
Câmaras. Daí resulta que ou poderão adotar o 
processo político de responsabilidade do Governador 
acumulando a Assembléia a dupla função 
processante e julgadora ou poderão instituir um juízo 
de sentença de caráter misto. 

No sistema federal êsse juízo é o Senado; pré-
existe à imputação, vale dizer que não será para 
cada caso um juízo adrede, formado à feição das 
circunstâncias. 

O Estatuto ora examinado institui êsse juízo, 
manda formar um corpo de 4 Deputados eleitos e de 
dois desembargadores, depois de julgada 
precedente a acusação pela Assembléia. E não 
exige os 2/3 a que o federal condiciona a 
condenação. 

É um colégio judicante escolhido a dedo pelo 
partido em maioria, interessado em arredar o 
Governador. Em que guardar a forma capaz de 
assegurar as garantias de relativa isenção que possa 
comportar o julgamento por impeachment. Em 
primeiro lugar o sorteio dos elementos que devam 
compor o Tribunal Especial. Era êsse o critério 
adotado pelo texto federal de 34. A investidura por 
eleição é marcadamente partidária; o sorteio 
possibilita a entrada de elementos de outros partidos, 
neutralizando a ação da maioria. 

A condenação condicionada ao voto de 2/3 da 
composição do colégio julgador (e assim dispõe o 
Estatuto Federal) é uma garantia que também não 
pode ser dispensada. 

Outra garantia implícita no regime é a 
prexistência do órgão julgador na sua composição. 
Tribunal constituído para o caso concreto é tribunal 
de exceção, no sentido ominoso dessa locução. 

O Tribunal Preexiste à imputação. Deve ser 
constituído por sorteio no início de cada legislatura 
ou da sessão legislativa. Compô-lo, e por eleição, 
depois de julgada procedente a acusação, é contravir 
a êsses postulados básicos do regime. Tenho por 
inconstitucional o art. 67 e seu parágrafo 1º. 

As disposições básicas da organização 
judiciária e bem assim as referentes às garantias 
da função pública em geral estão no texto federal 
a cavaleiro do Congresso e por igual do legislador 
estadual, mesmo em função constituinte.  
Não há que modificá-las nas cartas estaduais, 
senão reproduzi-las com o mesmo teor.  
Tal o caso do art. 78, nº 7 do texto piauiense, 
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sôbre o quinto na composição dos Tribunais; o art. 
87, sôbre a promoção automática por efeito da 
elevação da entrância da comarca dá a impressão 
ao primeiro exame de que por êle estabelece uma 
modalidade de promoção que não será nem por 
antiguidade, nem por merecimento; mas, como 
acaba de observar no seu voto o eminente Min. 
Hahnemann Guimarães, é possível e curial combinar 
essa norma com a atribuição conferida ao Trib. de 
Justiça para propor a criação e impressão de 
comarcas, devendo-se assim pressupor proposta 
daquele Tribunal. 

Entram na mesma regra as exposições 
transitórias dos arts. 27 e 28 do Ato anexo à 
Constituição. Dizem com a Divisão e organização 
judiciárias, alterando as preexistentes. 

Declara a Constituição Federal, art. 124, l, que 
serão inalteráveis por cinco anos a divisão e a 
organização judiciárias, salvo proposta motivada do 
Tribunal de Justiça. Poderá o Estado em função 
constituinte alterar a organização preexistente antes 
de decorridos cinco anos e sem proposta do Tribunal 
de Justiça? 

Não poderia fazê-lo o Congresso Federal por 
lei ordinária. Estará no alcance de uma Assembléia 
Constituinte Estadual contravir a essa prescrição 
constitucional? 

No tocante à organização dos seus aparelhos 
judiciários os Estados estão limitados pelas 
disposições do art. 124. O poder constituinte 
estadual move-se dentro dêsses limites. Se o Estado 
é que compete dispor sôbre a divisão judiciária e 
instituição dos órgãos necessários, há que admitir 
que êsse poder está clausulado nos têrmos acima. 

O objetivo da restrição federal é assegurar 
pelo mínimo de cinco anos uma dada organização, 
a cavaleiro dos interêsses políticos que possam 
ditar alterações desnecessárias; mas estabeleceu-
se uma válvula de segurança, a proposta mo- 
 

tivada do Tribunal Superior para atender alguma 
antecipação urgente. 

O sentido de garantia que emerge da 
disposição, no interêsse da estabilidade da orgânica 
judiciária, e que melhor se aviva tendo em vista a 
exceção dependente da iniciativa do Tribunal de 
Justiça, mostra que ela se impõe não sòmente ao 
legislador ordinário, mas também ao constituinte. 

O art. 78, nº II, dispõe sôbre o aproveitamento 
dos juízes em disponibilidade, mediante proposta do 
Tribunal, condição que nada tem de inconstitucional 
e exprime uma colaboração do órgão superior no 
provimento dos cargos da magistratura. 

Mais interessante, é o desvio operado pelo art. 
83, ns. II e III e parágrafo único, que atribuem ao 
Presidente do Tribunal de Justiça a nomeação do 
pessoal da Secretaria e, ainda dos serventuários da 
Justiça em geral, abrangendo possìvelmente 
quaisquer ofícios de Justiça. 

Existem aqui duas indagações que convém 
destacar: uma referente ao poder atribuído ao 
Presidente, e não ao Tribunal, ainda que reservado a 
êste conhecer dos atos mediante recurso; e outra 
relativa aos serventuários da Justiça, sem qualquer 
ilimitação. 

A Constituição Federal dá a atribuição "nos 
tribunais"; são êstes, pois, os destinatários do poder 
de nomear. 

Ao tempo da Constituição de 91, competia ao 
presidente essa atribuição; e foi possível reparti-la 
com os juízes seccionais, nos têrmo do Decreto 
Orgânico 848, de 1890, solução não incompatível 
com o texto, tendo-se em vista que a palavra 
Tribunal ou Côrte pode ser tomada também na 
acepção do juízo singular, daí decorrendo que 
presidentes dos tribunais poderiam ser os 
magistrados que presidiam a cada uma das seções 
da Justiça Federal. (Veja-se o meu livro Do Poder 
Judiciário, páginas 114-115). 
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Mas a hipótese que agora se apresenta é 
diversa. Não se trata de repartir a atribuição com os 
juízes inferiores singulares, mas de saber se o 
presidente do órgão colegiado pode exercer uma 
atribuição que a Constituição confere, não a êle, mas 
ao Tribunal. 

Não duvido possa o Regimento estabelecer 
algumas exceções razoáveis, em se tratando de 
admissão de serventes, provimento interino e outras. 
Mas não vejo como possível transferir do tribunal 
para o presidente todo o poder de nomear, ainda que 
com recurso para aquêle. 

A competência dos próprios tribunais para 
essas nomeações explica-se pela conveniência de 
resolverem, êles mesmos, sem interferência do 
Govêrno, sôbre a escolha e afastamento do seu 
pessoal administrativo. A razão de ser da 
competência traça a medida em que deve ser 
admitida. Não vai além disso, não alcança os 
serventuários que não estejam subordinados aos 
Tribunais. Não há porque reservar ao Tribunal e 
muito menos ao seu Presidente a nomeação de 
tabeliães, oficiais do registro etc. se a tanto se quiser 
levar o entendimento da locução "e demais 
serventuários da Justiça". 

Entretanto, o poder de prover os cargos públicos, 
competindo em regra ao Chefe do Executivo Federal ou 
estadual, pode comportar limitações ao alcance do 
legislador e, por melhor razão, do constituinte. Vai  
além da inspiração que motivou a restauração da 
competência judiciária, para a composição dos  
seus quadros auxiliares, essa extensão que priva o 
Governador da atribuição de nomear serventuários  
que não estejam sob a dependência imediata do 
Tribunal de Justiça. Mas se assim o entendeu o 
legislador, não me parece que tenha incorrido em 
censura constitucional, salvo no desvio da atribuição, 
que compete ao Tribunal, com as exceções  
que couberem no seu Regimento, e é neste têrmo 
 

que julgo inconstitucional em parte o dispositivo em 
exame. 

O mesmo art. 83, nº II, atribui ao Tribunal de 
Justiça conceder férias ou licença ao Procurador e 
ao Subprocurador Geral do Estado. 

Já não se trata de nomear, mas de intervir na 
vida funcional de funcionários subordinados e 
dependentes hieràrquicamente do Poder Executivo. 

Aqui o princípio comprometido é o dos 
poderes separados e independentes. 

Se a Constituição do Piauí conserva ao 
Governador o poder de nomear e demitir os órgãos 
do M.P., instituição que tem no texto federal o seu 
paradigma como serviço do Executivo, não se 
compreende essa mutilação que compromete o 
princípio da hierarquia e a independência do Poder 
responsável pela regularidade e funcionamento do 
serviço. 

Não encontro inconstitucionalidade no art. 89, 
sôbre nomeação de suplentes de Juiz de Direito em 
lista organizada pelo Tribunal de Justiça. Igualmente 
nos artigos 91 e 92, parágrafo 2º, sôbre suplentes de 
Juiz de Paz. 

O art. 120, nº III é argüido de inconstitucional 
por ofensivo do princípio dos poderes separados e 
independentes na esfera municipal. O dispositivo 
limita o poder de nomear, demitir e aposentar os 
funcionários da Prefeitura, atos que o Prefeito 
praticará, mas ad referendum da Câmara. 

O princípio não vai até à órbita; é inerente ao 
poder constituinte ou de auto organização de que 
carecem os municípios, supõe a autonomia política, 
define-se por uma trilogia que a autonomia. 
municipal não comporta. 

O município não tem Poder Judiciário; nem 
pròpriamente poder legislativo, senão para legislativo 
ou de índole regulamentar. 

Jamais se pretendeu sob as instituições de 91 
que o princípio da separação e independência dos po- 
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deres se estendesse aos municípios. É um dos 
aspectos de que tratei, em 1920, no meu livro Do 
Estado Federado e sua organização municipal. 

É até mesmo tradição municipal o Govêrno 
exercido pelo Conselho ou Câmara através do seu 
órgão executivo, que é o Presidente. Não obstante a 
direção municipalista acentuada, nas três últimas 
constituições, não será possível equiparar o 
Município ao Estado, de cujas leis depende êle na 
sua organização e administração, como entidades 
menores, ainda que dotadas de autonomia no que 
lhes toca aos interêsses peculiares, no quadro da 
administração estatal. 

A colaboração obrigatória da Câmara 
Representativa de atos que, em princípio, são do 
Prefeito pode desconvir aos interêsses da 
administração, possivelmente peada por injunções 
partidárias; mas nada tem que ver com o princípio 
dos poderes independentes nem contravém ao 
resguardo da autonomia municipal, a que melhor 
serve, pelo menos teòricamente. Não é querer de ser 
conhecida a argüição de inconstitucionalidade que a 
meu ver, improcede. O art. 177 tira ao Governador a 
livre escolha do Chefe de Polícia, no estabelecer que 
a função só poderá ser exercida por bacharel em 
direito ou militar não extremado em política. 

O Chefe de Policia é o auxiliar de mais 
imediata confiança do Governador, livre de escolher 
os secretários do seu Govêrno, conforme lhe 
aprouver, segundo o entendimento que já firmamos 
nos casos do Ceará e do Rio Grande, e, por melhor 
razão, o Chefe de Polícia. É disposição que 
contravém à independência do Executivo e, portanto, 
inconstitucional, ainda que possivelmente inócua ou 
de caráter meramente diretivo no interêsse de 
colocar a função acima das competições partidárias. 

Das Disposições Transitórias,  
as dos arts. 10, 13 e 19 do Ato respec- 
 

tivo, referem-se à fixação, nas bases estabelecidas, 
dos vencimentos de professôres e servidores da 
Polícia Militar e Civil. Não se articulam com qualquer 
dos princípios enumerados em o nº VII do art. 7º. 
Igualmente a disposição do art. 30, sôbre a 
efetivação de promotores; bem assim a do art. 41, 
referente à readmissão de funcionários afastados por 
motivos partidários; por igual a do art. 50, sôbre a 
assistência técnica e fiscalização financeira dos 
municípios, nos têrmos que o Estado estabelecer por 
suas leis, atribuição que aos Estados reserva a 
Const. Federal; outrossim, a do art. 54, que cogita de 
Comissões de Deputados fazendo as vêzes de 
Câmaras Municipais até à organização e instalação 
dos órgãos eletivos dos municípios; e, ainda, a do 
art. 46, concernente à restauração de um município, 
com a alegada decorrência de ficar alterados a 
divisão territorial do Estado, fixada por lei federal na 
base de convenções aceitas pelos Estados, daí 
resultando uma possível repercussão na divisão 
judiciária, tida por inalterável pela Constituição 
Federal, nos têrmos que já ficaram expostos acima. 

Não me parece, não obstante, se possa 
interpretar a proibição de alterar a divisão judiciária 
por simples inferências mais ou menos remotas. O 
que se proíbe aos Estados é legislar sôbre a divisão 
judiciária, não sôbre outros assuntos, ainda que 
indiretamente possam interessar à extensão 
territorial das comarcas. O que se proíbe aos 
Estados é legislar sôbre a divisão judiciária, não 
sôbre outros assuntos, ainda que indiretamente 
possam interessar à extensão territorial das 
comarcas. O que está proibido ao legislador, 
ordinário ou constituinte, é o que está permitido 
mediante proposta do Tribunal de Justiça, cuja 
iniciativa não seria possível no tocante à  
divisão territorial, porque restrita à divisão judiciária. 
Tal seja na defesa do direito subjetivo a argüição da 
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inconstitucionalidade de jurisdição exercida. 

O art. 53, sòmente quanto ao § 3º; o art. 63 
pelo que exprime como restrição à autonomia dos 
poderes legislativo e judiciário. 

Êsse dispositivo está redigido de modo que 
pode prestar-se ao entendimento de que os atos dos 
ex-Interventores sôbre direitos individuais são 
inalteráveis até pelo Judiciário. É evidente que o 
reconhecimento de um direito pode envolver a 
negação de outro. Não poderá o titular dêste pleitear 
o reexame judicial do ato? Não poderá a Assembléia 
por suas leis modificar os efeitos dêsses atos, por 
não configurarem direitos adquiridos? 

Se afirmativa a resposta e, de outro modo, 
seria inócuo o dispositivo, estará comprometida a 
autonomia legislativa e judiciária, convindo censurar 
a disposição transitória por êsse possível alcance. 

Nos têrmos expostos, julgo inconstitucionais 
os artigos 67 e parágrafo 1º, 78, nº 7, 145, nº 10, 83, 
números 2 e 3 e parágrafo único (em parte), 83, nº 2 
e 177. 

Do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias os artigos 27 e 28, 53, parágrafo 3º e 63. 

 
REPRESENTAÇÃO Nº 97 

 
Distrito Federal 

 
Voto 

 
O SR. MINISTRO ANIBAL FREIRE: – Os 

pontos relevantes da representação do Sr. 
Governador do Estado do Piauí são os referentes ao 
impeachment, à interferência da Assembléia 
Legislativa nas nomeações de Prefeitos e a 
organização judiciária. 

A matéria do impeachment está prejulgada 
pelo acórdão proferido no caso de São Paulo. 

O Supremo Tribunal Federal não eliminou o 
processo de responsabilidade do Chefe  
do Executivo Estadual. Decidiu, que, em  
se tratando de ponto concernente à inde- 
 

pendência de poderes, a medida terá como padrão a 
Constituição Federal nos têrmos precisos em que a 
matéria está regulada. 

O ponto relativo à interferência da Assembléia 
Legislativa nas nomeações de Prefeitos foi 
igualmente objeto de decisão, no julgamento de 
representações anteriores. 

Quanto à organização judiciária, alguns dos 
dispositivos incriminados afetam as regras 
fundamentais, a que a mesma tem de estar sujeita. 

No empenho de garantir a seleção cuidadosa 
e eficiente no provimento dos cargos da 
magistratura, a Constituição Federal estabeleceu 
critério definido, afastando a possibilidade de 
injustiças e a predominância de interêsses 
ocasionais. Êsse critério não pode ser alterado pelas 
legislaturas locais, em detrimento dos designios de 
isenção, imparcialidade e justiça que o inspiraram. 

De acôrdo com a opinião do eminente Sr. Dr. 
Procurador Geral da República, julgo inconstitucionais 
os seguintes dispositivos da Constituição do Piauí: art. 
67 e seus parágrafos; 68 e 69, parágrafo único do art. 
20 e primeira parte do número 6 do art. 38; art. 83, nº 
2, no ponto referente à competência do Tribunal de 
Justiça para a nomeação, demissão e aposentadoria 
dos escrivães e demais serventuários da Justiça e nº 
3, no ponto referente às licenças dos membros do 
Ministério Público e artigos 87 e 91; número 3 do art. 
120, no ponto referente à aprovação pela Câmara 
Municipal das nomeações, promoções e 
aposentadorias dos funcionários de dependência do 
Executivo, números 1, 2 e 3 do art. 53 das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 

 
REPRESENTAÇÃO Nº 97 

 
Distrito Federal 

 
Explicação 

 
O SR. MINISTRO EDGARD  

COSTA (Relator): – Sr. Presidente, na 
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qualidade de Relator, devo declarar que não conheci, 
nem me manifestei, sôbre alguns dos dispositivos 
considerados inconstitucionais pelo eminente Sr. 
Ministro Anibal Freire, quais sejam os dos artigos 20, 
parágrafo único, e 38, nº VI, 1ª parte, bem como dos 
artigos 68 e 69, porque êsses dispositivos nem só 
não foram argüidos de inconstitucionalidade pelo 
Governador, como dêles não cogitou o próprio Dr. 
Procurador Geral da República. Não foram, mesmo, 
objeto de apreciação pelo ilustre advogado da 
Assembléia Legislativa. 

Faço esta declaração, para que fique consignado 
o motivo por que sôbre tais dispositivos não me 
manifestei. Aliás, data venia de Sua Excelência, não o 
faria, porque de acôrdo com o artigo 8º, parágrafo único 
da Constituição, se ao Tribunal compete conhecer do ato 
"argüido de inconstitucional", desde que o não seja 
indubitável será a sua incompetência para sôbre essa 
inconstitucionalidade se manifestar. 

 
REPRESENTAÇÃO Nº 97 

 
Distrito Federal 

 
Explicação 

 
O SR. MINISTRO OROSIMBO NONATO: – 

Sr. Presidente, estaria de acôrdo com a 
inconstitucionalidade dos dispositivos apontados pelo 
eminente Ministro Anibal Freire, não fôra a 
declaração do eminente Relator, no sentido de que 
não se acham êles incluídos na representação. 

 
REPRESENTAÇÃO Nº 97 

 
Distrito Federal 

 
Voto 

 
O SR. MINISTRO BARROS BARRETO: – 

De acôrdo com o eminente Ministro Relator,  
voto pela inconstitucionalidade dos arts. 67  
e parágrafo 1º, 87 e 120, nº 3, da Consti- 
 

tuição do Piauí. Mas, divergindo de S. Exa., estou 
ainda pela inconstitucionalidade do adendo ao nº 7 
do art. 78, do art. 83, nº 2 – na parte que diz 
respeito aos escrivães e demais serventuários da 
Justiça –, nº 3 e parágrafo único, e do art. 91, 
parágrafo 2º, do corpo da dita Carta 
Constitucional, além dos arts. 27, 28 e 53 do Ato 
das Disposições Transitórias. 

Quanto aos demais textos impugnados, 
acompanho integralmente o Relator. Êles não 
infringem o princípio da independência e harmonia 
dos poderes, assegurado nos arts. 7º, nº VII, letra b, 
e 36 da Lei Maior. 

 
REPRESENTAÇÃO Nº 97 

 
Distrito Federal 

 
Voto 

 
O SR. MINISTRO LAUDO DE CAMARGO: – 

Segundo norma geral, cada Estado se regerá pela 
Constituição pelas leis que adotar. 

Terá, entretanto, de observar os princípios 
estabelecidos pela Constituição Federal. 

Assim, não merecerá observância tudo quanto 
importar em contrariedade a êsses princípios. 

Mas, a sua apreciação, em tese pela via 
usada, ou seja, a representação, está prêsa à 
matéria que faz objeto dos arts. 7 e 8. Parágrafo 
único da Constituição Federal, com a competência 
atribuída à Procuradoria Geral, para agir a 
respeito. 

E, em face dessa apreciação, dou nela 
inconstitucionalidade dos dispositivos que se 
seguem: 

a) art. 67, relativo ao impeachment, nos 
têrmos do meu pronunciamento anterior, 
porquanto as normas fixadas a respeito, com a 
definição de delitos e seu processo, não se 
conformam com as normas a serem atendidas em 
casos tais; 

b) art. 83, nº 2, por compe- 
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tir ao executivo a prática de atos, como os da 
nomeação, demissão, transferência e aposentadoria 
dos serventuários de Justiça, atos que se não 
confundem com o da organização da Secretaria do 
Tribunal e a nomeação dos funcionários como o 
estabelece o art. 97, nº 11 da Constituição Federal; 

c) o mesmo art. 83, nº 3, dada a autonomia do 
Ministério Público; 

d) art. 120, parágrafo 3º, dada a restrição ali 
contida; 

e) art. 177, com o entrave à nomeação pelo 
Executivo; 

f) art. 53, parágrafos 1º, 2º e 3º das Disposições 
Transitórias e referentes aos Prefeitos provisórios, de 
livre nomeação, sendo ainda certo que à União 
compete legislar sôbre inelegibilidade e, finalmente; 

g) o art. 63 das mesmas Disposições, dada a 
latitude em que ficou concebido. 

Quanto aos demais textos da representação, 
uns fogem à nossa apreciação e outros da 
apreciação feita não se pode concluir pela sua 
inconstitucionalidade. 

Dizem êstes respeito ao Judiciário, como a 
composição do Tribunal, aproveitamento de 
Desembargadores e Juizes em disponibilidade, 
criação de Câmaras e organização judiciária. 

Tenho mesmo como acertada a disposição 
que torna promovido o Juiz que teve a entrância 
elevada. 

É que o ato-promoção está ligado ao ato-
elevação. 

Aquela constitui conseqüência desta. 
O legislador federal ao estabelecer regras 

sôbre promoção, teve em vista libertar os Juízes de 
qualquer dependência do Poder Executivo. 

Garantiu-lhes, assim, a estabilidade e o 
acesso na carreira. 

E a promoção está dentro dessas normas. 
Do contrário, o magistrado,  

gozando do predicado constitucional 
 

da inamovibilidade, ficaria sujeito a uma dessas 
conseqüências: ser pôsto em disponibilidade ou 
exercer as suas funções em entrância maior mas 
com vantagens da entrância menor. 

Ora, disponibilidade só seria possível com a 
mudança da sede e quando a peça o Juiz, ex-vi do 
art. 124, nº II, da Constituição Federal. 

E o desempenho efetivo de funções, com o 
caráter de vitaliciedade em um cargo, sòmente pode 
fazer integrado o seu titular nos direitos e vantagens 
dêsse mesmo cargo. 

Não fôsse assim e ao poder competente ficaria 
defeso elevar de entrância uma Comarca que, por 
seu acentuado movimento forense e outras 
condições, estivesse fazendo jus à medida. 

Também, condenável se não apresenta o texto 
sôbre Intervenção, por dependente de lei que traçará 
as normas a serem, observadas. 

Igualmente, quanto ao veto, uma vez que dos 
critérios possíveis, o da aprovação pela maioria 
absoluta da Assembléia melhor consulta ao interêsse 
geral. 

Mais amplas garantias ao funcionalismo e aos 
membros, quer do Judiciário, quer do Ministério 
Público, não podem contrariar, antes atender à 
preceituação da lei básica. 

Por último, não se cerceia a ação do Executivo 
com a lista tríplice, quanto aos Juizes de Paz e seus 
suplentes. 

Êste o meu pronunciamento, que só em pouco 
se afasta do bem elaborado voto do ilustre Ministro 
Relator. 

 
REPRESENTAÇÃO Nº 97 

 
Distrito Federal 

 
(Matéria Constitucional) 
Requerente: o Exmo. Sr. Dr. Procurador Geral 

da República. 
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Decisão 
 
Como consta da Ata, a decisão foi a seguinte: 
Foram julgados inconstitucionais os arts. 67, 

parágrafo 14, por unanimidade de votos; o art. 120, 
nº 3, por 9 votos, 83 ns. 2 e 3, por 7 votos, da 
Constituição, e art. 53, parágrafo 3º do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, por 9 votos. 

Compareceu para tomar parte no julgamento, 
o Exmo. Sr. Ministro Armando Prado, do Tribunal 
Federal de Recursos. 

Deixou de comparecer, por ter entrado em 
gôzo de licença, o Excelentíssimo Sr. Ministro Álvaro 
Goulart de Oliveira. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
Expediente. 

Continua a hora do Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Lino de 

Mattos, primeiro orador inscrito. (Pausa). 
S. Exa. está ausente. 
Tem a palavra o nobre Senador Kerginaldo 

Cavalcanti, segundo orador inscrito. (Pausa). 
S. Exa. não está presente. 
O Sr. Apolônio Salles deixa a cadeira da 

Presidência, assumindo-a o Sr. Cunha Mello. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

Senador Apolônio Salles, terceiro orador inscrito. 
O SR. APOLÔNIO SALLES (*): – Sr. Presidente, 

Senhores Senadores, venho, de certo tempo até agora, 
ocupando a atenção do Senado sôbre assunto referente 
à sêca do Nordeste. Hoje, pròpriamente, não é dessa 
calamidade que me vou ocupar nesta tribuna. Desejo 
fazer uma retificação a discurso por mim pronunciado 
em 10 de abril do corrente ano; melhor dito, não é  
bem uma retificação, mas um adendum àquela minha 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orado.  

 

oração; e êsse adendum provocou-o a carta que 
recebi do ex-Ministro da Agricultura, João  
Cleofas de Oliveira, carta que com prazer leio, 
para conhecimento dos Senhores Senadores. 
Datada de 2 de maio do corrente, está assim 
redigida: 

"Meu caro amigo Senador Apolônio Salles". 
Assim se expressa o ex-Ministro da 

Agricultura, Dr. João Cleofas de Oliveira. 
Acompanho com atenção de pernambucano 

todos os seus trabalhos no Senado  
Federal. Mesmo à distância, observo com 
satisfação que êles se orientam no sentido da 
defesa dos mais altos interêsses de Pernambuco e 
do País visando ao desenvolvimento econômico da 
região muito mais do que qualquer aspecto 
puramente político. 

Assim, tive, agora, oportunidade de ler o seu 
discurso proferido naquela Alta Casa do Parlamento, 
na sessão de 10 de abril p.p., a respeito da 
calamidade da sêca que, mais  
uma vez, se abate sôbre todo o Nordeste e no qual o 
prezado amigo procura destacar o  
papel preponderante da pequena açudagem como 
elemento fundamental na fixação do proprietário à 
sua terra e na criação de  
pequenos centros permanentes de produção naquela 
região. Dispenso-me de desenvolver maiores 
considerações sôbre o assunto, até mesmo para 
salientar que gigantescas obras de barragens; 
permitindo constituírem-se grandes reservatórios de 
água, estão, em numerosos casos, se não na sua 
maioria, condenadas a nenhuma utilidade para 
irrigação, porque êsse aspecto não escapou à sua 
lúcida inteligência, conforme se pode concluir da 
leitura do seu discurso. 
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Mas desejo prestar um esclarecimento ao seu 
discurso na parte em que se refere à iniciativa dos 
Governos Estaduais, no incentivo à construção 
Estadual passou a cuidar que o prezado amigo, 
elogiando a todos, afirma que só a partir de 1938 a 
Administração estadual passou a cuidar do assunto, 
tendo-lhe cabido, como Secretário da Agricultura, a 
iniciativa da criação, naquele ano, de um serviço de 
açudagem. 

Tenho o dever de informá-lo que quando 
exerci, do início de 1931 a meado de 1934, a 
Secretaria de Agricultura e Obras Públicas de 
Pernambuco, então ambas reunidas, embora o 
Estado dispusesse, então, de uma receita 
insignificante, em tôrno de 60 milhões de cruzeiros, 
mesmo assim tendo encontrado um engenheiro 
contratado para abertura de poços, criei, junto à 
Secretaria, um Serviço de Irrigação, Poços e 
Açudagem que funcionou com regularidade e 
eficiência. Além disto, foram baixados dois atos 
executivos pela Interventoria, estabelecendo prêmios 
aos agricultores que construíssem açudes em suas 
terras, de acôrdo com os projetos organizados pelo 
Serviço. Em conseqüência, criou-se dotação 
orçamentária específica para pagamento do prêmio 
concedido. 

Lembro-me bem que o primeiro prêmio foi 
pago ao proprietário da Fazenda Caroá, do então 
Município de Flôres e hoje Município de Carnaíba, 
criado recentemente, porque fiz tirar fotografia no 
ato do pagamento em virtude de se tratar de 
iniciativa inteiramente nova, tanto no Estado como 
no País, visando precisamente a fixar o 
proprietário à sua terra, o que ainda agora o preza- 
 

do amigo considera tão acertadamente essencial. 
À página 122 do meu relatório relativo a 1932, 

único que por acaso tenho em mãos aqui no Rio, 
encontro o seguinte trecho a respeito daquele Serviço 
de Irrigação, Poços e Açudagem: "Foram visitados e 
estudados 77 açudes na zona sertaneja, projetados 
22, construídos 16 e premiados 14 açudes". 

Em seguida, na mesma página 122, estão 
enumerados os açudes, os nomes das propriedades 
e dos proprietários premiados e os Municípios onde 
estão localizados. 

Quero crer que aquêle Serviço de Irrigação e 
Açudagem fôra posteriormente extinto e novamente 
criado alguns anos depois, na oportunidade da sua 
gestão naquela Secretaria em Pernambuco. Isto, de 
resto, não constituiria nenhuma inovação, mas, 
simplesmente, uma espécie de rotina na tão 
invariável descontinuidade da nossa Administração e 
na ausência de execução de planos definidos e 
continuados de que o combate às sêcas nos dá, 
mais uma vez, um exemplo tão melancólico. 

Voltando, ainda, à sua tese de que uma 
questão primordial é evitar o abandono da 
propriedade sertaneja no período das calamidades, 
desejo lembrar que na minha gestão na Secretaria 
em Pernambuco, estabeleci um prêmio, também, ao 
fazendeiro que fizesse plantação de palma com o 
qual asseguraria a sobrevivência do seu rebanho. 

Graças a essa providência é que se 
intensificou no Estado o plantio dessa preciosa 
cactácea forrageira. Seria de desejar que  
aquela medida se tornasse agora generalizada 
com os planos e recursos de que dispõe o 
DNOCS e maiores subvenções se dessem ao 
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fazendeiro sertanejo, no sentido de ajudá-lo a manter 
a sua criação. 

Finalmente, não tenho a vaidade de desejar 
para mim, tantos anos decorridos, uma parcela 
sequer dos elogios dispensados pelo prezado amigo 
às administrações que posteriormente passaram no 
nosso Estado, mas, simplesmente, tornar claro que 
não fiquei indiferente mas, ao contrário, fui sensível 
ao máximo do que poderia fazer à situação do 
sertanejo pernambucano. 

Com a segurança da velha estima, abraça-o o 
João Cleofas. 

Sr. Presidente, Senhores Senadores, Ii com 
prazer a carta do Sr. João Cleofas de Oliveira porque 
é do meu hábito fazer justiça a quem realmente 
merece elogio. 

Na verdade, porém, prezados colegas, falando de 
improviso, é fácil admitir que não tivesse tido a intenção 
de dizer que sòmente depois que fui secretário da 
Agricultura em Pernambuco é que houvesse ali atenção 
às necessidades dos sertanejos; muito ao contrário, sou 
daqueles que com grande satisfação e honra, dão 
testemunho de que quando o Sr. Ministro João CIeofas 
foi Secretário da Agricultura olhou, com eficiência, 
patriotismo e interêsse, para os que vivem nas zonas 
áridas e semi-áridas de Pernambuco. Venho mesmo dar 
um depoimento a mais: naquele tempo, era eu modesto 
agrônomo da Secretaria de Agricultura; e quando o ex-
Ministro João CIeofas ocupava o cargo de Secretário da 
Agricultura tive ensejo de realizar o primeiro campo de 
irrigação a meu cargo, como agrônomo que era e ainda 
hoje sou, trabalho êsse levado a efeito na própria 
fazenda agrícola do então Secretário da Agricultura, no 
engenho Pirapoma. 

É, pois, com satisfação que  
rendo homenagem ao mérito daquele 
 

ex-Ministro, Secretário de Agricultura dos mais 
eficientes e devotados. 

Feita essa demonstração de justiça, peço até 
desculpas se acaso não o citei naquela ocasião. 
Escapou-me ressaltar o mérito daquele ilustre 
homem público na pressa com que improvisei um 
discurso sôbre as sêcas. 

O SR. NÉLSON FIRMO: – O ex-Ministro João 
Cleofas, naturalmente, não atribuiu a V. Exa. 
nenhum propósito. 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – S. Exa. não 
poderia ver qualquer propósito em minha atitude. A 
carta que me dirigiu foi sòmente um memorandum 
que me deu o ensejo e a oportunidade de dizer o que 
fêz o ex-Ministro João Cleofas quando Secretário da 
Agricultura. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Pois não. 
O SR. JURACY MAGALHÃES: – O Ministro 

João Cleofas honra todos os postos que exerce na 
vida pública. Faz-lhe, V. Exa., justiça. AquêIe 
eminente brasileiro é dos mais conspícuos 
companheiros do nosso Partido. 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – O aparte de V. 
Exa. confirma o que acabo de dizer. Tenho 
satisfação em ressaltar os méritos do Sr. João 
Cleofas que, como Secretário da Agricultura de 
Pernambuco e Ministro da Agricultura, fêz o máximo 
em benefício do Brasil e de sua terra. 

Prezados colegas, já que estou nesta 
tribuna, ocupando-me do assunto, não queria 
deixar de fazer registro em tôrno da atuação  
do Sr. Presidente Juscelino Kubitschek, no caso 
do socorro ao Nordeste, nesta hora grave  
que soou para as populações daquele peda- 
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ço do País tão infelicitado pela estiagem. 

Quero também desta tribuna ressaltar que S. 
Exa. fêz o máximo possível dentro das possibilidades 
financeiras da Nação. 

Realmente, é a primeira vez que abre um 
crédito especial de dois bilhões de cruzeiros para 
atender a calamidade como essa do Nordeste. 

Desejo, ainda, desta tribuna, apelar para todos 
os homens daquela região no sentido de que, em 
face dessa circunstância, impeçam, de todos os 
modos, que se possa ler na Imprensa, que os 
recursos destinados às sêcas tenham discriminação 
política. Na verdade, pessedista e partidário que sou, 
nesta hora, penso apenas como nordestino e 
brasileiro. Entendo seria crime – não político, mas de 
lesa-humanidade – imprimir-se a uma obra 
assistencial como a que o Nordeste reclama, 
qualquer tonalidade que não seja no sentido 
altruístico de humanidade, caridade e amor ao 
próximo. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite V. 
Exa. mais um aparte? 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Com muito 
prazer. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – A União 
Democrática Nacional vem prestigiando tôdas as 
providências governamentais destinadas a socorrer 
as populações nordestinas assoladas, mais uma vez, 
pela sêca. Soube hoje que a situação lá se agrava 
minuto a minuto; os assaltos aos armazéns 
distribuidores de víveres, estão-se repetindo. Já 
existe mesmo crença, entre os flagelados, de que só 
pronunciamentos violentos determinam a ação 
pronta do Govêrno. Várias das cidades invadidas 
tiveram melhor atendidas suas reivindicações. Se 
essa opinião se espalha, vamos ter, no Nordeste, 
crise muito mais grave que aquela que já preocupa 
homens do espírito de V. Exa., como a todos nós. 

 

Alega o Govêrno que não têm ido mais 
ràpidamente os recursos porque o Tribunal de Contas 
não registrou o crédito com a devida presteza. 
Oponho formal protesto a essa desculpa. Nos 
Balanços Gerais da União, conforme tive 
oportunidade de mostrar ao Senado, constam 
pagamento feitos pelo Govêrno da República, sem 
crédito, ou acima de crédito, somando mais de dez 
bilhões de cruzeiros. Numa hora de calamidade como 
a atual, justifica-se fizesse o Chefe do Executivo os 
adiantamentos necessários por conta de créditos 
ainda não registrados. Nesse caso, S. Exa. em vez de 
merecer nossos reparos, faria jus aos aplausos dos 
udenistas e de tôda a Nação. Quanto à discriminação 
partidária que se faz e que V. Exa. coloca, ainda, no 
condicional, no atendimento às firmas necessitadas 
de crédito, no Nordeste, a aplicação facciosa dos 
recursos encaminhados para aquela região é também 
um aspecto que merece não só a condenação do 
nobre colega, como a de todos os homens de 
consciência bem formada. Não é possível haja gente 
querendo tirar vantagens políticas de calamidade 
como a sêca. Desgraçadamente, porém, informo a V. 
Exa., com segurança, que vem sendo feita essa 
discriminação. Sei mais: existe prova de que recursos 
destinados ao Departamento Nacional de Obras 
Contra as Sêcas, de um dos Estados do Nordeste, 
foram desviados, criminosamente, para mãos 
particulares; e, em inquérito que se processa, a prova 
está consumada. O que V. Exa. condena, portanto, 
como condicional, deve censurar como fato existente, 
para execração dos indivíduos capazes de tamanha 
miséria. Reitero a V. Exa. nesta oportunidade – 
perdoe alongue tanto o meu aparte – a certeza de que 
a União Democrática Nacional prestigiará tôdas as 
providências adotadas pelo Govêrno para socorrer as 
populações da zona brasileira onde Vossa Excelência 
e eu nascemos. 
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O SR. APOLÔNIO SALLES: – Agradeço o 
aparte do nobre Senador Juracy Magalhães e o 
apoio que S. Exa. acaba de dar, de que a União 
Democrática Nacional prestigiará a atuação do 
Govêrno, nesse caso doloroso. 

Devo dizer, ainda, aos prezados colegas, o 
seguinte: li, hoje, em um dos matutinos, assim de 
passagem, que se dava a versão do desvio das 
verbas como regra, enquanto a aplicação justa, 
equitativa e imparcial seria a exceção. Devo declarar 
que não acredito assim seja. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Talvez haja 
exagêro. 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Julgo exagêro; 
e é por isso que me animei a fazer, desta tribuna, um 
apêlo, para que, se há exceção tão execranda, ela 
se reduza ao mínimo. Não é êsse o pensamento do 
Presidente da República, nem das altas autoridades, 
nem dos Srs. Ministros da Fazenda, da Agricultura e 
do Trabalho, nem de nenhuma outra autoridade; e 
acredito não será também dos políticos de 
responsabilidade. Oxalá fique isso apenas como um 
episódio, talvez para mostrar que a humanidade é 
frágil; mas que nunca seja apontado ao País, nem ao 
mundo, como norma nesta Nação, relativamente à 
região infeliz, que é o Nordeste. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – A vergonha, 
para nós, já é grande, mesmo como exceção. Se se 
transformasse em norma geral de ação, então a 
desgraça nacional seria irreparável. 

O SR. APOLÔNIO SALLES: – Êsse o apêlo 
que faço, convencido de que serei atendido, de que 
não deixarei de ser atendido, por que êsse o gesto a 
esperar de todos os homens que pensam nos 
destinos do País. 

Sr. Presidente, poucas eram as palavras que 
devia dizer. Hão de ser poucas. Seja o número supri-  
 

do com o calor com que as pronuncio, no desejo de 
ver uma hora um pouco mais feliz para o infeliz 
Nordeste. (Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Ezechias da Rocha. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Sr. 
Presidente, desisto da palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Lourival Fontes, quinto orador inscrito. 
(Pausa). 

Está ausente. 
Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira, 

sexto orador inscrito. (Pausa). 
Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Neves da 

Rocha, sétimo orador inscrito. 
O SR. NEVES DA ROCHA (lê o seguinte 

discurso): – Sr. Presidente. Srs. Senadores. 
Permitam-me assomar, hoje, a esta tribuna, 
roubando, por instantes, a preciosa atenção dos 
eminentes colegas, para proferir algumas palavras 
em tôrno do momentoso assunto do problema do 
petróleo no Brasil, ora a empolgar tôda a Nação e a 
impressionar vivamente o ânimo e a consciência de 
milhares de compatriotas, inclusive os mais 
cépticos e os mais descrentes, admirados, por 
certo, com os resultados, deveras promissores, que 
se vem obtendo, em conseqüência de sementes, há 
bem pouco tempo lançadas no fértil e abençoado 
solo pátrio, donde, maravilhosamente, começam a 
brotar e a ser colhidos os frutos opimos daquela 
semeadura benfazeja, espalhada, plantada e 
carinhosamente regada pelas mãos de verdadeiros 
patriotas, cuja preocupação máxima e absorvente, 
tem sido trabalhar, sem desfalecimentos, pela 
grandeza, cada vez maior, dêste imenso patrimônio, 
defendido e legado pelos nossos antepas-  
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sados patrimônio inestimável de glórias 
imarcessíveis, que os da hora presente têm o dever 
sagrado e indeclinável de zelar e de conservar, se 
não de aumentá-lo, de valorizá-lo e de enriquecê-lo 
de páginas aurifulgentes, como souberam fazê-lo os 
que já se foram, para transmiti-lo, intacto e sem 
mácula, aos que hão de vir, às gerações futuras. 

Nesta hora, Sr. Presidente, faltaria um dever 
de justiça e de gratidão se iniciasse estas 
considerações acêrca do palpitante assunto que me 
traz a esta tribuna, sem dedicar algumas palavras, à 
guisa de uma pálida homenagem, à memória 
daquele eminente baiano – o Senador Landulpho 
Alves – a quem o destino inexorável reservara a 
sorte de ser roubado ao convívio de sua idolatrada 
família, dos seus ilustres pares nesta Casa, e dos 
seus concidadãos, sem ver coroados de pleno êxito 
os esforços por Sua Excelência aqui desenvolvidos, 
como um bravo soldado, que soube ser, na 
memorável campanha em boa hora encetada pela 
melhor solução ao palpitante assunto que tanto o 
empolgara. 

Era o humilde orador o seu suplente, ao qual 
por fôrça de lei, coube, pàlidamente, substituir, nesta 
mesma cadeira em que teve assento neste recinto. 

Falar sôbre petróleo, falar sôbre monopólio 
estatal, referir-se à organização da "Petrobrás", no 
Senado da República, sem rememorar, embora em 
linhas ligeiras, a atuação dêsse grande nacionalista 
que foi Landulpho Alves, seria uma falta 
imperdoável, que não deveria ser cometida por 
nenhum dos seus eminentes colegas nesta Casa, 
especialmente por aquêle, seu modesto substitutivo, 
que o acompanhou durante vários anos, na sua 
brilhante vida pública, acostumado a admirá-lo, antes 
mesmo de ingressar no Parlamento, onde o saudoso 
Senador soube tão dignamente elevar o nome da 
terra que lhe serviu de berço e que o fêz seu  
 

representante no Congresso Nacional. 
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Permite V. 

Exa. um aparte? 
O SR. NEVES DA ROCHA: – Com muito 

prazer. 
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Vossa 

Excelência rememora muito bem a posição do 
saudoso Senador Landulpho Alves nesta Casa. 
Nesta Bancada, ao seu lado, testemunhamos sua 
grandiosa atuação no tocante ao problema do 
petróleo. S. Exa. foi, realmente, um homem à altura 
da responsabilidade e do destino que a Providência 
reservou à Bahia, Estado que nos dá o petróleo que 
estamos consumindo. O Senador Landulpho Alves 
defendeu, dessa tribuna, com argumentos extensos 
e exaustivos, a posição nacionalista da Bahia e do 
Congresso, na questão do petróleo. 

O SR. NEVES DA ROCHA: – Muito grato  
a V. Exa., eminente Senador Gomes de  
Oliveira, pelo aparte que enriquece minha modesta 
oração. 

Empenhado na dura peleja de caráter 
nacionalista, ao lado de eminentes colegas (dentre 
os quais se destacou pela sua magnífica atuação o 
preclaro Senador Kerginaldo Cavalcanti), teve 
Landulpho Alves, como contendores, outros distintos 
colegas, que, embora esposando idéias contrárias, 
lhe reconheciam o mérito, na firmeza dos seus 
argumentos, na nobreza dos seus gestos, e na 
sinceridade de suas opiniões. 

Tenaz e persistente fôra, de fato, a campanha, 
neste Plenário travada, por ocasião da discussão e 
votação de importante projeto que tinha por escopo a 
organização do monopólio estatal para a exploração 
do nosso petróleo. 

Os acalorados debates em que tomou  
parte o brilhante parlamentar, sempre animado  
do mais acendrado entusiasmo cívico e do  
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maior ardor patriótico, deram ensejo a magníficos e 
numerosos discursos de sua lavra, posteriormente 
enfeixados num excelente trabalho que o autor 
denominou "O Problema Brasileiro do Petróleo", 
digno de figurar entre as obras de maior valor sôbre 
o assunto. 

De uma dessas notáveis orações, aqui 
proferida a 21 de outubro de 1952, queremos 
destacar os seguintes trechos: 

"Relativamente ao grande problema do 
petróleo no Brasil, muito se tem dito, muito se tem 
falado, discutido e conjeturado. Dêle se vem 
ocupando, de fase já distante à hora atual, desde o 
homem do povo, interessado no destino de sua 
Pátria, aos agrupamentos, às sociedades de classe, 
ao meio conservador, ao comerciante, ao homem 
dos campos e às classes rurais, ao obreiro das 
fábricas, ao industrial, ao homem de imprensa, ao 
jornalista, ao ferroviário, ao rodoviário, ao 
comerciário, ao banqueiro, ao financista, ao 
economista, ao homem de letras, ao de profissões 
liberais, ao professor, ao estudante, à aviação  
civil, às fôrças armadas, às agremiações partidárias, 
às assembléias legislativas, ao Congresso  
Nacional, aos Governos dos Estados, ao Executivo 
Nacional". 

"A todos, enfim, à Nação inteira tem o assunto 
despertado o interêsse mais vivo, a todos aquêles 
que, em particular maior ou menor, se sentem no 
dever de atentar nos interêsses do Brasil, 
contribuindo para a sua prosperidade, "para o seu 
prestígio e sua segurança". 

"É que o problema do petróleo atinge a sorte 
de todos, porque dêle dependem os destinos da 
grande Pátria". 

O eminente conterrâneo que  
antevia para sua terra natal um  
 

grande papel na exploração do petróleo, e no seu 
aproveitamento industrial, em face dos primeiros 
resultados obtidos com as sondagens e perfurações 
de poços no recôncavo baiano, em franca atividade, 
quando Interventor no seu Estado, asseverava, já 
naquela época, que novos rumos estavam a ser 
traçados, para assegurar a nossa independência 
econômica, melhor preservação da dignidade e da 
soberania nacional com a nova política a ser adotada 
para o problema do petróleo no País. 

Em verdade, iríamos implantar o marco 
histórico indicativo do início de uma nova e 
promissora era para a economia nacional. 

Como sabemos, a 3 de outubro de 1953, a Lei 
nº 2.004, que dispunha sôbre a política do petróleo, 
definindo as atribuições do Conselho Nacional do 
Petróleo e criava a sociedade por ações – Petróleo 
Brasileiro Sociedade Anônima (Petrobrás), era 
sancionada pelo saudoso Presidente Getúlio Vargas, 
que à mesma se referiu com as seguintes expressões: 

"A organização da Petrobrás foi concedida 
dentro de um ponto de vista nìtidamente nacionalista. 
Ela dará o petróleo do Brasil aos brasileiros, e 
tornará possíveis os recursos financeiros vultosos de 
que necessitamos para explorar uma das maiores 
fontes de riqueza da civilização. 

Essa bandeira nacionalista eu a venho 
desfraldando em tôda a minha vida e ninguém 
logrará arrebatá-la de minhas mãos". 

Palavras proféticas do grande e inolvidável 
estadista, a cuja memória o Senado da República, 
através da palavra de eminentes parlamentares, 
prestou as mais expressivas homenagens, ao ensejo 
do seu aniversário de nascimento há poucos dias 
passados. 

Ainda, de Getúlio Vargas, são as seguintes 
palavras: 
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"É fora de dúvida, como o  
demonstra a experiência internacional, que, em 
matéria de petróleo o contrôle nacional é 
imprescindível. 

O Govêrno e o povo brasileiro desejam  
a cooperação da iniciativa estrangeira no 
desenvolvimento econômico do País, mas, preferem 
reservar à iniciativa nacional o campo do petróleo, 
sabido que a tendência monopolista internacional 
dessa indústria é de molde a criar focos de atritos 
entre povos e Governos. 

Fiel, pois, ao espírito nacionalista da vigente 
legislação do petróleo, será essa emprêsa 
genuinamente brasileira, com capital e administração 
nacionais". 

A citada lei teve os respectivos estatutos 
aprovados em 18 de janeiro de 1954. 

Mas, Sr. Presidente, até o momento, estamos 
a tecer – de envolta com algumas palavras, em 
homenagem ao ilustre parlamentar que soube 
defender com galhardia os interêsses do povo 
brasileiro no Congresso Nacional – considerações 
referentes às providências tomadas pelo Poder 
Público para a solução mais justa ao transcendental 
problema em equação, providências que se fizeram 
sentir mais eficientes, após a convicção absoluta  
da existência do precioso combustível, não só  
na Bahia, como em outros pontos do território 
nacional. 

Até aqui, porém, nem uma palavra  
sequer proferimos de referência à notável atuação 
de um outro brasileiro e fervoroso idealista, que se 
chama Oscar Salvador Cordeiro, baiano de 
nascimento, cujo nome nunca poderemos olvidar 
porque (como já temos ressaltado algumas vêzes 
desta tribuna) a dívida que a Nação tem para com 
o mesmo é irresgatável, em face de ter sido êle, 
na realidade, o pioneiro da descoberta do petró-  
 

leo na Bahia e a quem se devem as primeiras 
pesquizas e perfurações de poços petrolíferos na 
região de Lobato. 

Não nos seria lícito, portanto, que no decorrer 
das considerações que vimos expendendo, 
deixassemos de divulgar, embora em traços gerais, 
alguns detalhes da atuação por êle desenvolvida, a 
fim de que possa a Nação fazer a devida justiça a 
quem dela é merecedor. 

Há alguns anos passados, Senhor Presidente, 
em Lobato, localidade próxima à Capital do nosso 
Estado, os habitantes da região, por ocasião da 
abertura de poços ou fontes, para o aproveitamento 
de água para fins domésticos, observaram um 
pronunciado e característico odor de querosene, a 
transformar o sabor da água, que se apresentava 
cheia de borbulhas oleosas. A notícia cèleremente 
espalhada entre os aludidos habitantes da pequenina 
localidade, transpôs os limites de Lobato, passando, 
de logo, a impressionar a uns e outros, cépticos ou 
não, a tal ponto que os mais descrentes fantasiavam 
a idéia de que pudessem espíritos perversos 
inutilizar, durante a noite, a água a ser colhida no dia 
imediato, com o lançamento proposital de querosene. 

Já era, indubitàvelmente, a exsudação de 
gases de petróleo a aflorar do seio da terra virgem; 
era a própria natureza a clamar misericórdia, 
indicando sàbiamente aos sêres vivos, por indícios 
tão característicos, os lugares onde vivem 
acorrentados os nossos tesouros em potencial, para 
lhes quebrarem os grilhões sem a sorte ao menos 
reservada às nossas formidáveis quedas d'água, 
cujos bramidos, soltos ao vento, chegam 
fragorosamente aos nossos ouvidos, a implorar de 
igual passo, noite e dia, o seu aproveitamento 
racional – o da hulha branca, para transformação  
do potencial energético em energia cinética,  
em benefício da maior industrialização do nos-  
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so País. Era essa natureza indômita, revoltada pela 
insensibilidade humana, que não continha o seu 
brado de desespêro. 

Surge, assim, nesta fase, Oscar Cordeiro, no 
cenário em que teria que desempenhar o saliente 
papel que o destino lhe reservava. 

Devemos salientar que, em 1934 e 1935 o 
Ministério da Agricultura enviou à Bahia dois dos 
seus renomados técnicos, que, visitando Lobato, 
apresentaram, no seu regresso ao Rio de Janeiro, 
relatório aos seus superiores hierárquicos, 
concluindo pela inexistência de petróleo na região 
em causa. 

Oscar Cordeiro insistia nas suas convicções, 
apelando para os poderes públicos – Município, 
Estado e União – e de tal modo que, exacerbando os 
ânimos e não logrando ser ouvido em suas súplicas, 
teve, em compensação, o prêmio a que fêz jus, pelo 
seu idealismo e pelo seu patriotismo. Foi destituído 
da Presidência da Bôlsa de Mercadorias da Bahia, 
único lugar que exercia e donde auferia os recursos 
para o seu sustento e de sua família. 

Mas, as vicissitudes não lhe arrefeceram o 
ânimo. 

Prosseguiu, sem desfalecimentos, na 
campanha encetada, cônscio das responsabilidades 
assumidas, perante os seus amigos e concidadãos e 
perante a própria Nação. 

Insistiu na perfuração de pequenos poços, na 
região indicada com o auxílio material e moral de 
amigos e conterrâneos. 

Esgotaram-se os recursos. Foram 
empregadas tôdas as economias disponíveis, mas, 
ficou assinalada, por provas indiscutíveis, a 
existência do ouro negro no território baiano. 

Estava Oscar Cordeiro plenamente 
convencido de que o seu grande sonho haveria de se 
transformar, em breve, numa esplêndida realidade. 

Não clamou em vão. 
Outros técnicos do Departamento  

de Produção Mineral, do Minis-  
 

tério da Agricultura voltaram à Bahia. 
Ali estiveram, então, Sílvio Fróes de Abreu, 

Irnack do Amaral e Glycon de Paiva, concluindo, 
afinal, que, não só na região do Lobato, mas, em 
vários outros pontos do Recôncavo Baiano, como 
Itaparica, Aratu, Candeias e Madre Deus, havia 
vestígios seguros e insofismáveis do petróleo que 
pesquisavam. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. NEVES DA ROCHA: – Com a maior 
satisfação, eminente Senador. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Ouvi com 
tôda a atenção o brilhante discurso em que V. Exa., 
com a mestria habitual, versa os mais palpitantes 
assuntos de interêsse público. Fêz V. Exa. justiça às 
figuras do Presidente Getúlio Vargas, do Interventor 
Landulpho Alves, de Oscar Cordeiro. Com êsse 
trabalho ajudará a fazer-se justiça, no futuro,  
nesse aspecto particular da História econômica do 
Brasil. 

O SR. NEVES DA ROCHA: – Essa a minha 
intenção. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Não  
quero que V. Exa. conclua sem ressaltar que a 
Nação Brasileira deve ao meu Partido, à União 
Democrática Nacional, a instituição da Petrobrás 
como monopólio de Estado no Brasil. Sabe  
V. Exa. que o projeto original dava à Petrobrás a 
condição de sociedade de economia mista, com 
participação de capital privado nacional e 
estrangeiro. Foi o meu Partido que tomou a 
iniciativa de fazer da Petrobrás o monopólio estatal 
do petróleo. Desde que V. Exa. está fazendo 
História, permito-me incluir, no seu discurso, êsse 
aparte, pedindo a atenção da opinião pública do 
Brasil para o notável serviço prestado ao povo 
brasileiro, pelo Partido a que tenho a honra de 
presidir. 

 



– 186 – 
 

O SR. NEVES DA ROCHA: – Incorporo, com 
a maior satisfação, eminente Senador Juracy 
Magalhães, o aparte que V. Exa. acaba de dar ao 
meu modesto discurso. Não tenho em mira senão 
fazer justiça àqueles que, verdadeiramente, 
trabalharam no sentido de tornar realidade a 
exploração do petróleo no Brasil. Diz bem Vossa 
Excelência: é preciso que a Nação inteira saiba que, 
além das figuras notáveis por mim citadas, 
elementos da União Democrática Nacional, 
patriòticamente, também lutaram por que a Petrobrás 
se concretizasse dentro das linhas que lhe foram 
traçadas. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Agradeço o 
ato de justiça que pratica Vossa Excelência. 

O SR. NEVES DA ROCHA: – Sempre que 
ocupo a tribuna, Senador Juracy Magalhães, move-
me apenas a vontade de fazer justiça. Êsse tem sido, 
na minha vida, um dos meus lemas. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Qualidade 
que exorna o caráter de Vossa Excelência. 

O SR. NOVAES FILHO: – E bem reconhecida 
por quantos convivem com o ilustre colega. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Muito bem! 
O SR. NEVES DA ROCHA: – Agradeço a 

Vossas Excelências. 
Dizia eu, Sr. Presidente: com a atuação de 

Oscar Cordeiro estava ganha a batalha. 
Daí por diante o Conselho Nacional do 

Petróleo tomou pleno conhecimento do assunto, 
determinando a intensificação dos respectivos 
trabalhos, em todo o território nacional. 

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

O SR. NEVES DA ROCHA: – Com muito 
prazer. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Para 
completar a História dêsse episódio da vida 
econômica do Brasil, lembro a V. Exa. que Getúlio 
Vargas foi sempre um nacionalista. A nacionalização 
das fontes de produção está entre os postulados do 
Partido Trabalhista Brasileiro; e o monopólio estatal 
coroa seus princípios. Não poderia estar, portanto, 
fora das cogitações do Partido Trabalhista Brasileiro 
e idéia do monopólio estatal em relação à exploração 
do petróleo nacional. Parece-me ter sido mesmo 
mais um lapso do Presidente da República, quanto 
se continha na Mensagem a que aludiu o nobre 
Senador Juracy Magalhães, porquanto sempre foi 
pensamento de Getúlio Vargas a nacionalização da 
exploração petrolífera. Logo que se deu conta do 
rumo, da orientação que a sua Mensagem 
estabelecia, foi o primeiro a assumir a posição 
estatal da Petrobrás. 

O SR. NEVES DA ROCHA: – Obrigado a V. 
Exa. pelo brilhante aparte. A êsse respeito, já disse da 
grande atuação do extinto Presidente Getúlio Vargas, 
dirigente do Partido Trabalhista Brasileiro, à época. 
Repito as palavras de Sua Excelência, que definem 
perfeitamente a sua maneira de ver a questão: 

"A organização da Petrobrás foi concebida 
dentro de um ponto de vista nìtidamente nacionalista. 
Ela dará o petróleo do Brasil aos brasileiros, e 
tornará possíveis os recursos financeiros vultosos de 
que necessitamos para explorar uma das maiores 
fontes de riqueza da civilização. 

E termina: 
"Essa bandeira nacionalista, eu a venho 

desfraldando em tôda a minha vida e ninguém 
logrará arrebatá-la de minhas mãos". 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – É, portanto, a 
confirmação do que o nobre colega está afirmando. 
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O SR. NEVES DA ROCHA: – Ditas essas 
palavras, Sr. Presidente, à guisa de ligeiro histórico 
em tôrno de tão palpitante e momentoso problema, 
outras tantas desejamos proferir sôbre o crescente 
desenvolvimento dos respectivos serviços – 
produção e exploração do petróleo – no momento a 
cargo da "Petrobrás" – sabemos, agora, não só com 
o apoio do Partido Trabalhista Brasileiro, mas 
também de eminentes elementos da União 
Democrática Nacional – soberba realização do 
inesquecível Presidente Getúlio Vargas, com o apoio 
do Congresso Nacional, fortemente prestigiada pelo 
atual Govêrno do Presidente Juscelino Kubitscheck. 

Sr. Presidente, não desejo terminar sem 
ressaltar e fazer minhas algumas palavras do nosso 
prezado colega, o eminente Senador Ezechias da 
Rocha, que, há dois dias, falando nesta Casa sôbre 
tão palpitante assunto, trouxe ao nosso 
conhecimento dados estatísticos que bem 
expressam os resultados benéficos alcançados pela 
"Petrobrás", desde sua fundação, em 1953. 

Referiu-se o eminente representante de 
Alagoas, à produção de petróleo bruto em 1955, 
quando já era de cêrca de dois milhões de barris, 
cifra elevada, em 1957, a mais de dez milhões de 
barris, ou seja, exatamente, 10.106.270 barris, 400% 
portanto sôbre os índices verificados em 1955. 

Quanto à refinação, era em 1955 de 118.000 
barris; e em 1957, elevou-se para 130.000 barris. 

Isso, sem falar, na ampliação das refinarias 
existentes, como a Refinaria Landulpho Alves, que 
está aumentando sua capacidade de refino de 7 para 
37 mil barris diários. Em 1960, teremos a Refinaria 
Duque de Caxias, cuja produção será da ordem de 
90 mil barris diários. Computadas tôdas as refinarias 
alcançaremos 300 mil barris diários. 

Em 1957, o Brasil economizou divisas no valor 
de 108 milhões de dólares, em face dos resultados 
da Petrobrás. 

Estas, Sr. Presidente, as palavras que 
desejava proferir, neste instante, sôbre tão palpitante 
assunto. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é 
cumprimentado). 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –  
Sr. Presidente, peço a palavra para explicação 
pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Kerginaldo Cavalcanti, para explicação 
pessoal. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (para 
explicação pessoal): – Senhor Presidente, acabo 
de receber telegrama que, estou certo, merecerá do 
Presidente da República, Sr. Juscelino Kubitschek, 
do Ministro da Aeronáutica e do Ministro da Viação e 
Obras Públicas, honrosa acolhida pelo interêsse que 
se contém na exposição sucintamente feita pelos 
homens de maior representação, na zona oeste de 
meu Estado. 

É do seguinte teor: 
"Comunicamos ao eminente conterrâneo que 

acabamos de dirigir ao Exmo. Sr. Presidente da 
República o seguinte telegrama: "Tomamos a 
liberdade de comunicar a V. Exa. que as companhias 
de Aviação suprimirão as escalas de seus aviões 
nesta cidade, com graves prejuízos de tôda região 
Oeste, êste Estado, devido à falta de pavimentação 
das pistas do nosso aeroporto. Êste motivo que nos 
traz à presença do eminente Presidente, cujos 
propósitos, reconhecemos, são, além de amparar os 
irmãos nordestinos, tão duramente atingidos  
pela inclemência da sêca, executar obras de real 
valor para soerguimento econômico da região.  
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Em face do exposto apelamos para V. Exa.  
no sentido de que seja autorizada a pavimentação 
das pistas do aeroporto local, imprescindível à 
manutenção das linhas aéreas que vinham  
até agora constituindo fator decisivo para o  
nosso progresso. A par do valimento de sua 
execução, na qual poderia ser amparado um  
grande número de flagelados, confiantes na 
clarividência e no elevado espírito patriótico de V. 
Exa., que saberá acolher e atender às justas 
aspirações do povo da zona do Oeste do Rio 
Grande do Norte, vimos antecipadamente 
testemunhar nosso sincero reconhecimento. 
Estamos certos de contar com sua valiosa 
colaboração na concretização do nosso objetivo. 
Atenciosas saudações – as.) Dr. Antônio Rodrigues 
Carvalho, Prefeito; Dom Eliseu Simões  
Mendes, Bispo de Mossoró; Francisco Senna, 
Presidente da Associação Comercial; Pedro 
Fernandes, Presidente da Associação Rural;  
Assis Menezes, Presidente do Sindicato de 
Varejistas; Souto Filho, Presidente do Sindicato 
Salineiro; Alfredo Avelino, Presidente do Sindicato 
de Trabalhadores de Salinas; Manuel Estevam 
Barros, Presidente do Sindicato de Construção 
Civil". 

Como se verifica, Sr. Presidente, êsse 
telegrama traz-nos ao conhecimento um fato a mais 
nessa teoria de fatos em que se debate a infelicidade 
nordestina. 

Mais um fato e mais um outro fato,  
dirão os cépticos e os indiferentes, de pouco 
adiantam. Na verdade, entretanto, adiantam, e de 
muito, porque todos êles, nessa cadeia de 
realidades, traduzem aspectos peculiares ao 
Nordeste e, sobretudo, nos que condizem com a sua 
economia. 

Atravessamos um período grave! Não 
sómente grave, gravíssimo, para os nordestinos. 
Tudo o que se puder fazer – não digo soerguer mas, 
ao menos, amparar os nossos concidadãos flagelados 
– não será demasia. Será de somenos, dada a 
dolorosa situação que se abateu sôbre todos nós. 

Sr. Presidente, êsse telegrama, que tem 
assinaturas do Prefeito, do ilustre Bispo de Mossoró 
e de representantes de classe, traduz a iminência de 
mais um golpe na economia do Rio Grande do Norte, 
o Estado mais sofredor e, não há dúvida, o mais 
flagelado e desesperado do Nordeste. 

Eu já o disse, com o apoio de eminentes 
colegas, filhos de outras unidades nordestinas 
também acicatadas pelas sêcas, que nossa situação, 
por infelicidade e desgraça de todos nós, era, com 
efeito, a mais tremenda, a mais ameaçadora e 
subversiva, porque, naquilo que a sociedade tem de 
mais estrutural, ela se encontra abalada e 
ameaçada, conduzindo-nos a dias inseguros e 
incertos, senão perigosos. 

Não quero, Sr. Presidente, recordar palavras 
amargas que proferi nesta Casa, no que se refere a 
êsse problema já equacionado pelo ilustre Presidente 
Epitácio Pessoa, durante o seu Govêrno. Não quero, 
Sr. Presidente, desviar as camândulas dêsse rosário 
tão pesado de sofrimento que é nosso, que é de todos 
nós, porque já outras vozes, com autoridade maior, 
com expressão mais vigorosa, disseram e contaram à 
Nação o que ocorre com efeito na minha terra, no 
Nordeste brasileiro. Mas não me posso furtar de 
declarar que outras seriam as nossas condições, se 
outros fôssem os remédios. Não poderia deixar, 
também, à margem dêsse telegrama, de salientar 
perante o Senado que bem minguados seriam os 
efeitos de uma sêca se pudéssemos obstá-los. Uma 
calamidade de tal natureza se processa por causas 
que não dependem dos homens, porém de con-  
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dições telúricas excepcionais. Ainda assim não 
teríamos o desajustamento que se verifica, se as 
populações migrantes deslocando-se, ninguém sabe 
para onde, encontrassem um Plano de acolhida, de 
proteção, de amparo. 

Sou nacionalista; e tenho pedido, desta 
tribuna, para os conterrâneos, ao menos tratamento 
igual ao dispensado aos estrangeiros. A verdade, 
dura, porém, a verdade crua, a verdade irrecusável é 
que o advena é melhor tratado, melhor amparado, 
melhor sustentado que o nordestino, o esteio desta 
Pátria, quando tangido pela adversidade. 

Êsse fato é evidente, e quando assim grito, 
quando assim clamo, quando assim reclamo, há 
quem diga que sou adversário ou inimigo do 
imigrante estrangeiro. 

Sr. Presidente, nunca poderia ser êsse o meu 
pensamento. A realidade, entretanto, é essa que 
Vossa Excelência está vendo. 

Mossoró, uma grande cidade, uma jóia do meu 
Estado, encravada na sua zona Oeste, terra de 
gente trabalhadora, que vem construindo para o Rio 
Grande do Norte e para a Nação um empório de 
civilização e de trabalho, está ameaçada de ter 
desviados da região os aviões que tanto têm 
contribuido para seu progresso. Por que, Sr. 
Presidente? É até risível comentá-lo. – Porque a 
pista não oferece, na pavimentação, as condições de 
segurança indispensáveis. 

Estou certo de que o honrado Ministro da 
Aeronáutica, e o honrado titular da Viação 
desconhecem êsse fato. 

Dado seu patriotismo e sua dedicação à causa 
pública, não deixariam que viesse a ocorrer uma 
cricunstância que, sob todos os aspectos, é de fato 
triste e desalentadora para todos nós. 

O apêlo que faço ao eminente Chefe da 
Nação, Dr. Juscelino Kubitschek, o apêlo que  
dirijo aos seus Ministros responsáveis, ou ain-  
 

da, a quem de direito, é um lídimo apêlo; é, 
realmente, um grito d'alma que, nesta oportunidade, 
mais razão tem ainda de ser. 

A União dispõe-se a abrir crédito excepcional; 
o eminente Presidente da República já viu aprovado 
pelo Tribunal de Contas créditos no valor de cêrca de 
dois bilhões de cruzeiros. Então, será que um centro, 
como o de Mossoró, que sempre dispôs dêsse 
aparelhamento aviatório, beneficiando a tôda zona 
oeste do Rio Grande do Norte, poderá perder êsse 
serviço, que opulenta sua riqueza? Isso, Senhor 
Presidente, com efeito, seria de não se crer. 

Daí, porque, sendo veículo dêste apêlo dos 
meus conterrâneos chicoteados pelo sol, pela 
canícula mais rude, quero que, quanto antes, lhes 
dêem a oportunidade de verificar que não estão 
sendo abandonados. 

Apelo, portanto, para que se faça essa obra; 
apelo, portanto, para que se socorra o meu Estado, 
porque, de fato, êle é, dentre todos os que estão 
sofrendo, aquêle que mais sofre, aquêle que mais 
precisa ser socorrido. O Rio Grande do Norte – 
noutra oportunidade, virei demonstrar desta tribuna – 
é uma terra riquíssima em minerais. Provarei, então, 
que, talvez, tenhamos ali, as maiores jazidas de 
urânio do Brasil; provarei que dispomos, na Serra do 
Martins, de xisto betuminoso em excelentes 
condições; demonstrarei, ainda – e já não quero falar 
na chelita muito conhecida – que existem depósitos 
de cobre, talvez inexauríveis. Dessa sorte, o Rio 
Grande do Norte é um Estado que, bem 
encaminhada pelo Govêrno a providência, pode  
vir a constituir-se num dos florões da Unidade 
nacional. 

Sr. Presidente, aqui fica êsse apêlo, que me 
vem da alma. (Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, para 
explicação pessoal, o nobre Senador Públio de 
Mello. 
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O SR. PÚBLIO DE MELLO (para explicação 
pessoal) (*): – Sr. Presidente, em nome da Bancada 
Maranhense nesta Casa, ou melhor, em nome do 
meu Estado, congratulo-me com o Dr. Antônio 
Mendes Vianna, promovido a Embaixador, 
derradeiro pôsto da carreira diplomática. 

O Dr. Antônio Mendes Vianna é, 
incontestavelmente, um dos valores modernos da 
diplomacia, tão dignamente honrada pelos vultos 
egrégios de Rio Branco, Joaquim Nabuco e Assis 
Brasil, sem falar em outros que os precederam. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. PÚBLIO DE MELLO: – Com muito 
prazer. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – À homenagem 
que V. Exa. está prestando ao Ministro Antônio 
Mendes Vianna, que acaba de ser promovido, 
desejo juntar a solidariedade da Bancada da União 
Democrática Nacional. O Ministro Mendes Vianna 
estêve em contato permanente, durante quase três 
anos, com o Senado Federal, como elemento de 
ligação do Itamarati. 

Durante êsse período, e no desempenho 
daquelas funções, angariou a simpatia, a amizade e 
a confiança de todo o Senado, destacadamente da 
Bancada que tenho a honra de liderar nesta Casa. 

O SR. PÚBLIO DE MELLO: – Muito agradeço 
o aparte do nobre Senador João Villasbôas, 
emprestando ao meu modesto discurso a 
solidariedade do seu Partido, a União Democrática 
Nacional. 

Sr. Presidente, o Dr. Antônio Mendes Vianna é 
bem digno de tôdas essas manifestações de simpatia 
e aprêço. Incontestàvelmente, na nobre carreira 
diplomática que abraçou tem sabido imprimir atuação 
eficientíssima nos diversos postos, que há ocupado. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

O SR. MEM DE SÁ: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. PÚBLIO DE MELLO: – Com todo o 
prazer. 

O SR. MEM DE SÁ: – Folgo em verificar que 
V. Exa. está fazendo tão justo elogio ao Embaixador 
Mendes Vianna. Aproveito a oportunidade para 
associar-me a essa manifestação, emprestando-lhe 
integral solidariedade, por se tratar de uma das  
mais brilhantes figuras da nossa Magistratura. 
Desejaria estender êsses louvores e aplausos ao 
Embaixador Raul Boppe, uma das mais altas 
expressões da intelectualidade e da diplomacia 
brasileira. 

O SR. PÚBLIO DE MELLO: – Muito grato ao 
nobre Senador Mem de Sá, pela solidariedade às 
minhas modestas palavras. 

O SR. MEM DE SÁ: – Brilhantes  
palavras. 

O SR. PÚBLIO DE MELLO: – Obrigado a 
Vossa Excelência. 

Sr. Presidente, para quem o conhece de 
perto, não é de estranhar se houvesse o Dr. 
Antônio Mendes Vianna conduzido com tanto brilho 
e eficiência, descendente, como é, de um dos 
valores intelectuais de maior projeção do 
Maranhão. Refiro-me ao saudoso Dr. Godofredo 
Mendes Vianna, um dos grandes expoentes desta 
Casa em outros tempos, que ocupou, no meu 
Estado, os mais altos postos da Magistratura. 
Depois de ascender à curul governamental, 
representou o Estado do Maranhão na Câmara dos 
Deputados e Senado Federal. Nos Anais do 
Congresso constam passagens inapagáveis de sua 
atuação, que bem atestam o seu valor e a sua 
cultura. 

Sr. Presidente, o Embaixador Antônio Mendes 
Vianna, há se conduzido de maneira impecável e 
brilhante nos altos postos da diplomacia em que  
tem servido – Budapest, Caracas, Buenos Aires,  
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Santiago, Madri, Antuérpia e Teeran. Vê-se, 
portanto, que se trata, realmente, de diplomata de 
carreira. 

Melhor que minhas palavras, diz a notícia hoje 
divulgada pelo brilhante matutino desta Capital, 
"Correio da Manhã": 

"Diplomata de grande cultura, inteligência e 
eficiência, é um dos nomes de maior prestígio no 
Itamarati”. 

Compreende-se, portanto, Senhor Presidente, 
que a elevação do Dr. Mendes Vianna ao  
ápice da carreira diplomática encha de satisfação e 
de orgulho o Estado do Maranhão, que tenho a 
honra de representar nesta Casa, do Congresso 
Nacional. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Dá licença 
para um aparte? 

O SR. PÚBLIO DE MELLO: – Com muito 
prazer. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Emprestando 
tôda a solidariedade à brilhante orientação de V. 
Exa., peço ao nobre Senador que fale também em 
nome do Partido Social Democrático com a justiça 
que V. Exa. está fazendo aos méritos do Dr. Antônio 
Mendes Vianna. 

O SR. PÚBLIO DE MELLO: –  
Agradecido à honra que V. Exa. me confere de 
também falar em nome do Partido Social 
Democrático. 

Sr. Presidente, sinto-me bem em traduzir, 
neste instante, o contentamento da minha  
Bancada, júbilo da população do meu Estado.  
Todos vibramos de alegria pela ascenção do Dr. 
Antônio Mendes Vianna ao mais alto pôsto da 
diplomacia. A S. Exa., em nome da minha  
Bancada, em nome do Maranhão, as nossas mais 
sinceras congratulações. (Muito bem; muito bem. 
Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, para 
explicação pessoal, o nobre Senador Lima Teixeira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA (para explicação 
pessoal): (*) – Sr. Presidente, há pouco tempo tive 
ensejo, nesta Casa, de expor a precariedade da 
indústria de charutos na Bahia, meu Estado, e, 
sobretudo, de aludir ao fechamento da Fábrica Costa 
Pena e, anteriormente à Fábrica Dannemam. 

Em certa fase do meu discurso, cheguei a 
relembrar que o Presidente da República, Sr. 
Juscelino Kubitschek, no decorrer da sua campanha 
política, assumira com os operários do Recôncavo 
Baiano, o compromisso de empregar todos os meios 
ao seu alcance para que aquelas fábricas voltassem 
a trabalhar. 

Aqui no Senado, por várias vêzes, tenho, 
nesse sentido feito apêlos ao eminente Presidente 
da República; S. Exa. chegou a designar o Major 
Luís Felipe Borges para entrar em entendimento com 
o Presidente do Banco do Brasil e acertar as 
providências cabíveis para a reabertura e 
funcionamento daquelas duas fábricas. 

Sr. Presidente, no ano passado, estive na Suíça; 
e tendo entrado em uma casa comercial para comprar 
cigarros – fato que já relatei ao Senado – ouvi um 
cidadão pedir uma caixa de charutos Danneman. Como 
tinha conhecimento de que a fábrica se fechara há 
mais de quatro anos, movido pela curiosidade, adquiri 
também uma caixa; e verifiquei que nela constava o 
seguinte: "Legítimos charutos Danneman, fabricados 
em São Félix – Bahia". 

Voltei para o Brasil com a convicção de que os 
charutos eram falsificados, até porque não se 
justificaria que assim não fôsse, visto como a fábrica 
encerrara suas atividades há mais de quatro anos. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Só há poucos dias é que o Major Luís Felipe 
Borges me comunicou que, tendo convidado os 
antigos proprietários da Dannemann, tivera a 
surpreendente resposta de que não mais se 
interessavam pela reabertura daquela famosa fábrica 
de charutos da Bahia. Disseram que haviam. vendido 
à Suíça a marca e recebiam um royalty, em função 
da produção dos charutos Dannemann naquele país. 
Essa situação lhes era mais conveniente do que 
reabrir a fábrica, porquanto, teriam de pagar vultosas 
indenizações aos operários, em virtude da longa 
paralisação. 

Agora, Sr. Presidente, retomo o assunto, mas 
sob outro aspecto. Das famosas fábricas de charutos 
– Dannemann, Costa Pena e Suerdieck – sòmente 
esta última persiste. Está, contudo, ameaçada de 
também paralisar suas atividades. 

Acaso há falta de fumo? 
Não, Sr. Presidente. A Bahia, até há pouco, o 

maior produtor de fumo no Brasil, é hoje o segundo. 
A dificuldade provém de que o Lóide Brasileiro se 
recusa a transportar para o meu Estado caixas de 
charutos fabricadas no Sul do País, que se 
encontram no pôrto de Itajaí. Os charutos não 
podem, portanto, ser embalados; a fim de serem 
remetidos para outros Estados ou exportados. 

Além do telegrama que tenho em mãos, vou 
ler uma nota de Salvador, publicada na "Fôlha da 
Manhã", de São Paulo: 
 
FABRICAS BAIANAS DE CHARUTOS AMEAÇADAS 

DE PARALISAR AS ATIVIDADES. 
 
Salvador, 28 (Fôlhas) – Novamente estão as 

fábricas de charutos dêste Estado ameaçadas de 
paralisar suas atividades, por não haverem recebido 
nos últimos dias material para embalagem do 
produto. Grande número de caixas que contém  
êsse material estão retidas no Pôrto de Itajaí, por- 
 

quanto os navios do Lóide se recusam a transportá-
las para Salvador, ao mesmo tempo que unidades da 
Companhia Costeira não fazem escala naquele 
pôrto. 

Dessa forma, milhões de charutos já 
confeccionados poderão ser perdidos, e as fábricas 
produtoras ameaçadas de fechamento, pois deverão 
ficar com o produto retido. Prejuízos vultosos 
sofrerão diversas firmas, entre elas a Suerdieck, 
maior fabricante de charutos no País e que  
dirigiu extenso telegrama ao Presidente da 
República, a fim de solicitar providências que 
solucionem a questão. Também ,ao presidente da 
Federação das Indústrias se dirigiram tôdas as 
firmas prejudicadas encarecendo a necessidade de 
medidas urgentes. 

O Sr. Presidente da República está ciente da 
situação, uma vez que telegramas lhe foram 
dirigidos. Formulo, então, apêlo ao nobre e digno 
Ministro da Viação e Obras Públicas, Comandante 
Lúcio Meira, convencido de que Sua Excelência 
volverá as vistas para a Bahia, para uma das 
maiores indústrias, a do fumo; e não permitirá que o 
Lóide Brasileiro se obstine em não transportar 
material para embalagem do charuto baiano. Não é 
justo seja relegado para, segundo plano. Estado que 
tanto serviço tem prestado à economia nacional na 
produção de divisas, mòrmente por culpa de uma 
Companhia de Navegação que está sob a direção do 
Govêmo. 

Faço êsse apêlo ao Sr. Ministro Lúcio Meira 
certo de que S. Exa. tomará as providências 
cabíveis, a fim de que não venha a indústria de fumo 
da Bahia a ser atingida por nova desilusão, como a 
que sofreu com o fechamento de duas fábricas, 
deixando um sem número de operários abandonados 
à sua própria sorte. Foi o que verificamos, o Sr. 
Ministro da Agricultura e eu, quando em visita ao 
Município de São Félix, produtor de charutos. 
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O SR. NEVES DA ROCHA: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. NEVES DA ROCHA: – Faço  

minhas as palavras que o nobre colega está 
proferindo a respeito de assunto tão palpitante.  
Pode V: Exa. contar com minha solidariedade 
integral ao seu brilhante discurso sôbre a indústria de 
charutos em nossa terra e as providências que o 
Govêrno Federal deve tomar para que não 
desapareça. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Agradeço o  
aparte do nobre colega Senador Neves da  
Rocha. Sabe o Senado que nós, da Bancada da 
Bahia, tôdas as vêzes que estão em jôgo os altos 
interêsses do Estado, nos colocamos à frente na 
defesa da terra comum que, afinal de contas, tem 
sido não só o berço da nacionalidade mas, 
sobretudo, campo próprio ao desenvolvimento da 
economia nacional. Além do petróleo há essa  
grande fonte de divisas – o cacau – que tem 
proporcionado desenvolvimento ao País, sem que o 
nosso Estado dela se beneficie, como era de 
esperar. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Pois não. 
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Desejo 

colaborar com V. Exa. no apêlo que faz no sentido de 
que seja facultado transporte à madeira necessária ao 
fabrico de caixas de charuto para a indústria  
de fumo da Bahia. Sabe V. Exa., e foi dito antes, nos 
debates travados nesta Casa, que várias fábricas de 
charuto fecharam suas portas por dificuldades 
econômicas. O Govêrno atual da República, através 
do ex-candidato a Presidente, Dr. Juscelino 
Kubitscheck, assumiu compromissos com os 
operários de São Félix, Cachoeira, Muritiba e outras 
 

cidades do Recôncavo Baiano de que, tão logo 
assumisse a Presidência da República, essas fábricas 
seriam reabertas. Pelo que estou vendo, a única que 
resistiu aos embates da política vesga e condenável 
adotada pelo atual Govêrno, a Fábrica de Charutos 
Suerdieck, também está condenada, por outros 
motivos. Criando embaraços a que se consuma essa 
injustiça, V. Exa. presta grande serviço à Bahia, serviço 
em que também quero colaborar. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Obrigado pelo 
aparte elucidativo do nobre colega, sobretudo porque 
a Bancada da Bahia forma um só bloco em defesa 
dos interêsses da terra. 

Estou certo que o ilustre Ministro da Viação 
não se descuidará um só instante do problema, 
levando em consideração os apelos que faço. (Muito 
bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido 
requerimento do nobre Senador Nelson Firmo. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 145, DE 1958 

 
Somos um País ainda pobre de iniciativas e 

realizações que suscitem não só o nosso interêsse, 
mas, principalmente os aplausos dos brasileiros. 

Daí esta verdade: quando um homem, de 
origem humilde, luta dramàticamente, e vence, 
transpondo obstáculos enormes, construindo, em 
vários setores de nossa vida, obra de poderosa 
influência na economia nacional, ajudando afinal a 
empurrar êste País para a frente, é claro que êle 
merece, mesmo quando festeja uma data íntima, as 
homenagens dos seus patrícios. 

Foi o que ocorreu ontem com o ilustre 
industrial e criador de riquezas Senhor Severino 
Pereira da Silva, um bravo filho de Pernam- 
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buco, que para aqui veio, viu e venceu. 

Sôbre êle publicou admiráveis comentários a 
"Tribuna da Imprensa", jornal do Sr. Carlos Lacerda, 
conseqüentemente um jornal desacostumado e sem 
jeito para elogios imerecidos. 

De acôrdo com o nosso Regimento, requeiro a 
sua transcrição nos Anais do Senado. 

Sala das Sessões, em 7 de maio de 1958. – 
Nelson Firmo. 

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

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara, 

nº 18, de 1958, que retifica a Lei número 2.584, de 1º 
de setembro de 1955, que cria coletorias federais e 
dá outras providências, tendo Pareceres Favoráveis, 
sob ns. 117 e 118, de 1958 das Comissões de 
Serviço Público Civil e de Finanças. 

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

a discussão. (Pausa). 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

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

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 18, DE 1958 

 
(Nº 2.365-B, de 1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Retifica a Lei nº 2.384, de 1 de setembro de 1955, 

que cria coletorias federais, e dá outras providências. 

Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica retificada a expressão Inhuma para 

Inhaúma, constante do art. 1º da Lei nº 2.584, de 1 
de setembro de 1955. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara, 

nº 40, de 1958, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir pelo Poder Judiciário – Justiça Eleitoral –
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, o 
crédito especial de Cr$ 14.500,00 para atender às 
despesas de pagamento da majoração de 
gratificação de Juízes e Escrivães Eleitorais, tendo 
Parecer Favorável, sob número 120, de 1958, da 
Comissão de Finanças. 

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

a discussão. (Pausa). 
Está 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 40, DE 1958 

 
(Nº 2.331-B, de 1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Poder 

Judiciário – Justiça Eleitoral – Tribunal Regional 
Eleitoral do Rio Grande do Norte, o crédito especial 
de Cr$ 14.500,00, para atender às despesas de 
pagamento da majoração de gratificação de Juízes e 
Escrivães Eleitorais. 
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O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir 

ao Poder Judiciário – Justiça Eleitoral – Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, o crédito 
especial de Cruzeiros 14.500,00 (quatorze mil e 
quinhentos cruzeiros) para atender às despesas de 
pagamento da majoração determinada pela Lei 
número 2.982, de 30 de novembro de 1956, na 
gratificação de Juízes e Escrivães, referente ao mês 
de dezembro de 1956. 

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 45, de 1958, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio, o crédito especial de Cr$ 
500.000,00, para custear despesas com a realização 
do 3º Congresso de Trabalhadores, em Pôrto Alegre. 
Estado do Rio Grande do Sul, tendo Parecer 
Favorável, sob nº 121, de 1958, da Comissão de 
Finanças. 

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

a discussão. (Pausa). 
Está 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 45, DE 1958 

 
(Nº 2.930-B, de 1957, na Câmara dos Deputados) 

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

abrir, pelo Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio, o crédito especial de Cruzeiros 
500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) para custear 
despesas com a realização em maio do corrente 
ano, do 3º Congresso de Trabalhadores, em Pôrto 
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. 

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

 
Discussão única, do Projeto de Resolução, nº 

1, de 1958, de autoria da Comissão Diretora, que 
revigora o disposto na Resolução nº 10, de 1951, 
para os funcionários da Secretaria do Senado, 
admitidos posteriormente à Resolução nº 4, de 1955, 
tendo Pareceres: da Comissão de Constituição e 
Justiça: nº 46-58, favorável, nos têrmos do 
substitutivo que oferece; nº 128-58 (novo exame, em 
conseqüência de requerimento aprovado em 
Plenário), reiterando o pronunciamento anterior; da 
Comissão de Finanças: nº 47-58, favorável ao 
substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
O SR. GOMES DE OLIVEIRA (*): – Sr. 

Presidente, está pràticamente resolvido, pelo parecer 
favorável de tôdas as Comissões, o assunto objeto 
do projeto em debate. 

Não desejo, entretanto, deixar de ressalvar o 
ponto de vista que defendi, nesta Casa, a respeito de 
gratificações. Quando se discutiu, neste Plenário, o 
projeto de Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 
da União, concedendo-se gratificações adicionais 
aos vinte e vinte e cinco anos de serviço aos fun- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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cionários em geral; e, posteriormente, quando se 
votou a emenda atribuindo gratificação adicional em 
têrmos idênticos aos da Resolução em debate, isto 
é, aos cinco, dez e quinze anos de serviço, meu voto 
foi contrário a essas liberalidades. 

Entendia e entendo que as gratificações 
adicionais burlam princípio tradicional do nosso 
Direito Administrativo, que consagra o direito à 
promoção por antigüidade e por merecimento. 

Eis por que, Sr. Presidente, votei naquela 
oportunidade, contra as emendas que se introduziram 
no projeto referente aos funcionários públicos em geral. 

Sustentei, então, – e êsse ainda o meu ponto 
de vista – que, conceder gratificação adicional é dar 
mais a quem já ganha mais, como é o caso dos altos 
funcionários, com muitos anos de serviço e com 
vencimentos reajustados. 

Meu ponto de vista foi o de que, em vez de 
gratificação adicional, se devia dar abono de família 
substancial, que atendesse às exigências, aos 
reclamos dos funcionários que necessitam de ajuda 
para atender aos encargos de família. 

O abono de família é uma instituição que 
tenho o prazer de ter defendido, em favor do 
funcionário público, quando ainda nela não se havia 
pensado, oficialmente. Em Santa Catarina fui, talvez 
seu precursor, sem falsa modéstia, demonstrando a 
simpatia que me merecem os funcionários e a classe 
trabalhadora em geral. Sou favorável a essa medida 
para os trabalhadores, ainda que reconheça as 
dificuldades e os ônus que êsse benefício trará á 
economia do País. Entendo que é quando o funcionário 
está constituindo família, com encargos onerosos, 
quando menos ganha, como, por exemplo, um tenente, 
nas Fôrças Armadas, ou um oficial administrativo, no 
serviço público civil, que se deve melhor ampará-lo;  
e não quando atinge os vinte anos de trabalho, 
 

em situação financeira remediada, e os filhos 
criados, independentes, ganhando o suficiente para 
viverem por si. 

Quanto à gratificação concedida nos primeiros 
10 anos de serviço, e depois de 5 em 5 anos, ao 
funcionalismo desta Casa, que agora se procura 
extender aos servidores admitidos posteriormente ao 
Estatuto dos Funcionários Públicos, elimina, quase, 
os critérios da antiguidade e do merecimento, para 
estabelecer uma promoção compulsória em favor 
dos funcionários. 

Eis por que, Sr. Presidente, ainda agora 
sustento meu ponto de vista de que não é dêsse 
modo que melhor poderemos atender aos reclamos, 
às necessidades do funcionalismo, mas pelo abono 
de família substancial. Se cem, duzentos ou 
trezentos cruzeiros forem pouco, como são nesta 
época, que se dê, um abono de família substancial 
de mil cruzeiros por filho e para a mulher. Essa a 
melhor forma de atendimento aos encargos de 
família, às necessidades do empregado e do 
trabalhador, sem eliminarmos o critério da 
antiguidade e do merecimento, ainda hoje –  
embora certas deficiências, certas falhas na sua 
aplicação – o melhor estímulo para o funcionário. 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a  
discussão. 

Mais nenhum Sr. Senador desejando usar da 
palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 

Encerrada. 
O substitutivo tem preferência na votação, que 

será feita artigo por artigo. 
Em votação o artigo 1º. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

conservar-se sentados. (Pausa). 
Aprovado. 
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É o seguinte o artigo aprovado: 
Art. 1º Aos servidores desta Secretaria do 

Senado Federal, nomeados posteriormente à 
Resolução nº 4, de 31 de janeiro de 1955, aplica-se, 
a partir das respectivas nomeações, o disposto na 
Resolução nº 10, de 23 de agôsto de 1951. 

Em votação o art. 2º. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Aprovado. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (pela 

ordem): – Senhor Presidente, desejo apenas um 
esclarecimento. Estamos votando um projeto de 
resolução? 

O SR. PRESIDENTE: – Sim, o Projeto de 
Resolução nº 1, de 1958. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Requeiro, então, verificação da votação. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à 
verificação de votação. Os Senhores Senadores que 
aprovam o art. 2º, queiram levantar-se. (Pausa). 

Queiram sentar-se os Senhores Senadores 
que aprovaram o artigo e levantar-se os que 
rejeitam. (Pausa). 

Votaram a favor do art. 2º, 18 Senhores 
Senadores e, contra, 1. 

Não há número. Vai-se proceder à chamada. 
 

Procede-se à chamada. 
 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (pela 

ordem) (*): – Sr. Presidente, V. Exa. submeteu à 
aprovação do Plenário o artigo 1º, e, quando o 
declarou aprovado e ia passar à votação do art. 2º, 
pedi a palavra, pela Ordem, para um esclarecimento, 
requerendo, em seguida, verificação da votação. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

Tenho para mim que há equívoco da Mesa.  
O art. 1º não foi aprovado. Requeri –  
repito – verificação da votação dêsse artigo, e não  
do art. 2º, que espero, não seja havido como 
aprovado. 

O SR. PRESIDENTE: – Respondendo  
à Questão de Ordem suscitada pelo nobre  
Senador Kerginaldo Cavalcanti, a Mesa informa  
que submetera à votação o art. 1º, o qual foi 
aprovado. 

Quando S. Exa. pediu a palavra pela Ordem, 
já estava votado o artigo 2º. 

Peço vênia para dizer ao nobre Senador que 
labora em equivoco e a Mesa mantém sua decisão. 
Está aprovado o art. 2º. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (pela 
ordem): – Permite V. Exa., Sr. Presidente, que eu 
faça uma declaração de voto. 

O SR. PRESIDENTE: – Informo ao  
nobre Senador que, pelo Regimento, deve  
aguardar se ultime a votação, quando então  
poderá Vossa Excelência falar para declaração de 
voto. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (pela 
ordem): – Permita V. Exa. lembrar que as Questões 
de Ordem podem ser levantadas em qualquer 
momento dos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE: – V. Exa. solicitou a 
palavra para declaração de voto e não para levantar 
Questão de Ordem. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Então, 
solicito de Vossa Excelência que me conceda a 
palavra oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE: – Vossa Excelência 
será atendido. 

Vão ser lidos os nomes dos Senhores 
Senadores que responderem à chamada. 

Respondem à chamada os Senhores 
Senadores: 
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Mourão Vieira. 
Prisco dos Santos. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Fausto Cabral. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Argemiro de Figueiredo. 
Novaes Filho. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Lima Teixeira. 
Ary Vianna. 
Caiado de Castro. 
Lineu Prestes. 
Sylvio Curvo. 
João Villasbôas. 
Othon Mäder. 
Gomes de Oliveira. 
Mem de Sá. (23). 
O SR. PRESIDENTE: – Responderam à 

chamada 23 Senhores Senadores. 
Está confirmada a falta de número. 
Fica adiada a votação. 
Tem a palavra o nobre Senador Kerginaldo 

Cavalcanti. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: (pela 

ordem): – Senhor Presidente, V. Exa. me dá a 
palavra pela Ordem; no entanto, parece que V. Exa., 
neste caso, para ser lógico com o ponto de vista que 
expressou de modo tão brilhante deveria aguardar a 
oportunidade para me dar a palavra para declaração 
de voto. Ou a Questão de Ordem é pertinente ou não 
é. Tenho para mim que é pertinente, data vênia da 
decisão de Vossa Excelência. 

Quando V. Exa. declarou aprovado o art. 1º, 
imediatamente, em Questão de Ordem, pedi 
esclarecimento; e V. Exa., muito gentilmente prestou-
o. Logo a seguir requeri verificação da votação. 

V. Exa., portanto, apenas anunciou a votação 
do art. 2º. Em todo caso, curvo-me reverente à 
decisão da Mesa. 

O SR. PRESIDENTE: – Vossa Excelência 
poderá fazer sua declaração de voto na sessão  
de amanhã, quando se ultimar a votação da 
proposição. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI:  
– Muito obrigado a Vossa Excelência, Sr.  
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE: – A continuação da 
votação, em virtude da falta de número, fica ainda 
adiada para a sessão de amanhã. 

Primeira discussão do Projeto de Lei do 
Senado nº 33, de 1957, que estabelece o uso de 
lanternas fosforescentes nos veículos de cargas e 
outros, tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 1.044 e 
1.045, de 1957, das Comissões de Constituição e 
Justiça e Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre Senador Lino 
de Mattos encaminhou à Mesa emenda que vai ser 
lida. 

É lida e apoiada a seguinte: 
 

EMENDA Nº 1 
 

Substitutivo 
 
Substitua-se o projeto pelo seguinte: 
Estabelece o uso de catadióptricos nos 

veículos de cargas e outros. 
Art. 1º Acrescentem-se à letra c) – Espelhos 

de iluminação do artigo 52, do Decreto-lei nº 3.651, 
de 1941, Código Nacional do Trânsito, as alíneas 
seguintes: 

III – Os caminhões de carga e mais veículos 
que trafeguem em estradas de rodagem deverão 
manter quatro catadióptricos, de angulosidade 
mínima de 70º de reflexão da luz, com dispositivos 
de poli-elementos bifocais agrupados e de máxima 
colimação. 
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IV – Os catadióptricos deverão ser colocados, 
um de cada lado, sendo, 2 de côr alaranjada, na 
parte traseira, em posição que bem lhes facilite a 
visibilidade, de modo a assinalar a presença de 
veículo à noite ou na neblina, estando as lanternas 
elétricas desligadas por motivo de fôrça maior. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor 30 dias após a 
sua publicação. 
 

Justificação 
 
É de estarrecer o índice elevado de desastres, 

verificados nas diversas rodovias do País, motivadas 
exclusivamente pela falta absoluta ou má sinalização 
dos veículos, principalmente os de carga, que por 
elas trafegam. 

As estatísticas têm demonstrado, à sociedade, 
que, em sua maioria, os desastres são de 
responsabilidade dos caminhões que trafegam pelas 
rodovias ou estacionam nas suas pistas, ou mesmo 
à margem destas, sem qualquer sinalização 
adequada a marcar-lhes a presença. 

O uso obrigatório das chamadas "lanternas 
traseiras" exigido pelo Código Nacional de Trânsito 
não tem evitado a ocorrência de elevado número  
de desastres fatais, uma vez que estas não  
possuem luz própria, capazes de refletir a luz ao 
impacto de outra, bastando um simples desarranjo 
no sistema do veículo para que as mesmas não 
funcionem. 

O presente projeto tem em mira tornar 
obrigatório o uso, por parte dos veículos, de um 
sinalizador que, pelas suas qualidades, venha 
possibilitar ao motorista um maior ângulo de 
luminosidade, a permitir-lhes, em conseqüência, 
maior visibilidade, evitando-se, destarte, a perda 
irreparável de vidas preciosas. 

Torna-se indispensável, pois, o uso  
obrigatório de dispositivos sinalizadores que  
tenham característicos de refletir a luz ao impac- 
 

to de outra, num ângulo de 70º pelo menos, 
independentemente de qualquer outro processo ou 
expediente. 

Daí, a razão de ser do presente projeto que 
visa a preencher a lacuna existente no Código 
Nacional de Trânsito, que não previu, como devera, 
o possível e eventual desarranjo do sistema elétrico 
do veículo. 

Aliás, é por demais conhecido de todos os 
motoristas que trafegam por nossas principais 
rodovias o catadióptrico de que fala o projeto, que 
outra coisa não é que o chamado "ôlho de gato". 

O seu uso tem demonstrado a sua utilidade, 
quer balizando totalmente as rodovias, como é o 
caso da Via Anchieta, quer balizando os trechos de 
maior perigo, como acontece nas Vias Anhanguera e 
Rio-Belo Horizonte. 

Tratando-se de elemento simples, de fácil 
aquisição e instalação, o seu uso obrigatório pelos 
veículos, virá, por certo, melhor preservar a vida 
daqueles que ordinàriamente têm necessidade de 
trafegar por nossas rodovias, eis que são vistos a 
grande distância e mesmo sob densa cerração. 

Sala das Sessões, em 7 de maio de 1958. – 
Lino de Mattos. 
 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO Nº 3.651 

 
De 25 de setembro de 1941. 
Dá nova redação ao Código Nacional de 

Trânsito. 
Art. 52 Para transitar nas vias públicas, os 

veículos automotores referidos no art. 43. ns. 1 e 2, 
deverão obrigatòriamente possuir: 

a) Freios – Dois sistemas de freios, com 
resistência bastante para anular ou diminuir o 
movimento do veículo, tendo ações completamente 
independentes. As motocicletas deverão ter, pelo 
menos, um sistema de freios. 
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b) Buzina – ou outro aparelho de advertência, 
produzindo som estridente, e que possa ser ouvido à 
distância mínima de 80 metros, sem causar susto, 
sendo proibidos, sirenas, apitos, campainhas ou 
similares aos sinais de aviso privativos dos veículos 
de Bombeiros, Polícia ou socorros públicos; 

c) – Espelho retrovisor – interno ou externo, 
que permita ao condutor ver à estrada à sua 
retaguarda; 

d) Limpador de parabrisa – aparelho ou 
dispositivo elétrico ou a vácuo, adequado para 
conservar a visibilidade do parabrisa em dias de 
chuva ou cerração. Os veículos de transporte 
coletivo deverão ter dois dêsses aparelhos; 

e) Aparelhos de iluminação – I – Dianteiros – 
Dois faróis, um de cada lado da parte dianteira do 
veículo, que projetem para a frente um feixe de luz 
suficiente para distinguir uma pessoa à distância de 
80 metros; duas lanternas ou faroletes, um em cada 
lado, ou adaptados internamente aos faróis, com luz 
amarela ou branca fôsca, de três velas, sendo visível 
em condições atmosféricas normais desde a 
distância mínima de 100 metros. 

O uso de luz vermelha nos aparelhos de 
iluminação dianteiros é privativo dos veículos de 
Polícia, Bombeiros ou ambulâncias; 

II – Traseiros – Uma ou duas sinaleiras, que 
projetem luz vermelha visível à distância de 300 
metros, e, quando acionados os freios do veículo, luz 
vermelha ou alaranjada de maior intensidade. A 
placa posterior do registro deve ser iluminada com 
luz branca recebida dessa sinaleira ou de outro 
dispositivo independente, permitindo, em qualquer 
caso, a leitura do número à distância mínima de 25 
metros. 

As motocicletas deverão possuir um farol 
dianteiro, de luz não ofuscante e na parte  
traseira, uma sinaleira com luz vermelha, tendo 
 

fresta ou projetor de luz branca para a iluminação da 
placa de identificação, sendo aplicáveis às mesmas 
os dispositivos dêste Código referente a luzes; 

f) Silenciador – aparelho silenciador das 
explosões do motor, sendo proibida a descarga livre, 
e, devendo a libertação dos resíduos de combustão 
ser feita no sentido do eixo longitudinal do veículo, 
ou dirigida. para a esquerda; 

g) Pára-choques – dianteiros e traseiros, nos 
automóveis de passeio e auto-ônibus; apenas os 
dianteiros nos veículos de carga; 

h) Indicadores de direção – (setas ou 
similares) nos ônibus e caminhões, um em cada 
lado, móveis e ilumináveis à noite, instalados à altura 
não maior de 2,30m do solo. 

§ 1º Os condutores e proprietários são 
responsáveis pelo perfeito funcionamento dos 
aparelhos acima. 

§ 2º O uso dos faróis de luz branca de grande 
alcance, ou de refletores acessórios, só é permitido 
nas estradas ou em logradouros não iluminados, 
devendo os mesmos ser providos de dispositivo que 
modifique a intensidade do feixe luminoso ou o 
projete contra o solo, obrigados os condutores a 
utilizar o sistema sempre que se aproximarem 
veículos em sentido contrário. 

§ 3º O uso de faroletes e das sinaleiras é 
obrigatório desde o pôr do sol .até ao amanhecer. 

§ 4º Os veículos cujo equipamento normal não 
se enquadrar nos itens do art. 51, pela finalidade que 
tenham, devem ser providos de sinaleiras de 
advertência, se transitarem, ou, por qualquer motivo, 
permanecerem à noite, na via pública. 

§ 5º Os veículos de tração elétrica terão o 
equipamento próprio aos tipos aprovados nas 
concessões das respectivas companhias e estão 
sujeitos ao disposto neste Código, no que lhes fôr 
aplicável. 
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O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto com a emenda. 
Não havendo quem faça uso da palavra, 

encerro a discussão. 
Em virtude da emenda que lhe foi oferecida, o 

projeto retorna às Comissões a que foi despachado 
anteriormente. 

Esgotada a matéria da Ordem do Dia, ponho 
em discussão o Requerimento nº 145, anteriormente 
lido, relativo a transcrição de matéria nos Anais do 
Senado. (Pausa). 

Nenhum Sr. Senador pedindo a palavra, 
encerro a discussão. 

A votação fica para a sessão seguinte, devido 
à falta de quorum. 

Tem a palavra o nobre Senador Othon Mäder, 
inscrito para esta oportunidade. (Pausa). 

S. Exa. não está presente. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 

sessão. Designo para a de amanhã, a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 
1 – Continuação da votação, em discussão 

única, do Projeto de Resolução nº 1, de 1958, de 
autoria da Comissão Diretora, que revigora o 
disposto na Resolução nº 10, de 1951, para os 
funcionários da Secretaria do Senado, admitidos 
posteriormente à Resolução nº 4, de 1955, tendo 
Pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça: 
nº 46-58, favorável, nos têrmos do Substitutivo que 
oferece; nº 128-58 (novo exame, em conseqüência 
de requerimento aprovado em Plenário), reiterando o 
pronunciamento anterior. Da Comissão de Finanças 
nº 47-58, favorável ao substitutivo da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

2 – Discussão única do Projeto de Resolução 
nº 6, de 1958, apresentado pela Comissão Diretora, 
que restabelece 10 (dez) cargos extintos da classe J 
da carreira de Auxiliar Legislativo do Quadro da 
 

Secretaria do Senado Federal (em regime de 
urgência, nos têrmos do art. 156, § 3º, do 
Regimento Interno, em virtude do Requerimento 
nº 130, de 1958, do Sr. Daniel Krieger e outros 
Srs. Senadores, aprovado na sessão de 6 do mês 
em curso), tendo Pareceres (sob ns. 93 e 1958, 
de 1958) das Comissões: de Constituição e 
Justiça, favorável, com a Emenda que oferece (nº 
1-C); e de Finanças favorável ao projeto e à 
Emenda nº 1-C e oferecendo nova Emenda, sob 
nº 2-C. 

3 – Votação, em discussão única, do 
Requerimento nº 145, de 1958, do Sr. Senador 
Nelson Firmo, solicitando a transcrição de 
documento nos Anais do Senado. 

4 – Discussão única do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 8, de 1955, originário da Câmara 
dos Deputados, que aprova os dois Protocolos 
relativos à "Convenção sobre Aviação Civil 
Internacional", tendo Parecer Favorável, sob nº 
103, de 1958, da Comissão de Relações 
Exteriores. 

5 – Discussão única do Projeto de Lei do 
Senado, nº 38, de 1958, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o 
crédito especial de Cruzeiros 500.000,00 para 
auxiliar a Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários 
de Joinville, no Estado de Santa Catarina, tendo 
Parecer Favorável, sob nº 119, de 1958, da 
Comissão de Finanças. 

6 – Primeira discussão do Projeto de Lei do 
Senado, nº 38, de 1957, que modifica dispositivo 
da legislação referente ao direito à pensão pela 
viúva de militar, tendo Pareceres Favoráveis, sob 
ns. 111, 112 e 113, de 1958, das Comissões: de 
Constituição e Justiça, de Legislação Social, e de 
Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 16 horas  

e 30 minutos. 
 



33ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 8 DE MAIO DE 1958 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. APOLÔNIO SALLES, CUNHA MELLO E FREITAS CAVALCANTI 
 
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se 

presentes os Srs. Senadores: 
Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Prisco dos Santos. 
Alvaro Adolpho. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Públio de Mello. 
Mathias Olympio. 
Mendonça Clark. 
Onofre Gomes. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Georgino Avelino. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
João Arruda. 
Argemiro de Figueiredo. 
Apolônio Salles. 
Novaes Filho. 
Nelson Firmo. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Alencastro Guimarães. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Bernardes Filho. 
Benedicto Valladares. 
Lineu Prestes. 

Lino de Mattos. 
Pedro Ludovico. 
Sylvio Curvo. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Gaspar Velloso. 
Gomes de Oliveira. 
Nereu Ramos. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá (49). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 49 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental no recinto, declaro 
aberta a sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Primeiro Suplente, servindo de 2º 

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

O Sr. Segundo Secretário, servindo ,de 1º, lê o 
seguinte 

 
EXPEDIENTE 

 
Mensagens 

 
Do Sr. Presidente da República,  

números 60 e 61, como segue: Mensagem nº 
106, número de ordem da Presidência da 
República. 

Em 6 de maio de 1958. 
Senhor Primeiro Secretário: 
Tenho a honra de encaminhar  

a Vossa Excelência a inclusa  
Mensagem do Senhor Presidente da 
  



– 203 – 
 
República, submetendo à apreciação dessa 

Casa do Congresso Nacional a nomeação do Senhor 
Afrânio de Mello Franco Filho, Ministro 
Plenipotenciário de Primeira Classe, para o cargo de 
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do 
Brasil na Suíça. 

Aproveito a oportunidade para reiterar  
a Vossa Excelência os protestos de minha 
elevada estima e consideração – Victor Nunes 
Leal, Chefe do Gabinete Civil da Presidência da 
República. 

Nº 106: 
Senhores Membros do Senado Federal: 
De acôrdo com o preceito constitucional, tenho 

a honra de submeter à apreciação de Vossas 
Excelências a nomeação que desejo fazer do Senhor 
Afrânio de Mello Franco Filho, Ministro 
Plenipotenciário de Primeira Classe, para o cargo de 
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do 
Brasil na Suíça. 

Quanto aos méritos do Senhor Afrânio de 
Mello Franco Filho, que me induziram a escolhê-lo 
para o desempenho dessas elevadas funções, 
constam da informação a ser prestada ao Senado 
Federal pelo Ministério das Relações Exteriores. 

Rio de Janeiro, em 6 de maio 
de 1958. – Juscelino Kubitschek de Oliveira. 
 

CURRICULUM VITAE 
 

EMBAIXADOR AFRÂNIO DE MELLO FRANCO 
FILHO 

 
O Diplomata, classe "O" Afrânio de Mello 

Franco Filho, nasceu em Belo Horizonte, Estado de 
Minas Gerais, em 23 de junho de 1901. É Bacharel 
em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de 
Direito da Universidade do Rio de Janeiro 

Ingressou no Ministério das Relações 
Exteriores na qualidade de terceiro Oficial, em 13 de 
março de 1924; Segundo Secretário em 2 de janeiro 
de 1926; Primeiro Secretário em 27 de dezembro de 
1938; Conselheiro em 31 de maio de 1946; Ministro 
de Segunda Classe, por merecimento, em 23 de 
abril, de 1947; Ministro de Primeira Classe, por 
merecimento em 17 de dezembro de 1952. 

Postos em que serviu: Segundo Secretário da 
Embaixada no Uruguai. 

Segundo Secretário da Legação na Suíça. 
Segundo Secretário da Embaixada na Grã-

Bretanha. 
Segundo Secretário da Embaixada na França. 
Primeiro Secretário da Embaixada na França. 
Segundo Secretário da Embaixada no Chile. 
Segundo Secretário da Embaixada na 

Argentina. 
Ministro-Conselheiro da Embaixada nos 

Estados Unidos da América. 
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário 

na Costa Rica. 
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário 

no Canadá. 
Além dessas funções, exerceu o Diplomada 

Afrânio de Mello Franco Filho as seguintes missões e 
comissões: 

Oficial de Gabinete do Diretor da Rêde Mineira 
de Viação em 1918. 

Encarregado da organização e 
superintendência do Pavilhão Brasileiro do Café na 
Exposição Suíça de Higiene, em 1931. 

Secretário Particular do Secretário da 
delegação do Brasil à Sétima Conferência 
Internacional Americana, em Montividéu, em 1933. 

Chefe da Divisão de Passaportes da 
Secretaria de Estado, de 15 de outubro de 1941 a 20 
de outubro de 1943. 
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Membro da Seção de Segurança Nacional do 

Ministério das Relações Exteriores, de 13 de janeiro 
de 1943 a 19 de novembro de 1943. 

Membro da Comissão designada para servir junto 
à Delegação da Comissão de Emergência para Defesa 
Política do Continente, em 14 de setembro de 1943. 

Representante do Ministério das Relações 
Exteriores junto ao Conselho de Imigração e 
Colonização, na elaboração do Texto final da 
Consolidação e Reforma das Leis de Imigração e 
Colonização, de 8 a 29 de outubro de 1943. 

Chefe da Divisão de Atos, Congressos e 
Conferências Internacionais da Secretaria de Estado, 
em abril de 1946. 

Membro da Comissão Nacional de 
Fiscalização de Entorpecentes em maio de 1946. 

A disposição do Presidente da República do 
Chile, durante sua estada no Brasil, em 23 de abril 
de 1947. 

Delegado Suplente do Brasil junto à II Sessão 
da Assembléia Geral da O.N.U. em Nova York, em 
16 de setembro de 1947. 

Delegado Suplente do Brasil junto à 
Conferência para assinatura da Paz com o Japão em 
São Francisco da Califórnia, em setembro de 1951. 

Embaixador em Missão Especial, para 
representar o Brasil nas solenidades de posse do 
Presidente da República da Costa Rica, em outubro de 
1953. 

Do exame dos assentamentos individuais do 
Embaixador Afrânio de Mello Franco Filho verifica-se 
que: 

a) não consta dos mesmos qualquer nota que 
o desabone; 

b) foi inúmeras vêzes elogiado pelo 
desempenho que deu a suas missões e comissões; 

c) é casado com a Senhora Gemina Pereira de 
Mello Franco, de nacionalidade brasileira; 

O Diplomata Afrânio de Mello  
Franco Filho é indicado para exer- 
 

cer as funções de Embaixador Extraordinário e 
Plenipotenciário do Brasil na Suiça. 

A Comissão de Relações Exteriores. 
Mensagem nº 107 – número de ordem da 

Presidência 
Em 6 de maio de 1958. 
Senhor Primeiro Secretário: 
Tenho a honra de encaminhar a  

Vossa Excelência a inclusa Mensagem do  
Senhor Presidente da República, submetendo  
à apreciação dessa Casa do Congresso Nacional 
a nomeação do Senhor José Cochrane  
de Alencar, Embaixador Extraordinário  
e Plenipotenciário dos Estados Unidos do  
Brasil junto ao Govêrno da República da índia, 
para exercer cumulativamente o cargo de 
Enviado Extraordinário e Ministro Plenipoteniiário 
do Brasil junto a Sua Majestade, o Rei do 
Afganistão. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a 
Vossa Excelência os protestos de minha elevada 
estima e consideração. – Victor Nunes Leal, 
Chefe do Gabinete Civil da Presidência da 
República. 

Senhores Membros do Senado Federal: 
De acôrdo com o preceito constitucional, 

tenho a honra de submeter à apreciação  
de Vossas Excelências a nomeação que desejo 
fazer do Senhor José Cochrane de Alencar, 
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário  
dos Estados Unidos do Brasil junto  
ao Govêrno da República da índia,  
para exercer cumulativamente o cargo de  
Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário 
do Brasil junto a Sua Majestade o Rei do 
Afganistão. 

Quanto aos méritos do Senhor José Cochrane 
de Alencar, que me induziram a escolhê-lo para o 
desempenho dessas elevadas funções, constam da 
informação a ser prestada ao Senado Federal 
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pelo Ministro das Relações Exteriores. 
Rio de Janeiro, em 6 de maio de 1958. – a) 

Juscelino Kubitschek de Oliveira. 
 

CURRICULUM VITAE 
 

EMBAIXADOR JOSÉ COCHRANE DE ALENCAR 
 
O Embaixador José Cochrane de Alencar 

nasceu em Berlim, Alemanha, em 19 de novembro 
de 1898 (brasileiro de acôrdo com o art. 69, item II, 
da Constituição Federal de 24 de fevereiro de 1891)  

Ingressou no Ministério das Relações 
Exteriores como 2º Secretário, por concurso, em 27 
de julho de 1923; promovido a 1º Secretário, por 
antiguidade, em 10 de fevereiro de 1938; a Ministro 
de 2ª Classe, por merecimento, em 10 de dezembro 
de 1945, a Ministro de 1º Classe, por merecimento, 
em 6 de outubro de 1955. 

Durante a sua carreira, o Embaixador José 
Cochrane de Alencar foi designado para o exercício 
das seguintes funções: 

Segundo Secretário da Legação do Brasil na 
Noruega; 

Encarregado de Negócios do Brasil na 
Noruega; 

Segundo Secretário da Legação do Brasil na 
Tchecoslováquia; 

Encarregado de Negócios do Brasil na 
Tchecoslováquia; 

Segundo Secretário da Legação do Brasil na 
Turquia; 

Segundo Secretário da Legação do Brasil na 
Colômbia; 

Encarregado de Negócios do Brasil na 
Colômbia; 

Segundo Secretário da Legação do Brasil na 
Áustria; 

Segundo Secretário da Legação do Brasil na 
Grã-Bretanha; 

Primeiro Secretlário da Embaixada do Brasil 
na Grã-Bretanha; 

Cônsul-Geral do Brasil em Sal Francisco; 
Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário 

do Brasil na Ìndia; 

Ministro Encarregado de Negócios do Brasil na 
India, por ter sido aquela Missão elevada à categoria 
de Embaixada; 

Enviado Extraordinário e Ministro 
Plenipotenciário do Brasil na Suécia; 

Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário 
do Brasil no Paquistão; 

Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário 
do Brasil junto ao Govêrno da índia. 

Além dessas funções, exerceu ainda, o 
Embaixador José Cochrane de Alencar as missões 
seguintes: 

Designado para acompanhar o Presidente 
dos Estados Unidos da América em sua visita ao 
Brasil, em 1928. Encarregado do Serviço de 
Comunicações do Ministério das Relações 
Exteriores em 1929. 

Representante do Brasil no Centenário  
de São Wenceslau, na Tchecoslováquia, em 
1929. 

Designado para fazer parte da Comitiva do 
Presidente Eleito do Brasil, em sua visita de 
cortesia a países da América e da Europa, em 
1930. 

Representante do Brasil na  
Conferência Internacional de Carnes em 1939 e 
1943. 

Representante do Brasil no Conselho 
Internacional de Açúcar, em 1939 a 1943. 

Observador do Brasil na Conferência 
Econômica Interaliada de Londres em 1941. 

Primeiro Secretário da Representação  
do Brasil junto aos Governos da Bélgica, 
Holanda, Iugoslávia, Noruega, Polônia e 
Tchecoslováquia, com sede em Londres, em 
1942 a 1944. 

Observador do Brasil na Comissão 
Interaliada das Necessidades de Após-Guerra em 
1943. 

Delegado, interino, do Brasil no Conselho 
Europeu da UNRRA, em 1944. 

Assessor Técnico da Delegação do  
Brasil à Conferência Interamericana sôbre 
problemas de Guerra e da Paz, no México, em 
1945. 
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Chefe da Seção de Política Econômica, da 

Divisão Econômica e Comercial, em 1945. 
Assessor da Delegação do Brasil à 

Conferência da Organização Internacional das 
Nações Unidas, realizada em São Francisco, cisco, 
E.U.A., em 1948. 

Assessor Técnico da Delegação do Brasil à 
Conferência Internacional do Trabalho, em São 
Francisco, E.U.A., em 1948. 

Dos assentamentos individuais do Embaixador 
José Cochrane de Alencar verifica-se que: 

a) não consta dos mesmos qualquer nota 
desabonadora em sua vida funcional; 

b) foi muitas vêzes elogiado pelo desempenho 
dado aos encargos que lhe foram cometidos: 

c)é bacharel em Direito pala Universidade de 
Londres; 

d) é casado com a Senhora Gertrudes Von 
Schwartzenfeld de Alencar, de nacionalidade 
tchecoslovaca. 

O Embaixador José Cochrane de Alencar é 
indicado para exercer as funções de Embaixador 
Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil junto ao 
Govêrno do Afganistão, cumulativamente, com as 
funções de Embaixador na índia. 

 
À Comissão de Relações Exteriores. 

 
OFÍCIOS 

 
Da Câmara dos Deputados, ns. 359, 460 e 

462, encaminhando autógrafos dos seguintes 
projetos: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 70, DE 1958 

 
(Nº 501-B – 1955 na Câmara dos Deputados) 

 
Dispõe sôbre nova organização escolar e 

administrativa dos estabelecimentos de ensino 
industrial do Ministério da Educação e Cultura, e  
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Do objeto dos estabelecimentos de  

ensino industrial do Ministério da Educação e 
Cultura. 

Art. 1º É objetivo das escolas de ensino 
industrial mantidas pelo Ministério da Educação e 
Cultura: 

a) proporcionar base de cultura geral  
e iniciação técnica que permitam ao  
educando integrar-se na comunidade e  
participar do trabalho produtivo ou prosseguir 
seus estudos; 

b) preparar o jovem para o exercício de 
atividade especializada, de nível médio. 

Parágrafo único. O ensino ministrado 
nesses estabelecimentos se processará de  
forma a atender às diferenças individuais  
dos alunos, buscando orientá-los do melhor  
modo possível, dentro de seus interêsses e 
aptidões. 

 
Da organização escolar 

 
Art. 2º As escolas de ensino industrial federais 

poderão manter cursos de aprendizagem, curso 
básico e cursos técnicos. 

Parágrafo único. É facultado às escolas 
manter cursos extraordinários para menores  
ou maiores, com duração e constituição 
apropriadas. 

Art. 3º Os cursos de aprendizagem 
destinam-se a jovens de 14 anos pelo menos, 
com base de conhecimentos elementares e  
que desejam preparar-se para ofícios 
qualificados. 

§ 1º Os cursos de aprendizagem terão caráter 
intensivo e duração variável, nunca menor de vinte 
meses. 

§ 2º Os alunos que tenham concluído curso de 
aprendizagem poderão ingressar em uma das séries 
do curso básico, mediante verificação prévia de seus 
conhecimentos. 
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Art. 4º O curso básico, de quatro séries de 

educação geral, destina-se aos alunos que hajam 
concluído o curso primário e tem como objetivo 
ampliar os fundamentos de cultura, explorar as 
aptidões do educando e desenvolver suas 
capacidades, orientando-os, com a colaboração da 
família, na escolha de oportunidades de trabalho ou 
de estudos ulteriores. 

Art. 5º Os cursos técnicos, de quatro ou mais 
séries, têm por objetivo assegurar a formação de 
técnicos para o desempenho de funções de imediata 
assistência a engenheiros ou a administradores ou 
para o exercício de profissões em que as aplicações 
tecnológicas exijam um profissional dessa graduação 
técnica. 

Parágrafo único. Êsses cursos devem adaptar-
se às necessidades da vida econômica, das diversas 
profissões e do progresso da técnica, articulando-se 
com a indústria e atendendo às exigências do 
mercado de trabalho da região a que serve a escola. 

Art. 6º Para que os cursos atinjam seus 
objetivos, as autoridades responsáveis diligenciarão 
no sentido de os mesmos contarem com a 
contribuição da experiência de organizações 
profissionais e econômicas da região. 

Art. 7º As escolas de ensino industrial, a que 
se refere a presente lei, poderão manter, exclusive 
ou conjuntamente, cursos de aprendigem, básico ou 
técnico. 

Art. 8º cursos Os cursos compreenderão o 
ensino de matérias e trabalhos de oficina. 

Parágrafo único. Nas duas ou três primeiras 
séries do curso técnico serão ministrados 
conhecimentos gerais indispensáveis aos estudos 
tecnológicos do curso. 

Art. 9º A matrícula na primeira  
série, em qualquer dos cursos de 
 

ensino industrial, além de outras condições a serem 
fixadas em regulamento, dependerá: 

a) no curso básico, da aprovação do último 
ano do curso primario ou no exame de verificação 
de conhecimentos a que se refere o § 1º dêste 
artigo; 

b) nos cursos técnicos, da conclusão do curso 
básico ou do primeiro ciclo de qualquer dos ramos de 
ensino médio. 

§ 1º Aos candidatos ao curso básico, que não 
tiverem escolaridade regular, será proporcionado 
exame de conhecimentos equivalentes aos do último 
ano do ensino primário. 

§ 2º Haverá concurso, sempre que o número 
de candidatos fôr superior ao número de vagas 
existentes no estabelecimento. 

Art. 1º Além de pessoal docente idôneo, os 
estabelecimentos de vem sempre contar com 
bibliotecas, laboratórios, oficinas, gabinetes e salas-
ambiente, aparelhados para um ensino eficiente e 
prático. 

Art. 11. Em cada estabelecimento de ensino o 
currículo escolar elaborado pelo Conselho de 
Professores será proposto pelo respectivo Diretor à 
Diretoria do Ensino industrial não podendo o número 
de matérias compulsórias em cada série dos cursos 
básicos e técnicos, ser inferior a 3 (três) e o das 
optativas, inferior a 2 (dois). 

§ 1º As opções feitas pelo aluno, sob conselho 
dos professôres ou orientadores, no início do ano 
letivo, dentre matérias constantes de lista adotada 
pela escola. 

§ 2º Em tôdas ao séries dos cursos, haverá 
ensino prático em oficinas. 

Art. 12. Entende-se como currículo o conjunto 
das atividades do educando na escola ou fora  
dela, sob a sua direção. 
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Art. 13. A distribuição das matérias e oficinas 

atenderá, no curso básico, ao caráter 
dominantemente geral dêste curso, e, nos cursos 
técnicos, à natureza especializada dos mesmos. 

Art. 14. O ensino das matérias será conduzido 
de modo a que o aluno observe e experimente suas 
aplicações à vida contemporânea e compreenda as 
exigências desta quanto à tecnologia de base 
científica. 

Art. 15. O tempo de ocupação do aluno na 
escola será de 33 a 44 horas semanais, devendo a 
organização dos horários contemplar 
adequadamente tôdas as atividades escolares, 
inclusive as culturais e as que tenham por objetivo a 
integração do aluno no meio profissional e social. 

 
Da organização administrativa 

 
Art. 16. Os atuais estabelecimentos de 

ensino industrial mantidos pelo Ministério da 
Educação e Cultura terão personalidade jurídica 
própria e autonomia didática, administrativa, 
técnica e financeira, regendo-se nos têrmos da 
presente lei. 

Art. 17. Os estabelecimentos de ensino 
industrial serão administrados por um Conselho de 
Representantes, terão um Conselho de Professôres, 
obedecidas as atribuições fixadas nesta lei. 

§ 1º O Conselho será composto de seis 
representantes da comunidade, escolhidos pelo 
Presidente da República, mediante proposta, em lista 
tríplice elaborada pelo Ministério da Educação e 
Cultura, depois de ouvida a Diretoria do Ensino 
Industrial, renovando-se, cada dois anos, por um 
têrço de seus membros. 

§ 2º O Diretor da Escola, ao qual competem as 
funções executivas, será nomeado pelo Presidente do 
Conselho, pelo prazo de três anos, findo o qual po- 
 

derá ser reconduzido, recaindo sua escolha em 
pessoa estranha ao mesmo Conselho e com 
habilitação para o exercício do cargo, segundo 
critérios fixados pelo Ministério da Educação e 
Cultutura. 

Art. 18 O Conselho de Professôres, órgão de 
direção pedagógico-didática da Escola, sob a 
presidência do Diretor, será constituído na forma do 
respectivo Regimento. 

Art. 19. Compete ao Conselho de 
Representantes: 

a) eleger seu presidente; 
b) aprovar o orçamento da despesa anual da 

escola, o qual não poderá destinar mais de 10% para 
o pessoal administrativo, nem mais de 50% para o 
pessoal docente e técnico, reservando-se o restante 
para material, conservação do prédio e obras; 

c) fiscalizar a execução do orçamento escolar 
e autorizar transferências de verbas, respeitadas as 
percentagens da alínea b; 

d) realizar a tomada de contas do Diretor; 
e) controlar o balanço físico anual e o dos 

valores patrimoniais da escola; 
f) autorizar tôda despesa que ultrapasse a Cr$ 

100.000,00 (cem mil cruzeiros);  
g) aprovar a organização dos cursos; 
h) aprovar os sistemas de exames e 

promoções a serem adotados na escola, respeitadas 
as disposições vigentes; 

i) aprovar os quadros do pessoal a que se 
refere o art. 27; 

j) examinar o relatório anual do Diretor da 
escola e o encaminhar, com observações, ao 
Ministério da Educação e Cultura; 

Parágrafo único. O Presidente do Conselho 
será o representante legal da Escola. 

Art. 20. Em casos excepcionais  
e graves, poderá o Ministério da 
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Educação e Cultura intervir na administração de 
cada escola, para salvaguardar a gestão 
financeira e os altos objetivos do 
estabelecimento, inclusive no tocante ao disposto 
no § 2º do art. 17, podendo, mesmo, para tanto, 
propor a destinação de seus administradores ao 
Presidente da República. 

Parágrafo único. Em tais casos, será 
designado um delegado do Ministério que ficará 
responsável pela administração do estabelecimento, 
até a nomeação de novo Conselho, a ser feita dentro 
de sessenta dias, contados da destituição do 
anterior. 

Art. 21. Compete à Diretoria do Ensino 
Industrial: 

a) proceder a estudos referentes à distribuição 
dos recursos globais para cada escola; 

b) elaborar material didático planos de cursos 
e de provas de rendimento escolar; 

c) proceder a estudos sôbre organização dos 
cursos mais convenientes às diferentes regiões geo-
econômicas do País; 

d) elaborar diretrizes gerais dos currículos, 
sistemas de notas e de exames e promoções; 

e) realizar estudos para sondagem e avaliação 
do rendimento escolar, eficiência e adequação dos 
cursos ministrados nas escolas; 

f) reunir e publicar dados estatísticos; 
g) promover reuniões e seminários locais ou 

regionais para fixação da política de cursos, de 
matrícula e de colocação dos alunos; 

h) organizar cursos, seminários e estágios, e 
conceder bôlsas para aperfeiçoamento do pessoal 
da direção, docente e administrativo; 

i) conceder bôlsas a alunos do ensino 
industrial; 

j) exercer a fiscalização contábil  
dos estabelecimentos. 

Do ensino industrial, estadual, municipal e 
particular. 

Art. 22. As escolas de ensino industrial, a 
cargo dos governos estaduais e municipais, reger-
se-ão, pelas respectivas legislações, obedecidas as 
diretrizes e bases da legislação federal, podendo os 
Estados e Municípios, que o quiserem, adotar a 
organização prevista na presente lei. 

Art. 23. As escolas de ensino industrial 
particulares terão liberdade de organização, 
obedecidas as legislações estadual e municipal e as 
diretrizes e bases da legislação federal. 

Art. 24. Será mantido pela Diretoria do Ensino 
Industrial um serviço de classificação das escolas de 
ensino industrial federais, estaduais, municipais e 
particulares, com o fim de trazer o público informado 
sôbre a organização e a eficácia, que venham 
atingindo no desenvolvimento dos seus objetivos. 

Parágrafo único Esta classificação será feita 
mediante inspeções periódicas por técnicos e 
professôres, com a cooperação da própria escola, e 
visará a distribuir os estabelecimentos em 
categorias, conforme o grau em que os objetivos de 
educação, ensino e formação técnicos estejam 
sendo por êles realizados. 

 
Disposições gerais e transitória 

 
Art. 25. Aplicam-se aos alunos dos cursos a 

que se refere a presente lei as disposições da Lei nº 
1.821, de 12 de março de 1953, e respectiva 
regulamentação. 

Art. 26. O Poder Executivo baixará, no prazo 
de cento e vinte dias, a contar da data em que entrar 
em vigor esta lei, os atos indispensáveis à adaptação 
gradual dos estabelecimentos de ensino industrial do 
Ministério da Educação e Cultura às normas  
nela estatuídas. 
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Art. 27. A administração da escola organizará 

os quadros do pessoal docente e administrativo 
necessários ao funcionamento dos cursos, atendidas 
as percentagens fixadas na letra b do art. 19, nêles 
incluído o pessoal estável, aproveitado nos têrmos 
do art. 28. 

Parágrafo único. O pessoal docente e 
administrativo será contratado por prazo não superior 
a três anos admitindo-se a renovação por igual 
prazo, a critério exclusivo do Conselho de 
Representantes. 

Art. 28. Os atuais cargos e funções das 
escolas de ensino industrial, do Ministério da 
Educação e Cultura, serão extintos à medida que 
êsses estabelecimentos forem sendo adaptados à 
presente, lei, mantidos, porém, os ocupantes 
estáveis, os quais poderão ficar à disposição 
daquelas em que estiverem servindo, ressalvados 
seus direitos e vantagens. 

Parágrafo único. Na adaptação do 
estabelecimento à presente lei, poderá ser 
aproveitado, a critério do Conselho, o pessoal 
docente sem estabilidade, habilitado em concurso ou 
prova equivalente. 

Art. 29. A lei que fixar anualmente a despesa 
da União, consignará, na parte referente ao 
Ministério da Educação e Cultura, uma dotação 
global destinada a cada um dos estabelecimentos a 
que se refere a presente lei, sob a forma de auxílio. 

§ 1º O valor anual dêsse auxílio será 
correspondente à soma das quantias necessárias ao 
pagamento de todo o pessoal da escola, à aquisição 
do material indispensável, à execução de obras e ao 
atendimento dos mais encargos de sua manutenção 
e desenvolvimento. 

§ 2º A discriminação da despesa da  
proposta orçamentária da escola não fará parte inte- 
 

grante do Orçamento Geral da União, servindo 
meramente de elemento informativo para a sua 
elaboração. 

§ 3º Publicado o orçamento geral da despesa 
da União ou atos que concederem créditos relativos 
à escola, serão as dotações correspondentes 
automáticamente registradas pelo Tribunal de 
Contas e distribuídas às repartições pagadoras 
competentes, para entrega à escola. 

Art. 3º Os bens patrimoniais das escolas, que 
constituem suas instalações, continuam sob o 
Domínio da União assim como os que vierem a ser 
adquiridos. 

Art. 31. Os estabelecimentos de ensino 
industrial poderão receber, além dos recursos 
orçamentários previstos no. art. 29, auxílios e 
subvenções dos Poderes Públicos e donativos, 
doações e quaisquer outras contribuições 
particulares, constituindo tais rendas, fundo especial 
do estabelecimento por êle próprio administrado. 

§ 1º A aplicação dêsses recursos em 
construções ou reformas de prédios dependerá de 
prévia autorização dos projetos pelo Ministério da 
Educação e Cultura. 

§ 2º Anualmente os estabelecimentos de 
ensino industrial farão ao Ministério da Educação e 
Cultura uma demonstração da aplicação dos 
recursos a que se refere o presente artigo e da 
respectiva posição do fundo que êles constituem. 

Art. 32. As escolas de ensino industrial, sem 
prejuízo do ensino sistemático poderão aceitar 
encomendas de terceiros, mediante remuneração. 

Parágrafo único. A execução } 
dessas encomendas, sem prejuízo da 
aprendizagem sistemática, será feita pelos 
alunos, que participarão da remuneração 
prestada. 
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Art. 33. A prestação anual de confias será feita 
até 28 de fevereiro, e conterá, além de outros os 
seguintes elementos: 

a) balanço patrimonial; 
b) balanço econômico; 
c) balanço financeiro; 
d) quadro comparativo entre a receita prevista 

e a arrecadada; 
e) quadro comparativo entre a despesa 

autorizada e a realizada. 
Art. 34. O ensino de aprendizagem mantido 

pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
será de tempo parcial ou integral e se destinará a 
menores já empregados ou a candidatos a empregos 
na indústria. 

Parágrafo único. Aplica-se aos alunos dos 
cursos de aprendizagem subordinados ao Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial o disposto no § 
2º do art. 3º. 

Art. 35. As escolas mantidas por  
institluições particulares e que, na forma da 
legislação vigente, se incluem entre  
os estabelecimentos de ensino industrial do 
Ministério da Educação e Cultura passam a constituir 
unidades escolares das respectivas entidades 
mantenedoras. 

Art. 36. Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação revogadas as disposições em 
contrário. 

Às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Educação e Cultura e de Finanças. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 71, de 1958 
 

(Nº 3.569-C – 1953, na Câmara dos Deputados) 
 
Dispõe sôbre loteamento para alienação a 

terceiros, dos terrenos pertencentes à Rêde Viação 
Paraná-Santa Catarina, situados nos parí- 
 

metros urbanos das cidades e vilas cortadas por 
suas Zinhas. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Dentro de um ano, contado da 

puplicação da presente Iei, a Rêde Viação  
Paraná-Santa Catarina loteará pela alienação  
a terceiros, os terrenos de sua propriedade  
situados nos perímetros urbanos das cidades e vilas 
cortadas por suas linhas. 

Parágrafo único. O plano de loteamento 
atingirá as áreas que, a juízo da referida Autarquia, 
não forem absolutamente necessárias às suas 
instalações. 

Art. 2º Sempre que possível e  
se faça necessária, em cada plano de  
loteamento será incluída uma área  
destinada à construção de uma praça pública 
ajardinada. 

Art. 3º O produto das alienações  
determinadas no art. 1º será inscritto  
em conta especial e se destinará ao custeio  
da obra prevista no art. 2º e da abertura de ruas 
servidões. 

§ 1º O remanescente dessa renda  
será aplicado na construção dos prédios  
dos Correios e Telégrafos das respectivas 
localidades. 

§ 2º Nas localidades onde já existirem  
prédios referidos no parágrafo anterior ou  
a sua construção já haja sido iniciada em  
virtude de dotações orçamentárias, as rendas 
previstas neste artigo se destinarão ao custeio de 
instalações de novas agências postais e telegráficas 
ou de postos de correio dos municípios donde elas 
provierem. 

Art. 4º. A aplicação prevista nos §§ 1º e 2º do 
art. 3º, será feita mediante acôrdo entre a Rêde 
Viação Paraná-Santa Catarina e o Departanïénto dos 
Correios e Telégrafos. 
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Art. 5º A alienação será feita mediante 
concorrência pública, anunciada por editais com o 
prazo de 60 (sessenta) dias, publicados no jornal 
oficial de cada Estado interessado e num jornal do 
município onde estiver localizado o imóvel a ser 
alienado ou na falta, em jornal de município 
vizinho. 

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

Às Comissões de Economia, e de Finanças. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 72, de 1958 

 
(Nº 1.243-C – 1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Dispõe sôbre o auxílio federal em  

casos de prejuízos causados por fatôres  
naturais. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º A União auxiliará os Estadas  

e Municípios, em cujo terrtório se verifiquem 
prejuzos resultantes da ação de fatôres naturais  
e que assumam proporção de calamidade 
pública. 

Art. 2º O auxílio consistirá em: 
I – cooperação dos órgãos e fôrças federais 

localizados no território do Estado ou Município, para 
evitar prejuízos iminentes ou debelar efeitos 
perniciosos imediatos causados pela ação dos 
fatôres naturais; 

II – empréstimos a juros módicos e prazo 
adequado à capacidade de pagamento do Estado 
ou Município, destinados exclusivamente a reparar 
os danos ocasionados, tanto à propriedade 
pública, como à particular, esta última quando os 
bens destruídos ou danificados não estiverem 
segurados; 

III – doação em dinheiro ou utilidades, 
mediante abertura de crédito extraordinário (art. 75, 
parágrafo único, da Constituição Federal), inclusive 
para atender às classes pobres e a seus bens 
destruídos ou danificado. 

Art. 3º Os empréstimos, a que se refere o 
inciso II do artigo anterior, serão contratados com 
Bancos, Caixas Econômicas ou Institutos de 
Previdência, com garantia que o Poder Executivo, 
pela presente lei, é autorizado a conceder em nome 
da União. 

Art. 4º Nos casos previstos nos incisos II e III 
do art. 2º, o Presidente da República comunicará ao 
Congresso as providências tomadas. 

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação e se aplica, inclusive, ao casos de 
prejuízos anteriores, resultantes da ação de fatôres 
naturais no ano de 1956. 

Art. 6º Revogam se as disposições em 
contrário. 

 
À Comissão de Finanças. 

 
Avisos 

 
Do Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas, 

sob nº 648, nos seguintes têrmos: 
Em 6 de maio de 1958. 
Nº648. 
Sr. 1º Secretário: 
Tenho a honra de responder ao Ofício de V. 

Exa., nº 129, de 26 de março último, que me 
transmiu o teor do Requerimento nº 76, de 1958, 
apresentado na sessão de 25 daquele mês, do 
Senado Federal, pelo nobre Senador Nereu Ramos. 

2. Indaga o Requerimento citado sôbre "o 
despacho exarado no processo, encaminhado com o 
Oficio nº 57, 21-119, de 10-12-56, em que é 
interessado José Patrocínio da Costa, de 
Florianópolis,  
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que fôra classificado em oitavo lugar no concurso de 
Carteiro". 

3. Seguindo-se informações prestadas pelo 
Departamento dos Correios e Telégrafos, verifica-se 
que o processo em questão se refere: à nomeação 
de José Patrocínio da Costa, por decreto de 28 de 
fevereiro de 1955, para a classe E, da carreira de 
Carteiro, do Quadro III – Parte Permanente – dêste 
Ministério; à sua posse, em 22 de março de 1955; à 
falta de assunção do exercício e, finalmente, ao 
processo administrativo, para apurar o abandono do 
cargo. 

4. Êsse processo administrativo, que se 
encontrava em curso, foi despachado em 5 de maio 
corrente, decidindo-se favoràvelmente ao indicado, 
que foi autorizado a assumir o exercício do cargo, 
uma vez que apresentou justa causa, para as faltas 
dadas ao serviço. 

5. Espero haver prestado tôdas as 
informações solicitadas e aproveito a oportunidade 
para renovar a Vossa Excelência os meus protestos 
de elevada consideração. – Lúcio Meira. 

Ao requerente. 
– Do Sr. Ministro da Educação e Cultura, nº 

500, nos seguintes têrmos: 
7 de maio de 1958. 
Nº 500. 
Sr. 1º Secretário: 
Tenho a honra de acusar o recebimento do 

ofício de Vossa Excelência, em que transmite o 
Requerimento nº 95, de 1958, apresentado pelo Sr. 
Senador Lineu Prestes, indagando: 

"1º Com quais países mantém o Brasil 
convênios culturais, em razão dos quais  
estudantes estrangeiros podem ingressar em 
Faculdades Nacionais de Medicina, 
independentemente de exame vestibular ou 
pagamento de quaisquer taxas? 

2º Qual o número de estudantes estrangeiros 
que se beneficiaram, no corrente ano, dessa 
facilidade? 

3º Em quais as Faculdades de Medicina do 
País se encontram êsses estudantes, indicando a 
Faculdade e o número de alunos, nessas condições; 

4º Qual o critério adotado pelo Ministério da 
Educação e Cultura, para a distribuição dos 
estudantes estrangeiros pelas diferentes Faculdades 
de Medicina no Pais? 

Relativamente ao item 1º, esclareço que os 
convênios culturais se referem, apenas, a escolas de 
nível superior, não fazendo especificação de cursos. 
Quanto aos passes com os quais o Brasil mantém 
Convênios Culturais, pondero que o Ministério das 
Relações Exteriores está habilitado a prestar 
informações mais seguras, sendo certo, no entanto, 
que há convênios entre o Brasil e os seguintes 
países: Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Panamá, 
Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e 
Venezuela. 

Em referência ao item 2º, informo que o 
número de estudantes encaminhados pelo Ministério 
das Relações Exteriores a êste Ministério, no 
corrente ano, foi de 494. Dêsses, até à presente 
data, não se apresentaram 79. 

No que se refere ao item 3º, apresento a 
relação que se segue, a prevalecer após o 
reajustamento a que me refiro no item 4º: 

1. Faculdade de Medicina da Universidade do 
Ceará – 5. 

2. Faculdade de Medicina da Universidade do 
Pará – 1. 

3. Faculdade de Medicina da Universidade do 
Recife – 21. 

4. Faculdade de Medicina da Universidade da 
Bahia – 9. 

5. Faculdade de Medicina da Universidade de 
Minas Gerais – 6. 

6. Faculdade de Medicina da Universidade do 
Paraná 10. 

7. Faculdade de Medicina (Pôrto Alegre) e 
Faculdade de Medicina (Santa Maria), ambas da 
Universidade do Rio Grande do Sul – 25. 
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8. Faculdade de Medicina da Universidade do 
Brasil – 13. 

9. Faculdade de Medicina (São Paulo), da 
Universidade de São Paulo – 6. 

10. Faculdade de Medicina (Ribeirão Prêto) – 
da Universidade de São Paulo – 2. 

11. Faculdade de Ciências Médicas da 
Universidade do Distinto Federal – 5. 

12. Faculdade de Medicina (Sorocaba) da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – 9. 

13. Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de 
Janeiro – 15. 

14. Faculdade Fluminense de Medicina – 11. 
15. Faculdade de Medicina de Juiz de Fora – 

3. 
16. Faculdade de Ciências Médicas de Minas 

Gerais – 10. 
17. Faculdade de Medicina do Triângulo 

Mineiro – 2. 
18. Escola Paulista de Medicina – 6. 
19. Escola Baiana de Medicina e Saúde 

Pública – 5. 
20. Faculdade de Ciências Médicas de 

Curitiba – 7. 
21. Faculdade de Medicina do Rio Grande do 

Norte – 4. 
22. Faculdade de Medicina da Universidade da 

Paraíba – 4. 
23. Faculdade de Ciências Médicas de 

Pernambuco – 6. 
24. Faculdade de Medicina de Alagoas – 4. 
Quanto ao item 4º, esclareço que o  

critério adotado é o de atender, quanto possível,  
aos têrmos da Nota encaminhada pelo Ministério  
das Relações Exteriores, que acompanha cada 
pedido de matrícula e na qual vem expresso o nome 
da Escola. Para evitar acúmulo em determinada 
escola,. foram, não raro com a acordância dos 
próprios candidatos, encaminhadas matrículas a dez 
outras escolas de medicina, mantidas por Govêrno 
estadual ou por instituições particulares. Está sendo 
processado o reajustamento dos quadros  
de matricula das escolas, de modo a fixar, pa- 
 

ra os estudantes oriundos de Convênios Culturais, a 
taxa de dez por cento sôbre o limite de matrículas de 
cada Escola. 

Renovo a V. Exa. os protestos de minha 
elevada estima e distinta consideração. – Clóvis 
Salgado. 

Ao requerente. 
– Ainda do Sr. Ministro da Educação e Cultura, 

nº 496, nos seguintes têrmos: 
Nº 496. 
De Maio de 1958. 
Senhor Primeiro Secretário: 
Em atenção aos têrmos do ofício, de  

V. Exa., em que transmite o Requerimento  
nº 63, de 1958, apresentado pelo ilustre  
Senador Juracy Magalhães, solicitando  
"informações pertinentes ao plano de  
distribuição de bôlsas de estudo e às instruções  
de que trata o art. 27, do Regulamento aprovado 
pelo Decreto nº 37.494, de 14 de junho de 1955", 
tenho a honra de prestar os esclarecimentos que se 
seguem: 

1 – As instruções, a que se refere o  
art. 27 do Regulamento aprovado pelo  
Decreto nº 37.494, de 14 de junho de 1955, já  
foram baixadas através da Portaria Ministerial  
nº 59, de 30 de janeiro de 1956 (anexo nº 1),  
da Portaria nº 55, de 26 de setembro de  
1956 do Presidente do Conselho de  
Administração (anexo nº 3, da Portaria  
Ministerial nº 222, de 19 de junho de 1957 (anexo nº 
4) e da Portaria Ministerial nº 100, de 28 de fevereiro 
de 1958 (anexo nº 5). 

2 – O plano de distribuição das bôlsas  
de estudo, a que se refere o art. 28 do  
Regulamento aprovado pelo Decreto nº 37.494,  
foi, em tempo elaborado (anexos ns. 7. 8 e  
9 e respectivos quadros). Foram realizados 
concursos em todos os Estados e os candidatos 
classificados foram admitidos dentro dos recursos 
disponíveis. 

3 – Os planos, a que alude o item, dependem 
de índices baseados em pesquisas que foram ini- 
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ciados e abrangerão todo o território nacional. A 
distribuição dos recursos, até o momento, tem sido 
feita entre todos os ramos do ensino médio, tendo 
em vista os índices das unidades escolares 
existentes. 

4 – A existência de bôlsas de estudo, com 
esclarecimento quanto às condições de inscrição, é 
divulgada pelas Comissões de Assistência 
Educacional instaladas em todos os Estados, que 
para tanto se servem da imprensa local. Cabe 
esclarecer que existe mais de uma Comissão em 
cada Estado e elas crescerão de número até atingir o 
ideal previsto no art. 4º da Portaria Ministerial nº 59, 
já citada. 

5 – As Comissões de Assistência Educacional 
já foram criadas e a relação delas consta dos anexos 
ns. 13 e 14. Funcionam normalmente, sob a direção 
dos órgãos executivos do Fundo Nacional do Ensino 
Médio. 

6 – As normas para provas públicas de 
seleção dos candidatos a bôlsas de estudo constai: 
das portarias e instruções relacionadas na resposta 
ao item 1, principalmente na Portaria Ministerial nº 
59, de 30 de janeiro de 1956. 

7 – Não há quantum único de cada bôlsa e por 
isso não se faz a sua publicação. O quantum de 
cada bôlsa é variável, de. pendendo tanto do. valor 
da anuidade nos colégios da região e em cada 
unidade escolar, como da necessidade do bolsista, 
pois o auxílio é graduado em face das condições 
individuais do bolsista. A bôlsa pode ser integral ou 
parcial, em relação à anuidade escolar,  
pode corresponder a internato ou externato,  
pode incluir ou não transporte, indumentìária,  
livros, material escolar, assistência médica e 
dentária. Tudo é examinado pela Comissão de 
Assistência Educacional, sob a orientação  
do respectivo órgão executivo do Fundo – Portaria 
 

Ministerial nº 59, de 30 de janeiro de 1956, art. 6º, 
letra c (anexo nº 1). 

8 – A assistência educacional aos bolsistas é 
dada, no Distrito Federal e no Estado do Rio de 
Janeiro, pela "Fundação do Ensino Secundário", 
através de convênio firmado com êste Ministério. 
Nas demais regiões, pela direção do colégio, em 
cooperação com a Comissão de Assistência 
Educacional – Portaria nº 59, art. 6º, letra e (anexo nº 
1). 

9 – Para obtenção da bôlsa, é necessária  
a média cinco, no mínimo, nas provas de  
concurso; para renovação, a média seis. A  
conduta deve ser considerada satisfatória. Para 
renovação da bôlsa, há exigências quanto à 
freqüência, assiduidade, condições financeiras, etc. 
Tôdas essas exigências estão indicadas em vários 
artigos da Portaria nº 59, de 30 de janeiro de 1956 
(anexo nº 1). 

10 – O art. 29 do Regulamento aprovado pelo 
Decreto nº 37494 não manda elaborar a relação das 
entidades públicas ou privadas com as quais o 
Ministério deverá firmar convênio para a concessão 
de bôlsas. O referido art. 29 tem a seguinte redação: 
"Mediante convênio, o Ministério da Educação e 
Cultura poderá atribuir a execução total ou parcial do 
plano de bôlsas de estudo a entidade pública ou 
privada que inclua, entre as suas finalidades, 
concessão de bôlsas a alunos de ensino médio". Até 
então, êste Ministério assinou convênio apenas com 
a "Fundacão do Ensino Secundário". A execução, 
portanto, é feita pelos vários órgãos executivos do 
Fundo, através das Comissões de Assistência 
Educacional. 

11 – O critério da maior  
capacidade demonstrada em provas de seleção  
tem sido rigorosamente observado para a  
concessão da bôlsa, pelos órgãos de aplicação 
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dos recursos do Fundo Nacional do Ensino Médio. 

12 – O pagamento da bôlsa é feito à  
escola, de acôrdo com a Portaria nº 55, de 26  
de setembro de 1956 (anexo nº 3). Raramente é feito 
diretamente aos responsáveis pelo aluno, o que 
ocorre quando se destina à indenização de despesas 
já atendidas – Portaria nº 222, art. 18 e seu 
parágrafo (anexo nº 4). 

13 – Faço relacionar (anexos ns. 10, 11, 16, 
19, 20, 21, 22, 23 e 24) as bôlsas concedidas em 
1957 em todo o País, em estabelecimentos  
de ensino comercial e industrial e as bôlsas 
concedidas em estabelecimentos de ensino 
secundário, nesta Capital e no Estado do Rio de 
Janeiro. Quanto as bôlsas concedidas, para o ensino 
secundário, nas demais regiões, está sendo 
promovido o levantamento completo para atender 
integralmente ao requerido no item, isto é, o nome do 
bolsista a importância da bôlsa, e a indicação da 
escola. 

14 – Quanto às bôlsas concedidas no corrente 
ano, não é possível a remessa, no momento, porque 
as Comissões de Assistência Educacional tem o 
prazo até 30 de Maio para apresentar o seu relatório. 
Apresentados êsses relatórios, farei promover o 
levantamento geral das bôlsas concedidas, para o 
atendimento do item. 

15 – Para a concessão de bôlsas de estudos, 
em cursos superiores, constou, no Orçamento de 
1957, a dotação: 

Consignação 1.6.00 – Encargos Diversos, 
Subconsignação 1.6.13 – Serviços Educativos e 
Culturais: 

"7) Campanha de formação de geólogos, 
inclusive manutenção de cursos e acordos  
para sua realização, equipamentos, bôlsas  
de estudo, contrato de professôres nacionais  
e estrangeiros, pessoal auxiliar, material  
de campo, veículos, transportes em geral etc. 
 

em quatro centros do País Cr$ 60.000.000,00". 
Para a execução dos trabalhos da Campanha, 

foram baixados os Decretos ns. 40.783, de 18 de 
janeiro de 1957 e 41.663, de 12 de junho de 1957 
(anexo nº 25). A. Comissão Orientadora da 
Ca1apanha, nos têrmos dos aludidos Decretos, teve 
a incumbência de fixar os pontos onde deveriam ser 
sediados os cursos e suas normas de atividade. No 
uso de suas atribuições, a Comissão estabeleceu o 
máximo de vinte e cinco alunos nos cursos que 
funcionariam em Recife, Pôrto Alegre e Ouro Prêto e 
de quarenta no sediado em São Paulo. O curso é de 
tempo integral para todos os alunos e bôlsas foram 
concedidas a todos que se matricularam, no valor de 
Cr$ 4.000,00 mensais cada, sendo que para os 
alunos de Ouro Prêto, foi inicialmente concedida a 
bôlsa no valor de Cr$ 3.000,00. O Ministério da 
Educação e Cultura está promovendo o 
levantamento das bôlsas concedidas para oportuna 
remessa, a fim de satifazer integralmente ao 
requerido no item. Quanto à forma de pagamento 
dessas bôlsas, esclareço que os créditos são 
remetidos aos responsáveis pelos diversos cursos. 

Renovo a V. Exa. os protestos de minha 
elevada estima e distinta consideração. – Clóvis 
Salgado. 

Ao requerente. 
 

PARECERES 
Ns. 132 e 133, de 1958 

 
Nº 132, de 1958 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça – ao 

Projeto de Lei número 2.668-57, (nº 4-57 do Senado) 
que denomina Escola Industrial Coriolano de 
Medeiros a Escola Industrial de fedo Pessoa. 

 
Relator: Sr. Lineu Prestes. 
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1) A Câmara dos Deputados, pelo Ofício  
nº 1.528, devolve a esta Casa do Congresso,  
com emenda, o Projeto de Lei nº 2.668-57,  
oriundo do Sendao onde, originàriamente, tomou o 
nº 4-56. 

2) A proposição inicial, de autoria do nobre 
Senador Ruy Carneiro, mandava alterar a 
denominação da Escola Industrial de João Pessoa, a 
qual passaria a denominar-se "Escola Técnica 
Coriolano de Medeiros". 

3) Entendeu a Câmara dos Deputados, 
acolhendo o parecer de sua Comissão de  
Educação e Cultura, que – tendo em conta  
as diferenciações legais entre Escola Técnica  
e Escola Industrial, – mais acertado seria que,  
ao alterar-se a denominação do estabelecimento 
citado, para homenagear-se um grande vulto 
 do ensino na Paraíba, fôsse entretanto  
mantida a indicação genérica de escola  
industrial. 

4) Temos para nós que a emenda deve  
ser mantida. Aliás o intuito evidente do nobre  
autor do projeto não foi outro se não propor a 
alteração do nome do estabelecimento. Não 
pretendeu S. Exa. mudar-lhe a classificação nem a 
categoria. 

O eminente relator da emenda, na Câmara 
dos Deputados, incorreu todavia em indisfarçável 
equívoco quando afirmou que as escolas industriais 
são estabelecimentos de ensino primário e as 
escolas técnicas são estabelecimentos de ensino 
médio. 

Não é exato. O ensino industrial, de acôrdo 
com a lei, é ministrado em dois ciclos. O primeiro 
ciclo abrange não só o ensino industrial básico, mas 
também os cursos de mestria, de artesanato e de 
aprendizagem. O segundo ciclo compreende os 
cursos técnicos e pedogógicos. 

Constitui, pois, impropriedade afirmar-se  
que os estabelecimentos de ensino industrial  
são estabelecimentos de grau primário, 
 

uma vez que a admissão a qualquer curso industrial 
só é permitida aos alunos que tenham já recebido 
educação primária conveniente. (Decreto-lei nº 4.048 
de 22-1-1942, modificado pelos Decretos-lei 8.680, 
de 15-1-46 e 9.183, de 15-4-46. 

5) Ao opinar pela aprovação da emenda 
adotada pela Câmara dos Deputados devo chamar a 
atenção da Casa para o desencontro flagrante entre 
o corpo da proposição e a ementa que foi assinada. 
Proponho que, em Redação Final, a ementa 
prevaleça nos seguintes têrmos: 

 
"Denomina Escola Industrial Coriolano de 

Medeiros a Escola Industrial de João Pessoa, no 
Estado da Paraíba". 

 
6) Êsse, Senhores Membros da Comissão de 

Constituição e Justiça o meu parecer, V. Sas. 
decidirão como melhor lhes aprouver. 

Sala das Comissões, em 11 de abril de 1958. 
– Lourival Fontes, Presidente – Lineu Prestes, 
Relator – Argemiro de Figueiredo – Gilberto Marinho 
– Lima Guinardes – Gaspar Velloso – Rui Palmeira – 
João Villasbôas. 

 
Nº 133, DE 1958 

 
Da Comissão de Educação e Cultura – sôbre o 

Projeto de Lei número 4, de 1957. 
 
Relator: Sr. Ezechias da Rocha. 
O projeto em questão, originário do Senado 

Federal, foi devolvido pela Câmara dos Deputados a 
esta Casa do Congresso sob nº 2.668, de 1957 com 
emenda. 

A proposição inicial, de autoria do nobre 
Senador Ruy Carneiro, mandava alterar a 
denominação da Escola Industrial de João Pessoa, 
que passaria a chamar-se "Escola Técnica Coriolano 
de Medeiros" em homenagem a ilustre educador 
paraibano. 
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Entendeu, porém, a Câmara, acolhendo 
parecer de sua Comissão de Educação e  
Cultura que, dadas as diferenças entre Escola 
Técnica e Escola Industrial, diferenças estabelecidas 
em lei, mais acertado seria manter a indicação 
genérica da Escola Industrial. Desde que, não houve 
de parte do ilustre Senador autor do Projeto, 
nenhuma intenção de mudar a classificação da 
Escola, nem sua categoria, a emenda alcança sua 
finalidade mantendo a designação de Escola 
Industrial. 

Somos, portanto, pela manutenção da emenda 
nos têrmos em que foi redigida pela Comissão de 
Constituição e Justiça desta Casa. 

Sala das Comissões, em 6 de maio de 1958. – 
Mourão Vieira, Presidente – Ezechias da Rocha, 
Relator – Nelson Firmo – Mem de Sá – Públio de 
Mello – Reginaldo Fernandes. 

 
PARECERES 

Ns. 134, e 135, de 1958 
 

Nº 134, de 1958 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre 

o Projeto de Lei do Senado nº 12, de 1957, que 
prescreve o registro na Diretoria do Ensino Superior, 
do Ministério da Educação, para os diplomas 
expedidos por estabelecimentos de ensino superior, 
ao tempo sob inspeção preliminar. 

 
Relator: Sr. Lourival Fontes. 
O presente projeto visa a estender aos 

diplomas expedidos por estabelecimentos de Ensino 
Superior, ao tempo sob inspeção preliminar, os 
benefícios assegurados pela Lei nº 1.919 de 24 de 
julho de 1953, aos diplomas expedidos por escolas 
ao tempo não reconhecidas pelo Govêrno. 

Há no projeto a generosa intenção de ampliar 
os benefícios assegurados em lei anterior. No 
entanto, há uma diferença fundamental entre o 
disposto na Lei 1.919 e o que se propõe neste 
projeto. A Lei 1.919, no seu art. 1º, dispõe: 

 
"Art. 1º Os diplomas expedidos por 

estabelecimentos de ensino superior, ao tempo não 
reconhecido e posteriormente tornado federal, serão 
admitidos a registro na Diretoria do Ensino Superior 
do Ministério da Educação". 

Assim, validava-se o diploma de 
estabelecimento que, posteriormente, lograra seu 
reconhecimento e sua oficialização. Fazia-se, de 
certa forma, retroagir a validade dos diplomas a 
épocas anteriores ao reconhecimento da Escola. No 
caso em tela porém, o que se pretende é o registro 
do diploma, ainda que o estabelecimento não tivesse 
sido oficializado. 

A inspeção preliminar é uma espécie de 
período probatório em que se observa a Escola e se 
aferem seus títulos à oficialização. Esta virá 
consagrar, ou não as possibilidades da Escola. Pode 
ser adiada; pode ser denegada. Nesse caso, 
prescreve o registro dos diplomas expedidos pela 
Escola, em qualquer hipótese, é anular o efeito da 
inspeção preliminar. 

Somos, portanto, pela aprovação do projeto, 
com a seguinte emenda: 

 
EMENDA 

 
"Art. 1º Os diplomas expedidos por 

estabelecimentos de ensino superior, ao tempo sob 
inspeção preliminar serão admitidos a registro na 
Diretoria do Ensino Superior do Ministério da 
Educação, no caso de ter sido o Estabelecimento 
reconhecido e logrado oficialização. 
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Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em 
contrário". 

Sala das Comissões em 11 de abril de 1958. – 
Lourival Fontes, Presidente e Relator – Gaspar 
Velloso – Rui Palmeira – Gilberto Marinho – João 
Villasbôas – Lineu Prestes – Lima Guimarães – 
Argemiro de Figueiredo. 

 
Nº 135, de 1958 

 
Da Comissão de Educação e Cultura, Sôbre o 

Projeto de Lei do Senado' nº 12, de 1957. 
 
Relator: Sr. Nelson Firmo. 
O projeto acima concede aos diplomas 

expedidos por estabelecimentos de Ensino Superior, 
ao tempo sob inspeção preliminar, o benefício do 
registro da Diretoria do Ensino Superior. 

Na justificativa argumenta o seu autor, o nobre 
Senador Rodrigo Lôbo, que a Lei nº 1.919, de 24 de 
julho de 1953, dá direito aos diplomas por escolas, 
ao tempo não reconhecidas pelo Govêrno, de 
levarem seus títulos a registro no Ministério da 
Educação. É portanto, objetivo do projeto estender 
êsse benefício aos diplomados por Escolas, ao 
tempo, sob inspeção preliminar. 

No entanto, o dispositivo legal invocado não se 
limita a validar os diplomas expedidos por escolas 
que, na época, não haviam logrado seu 
reconhecimento. Restringe essa validação aos 
estabelecimentos que, posteriormente, obtiveram 
sua federalização. (Art. 1º da Lei nº 1.919, de 24 de 
julho de 1953). Em última análise, o benefício 
consiste, apenas, em fazer retroagir a validação ao 
tempo que a Escola ainda não obtivera seu 
reconhecimento. 

São duas situações diversas: na  
primeira, contemplada na Lei nº 1.919,  
a Escola, após o período 
 

probatório, foi, afinal reconhecida e o Poder  
Público sancionou seu funcionamento; no  
segundo caso, porém, visa-se contemplar  
com o mesmo benefício, Escolas que tanto  
poderiam ter sido reconhecidas, como as que 
tivessem denegado seu reconhecimento. 

Prescrever a validação dos diplomas,  
na segunda hipótese, se ria anular o efeito  
da inspeção, transformando-a em formalidade  
inútil. Generosa a medida, truncava-se seu objetivo 
deturpando as finalidades corretivas da Lei nº 1.919, 
cujo intuito, é curial, foi destruir as "fábricas de 
bacharéis". 

É oportuna, portanto, a. Emenda da  
Comissão de Constituição e Justiça que, seguindo  
o sábio critério da Lei nº L919, restringe o benefício 
de validação retroativa às escolas que, após à 
inspeção preliminar, foram reconhecidas e 
oficializadas. 

Somos, portanto, pela aprovação nos  
têrmos do parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, em 6 de maio  
de 1948. – Mourão Vieira, Presidente –  
Nelson Firmo, Relator – Ezechias da Rocha – Mem 
de Sá – Públio de Mello – Reginaldo  
Fernandes. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador Lourival 
Fontes, primeiro orador inscrito. 

O SR. LOURIVAL FONTES (lê o seguinte 
discurso): – Senhor Presidente, não há  
alegria maior do que a de louvar quando o  
elogio nasce do coração. Nêsses dias sem  
afirmação e sem crenca ou nessas horas ociosas e 
desinteressadas há um brasileiro dos mais  
dotados e dos mais úteis ao nosso País.  
Quero referir-me ao Professor Anisio Teixeira e 
proclamo o seu nome com orgulho patriótico. E um 
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homem dedicado à sua tarefa devotada e sua 
missão. Não tem equívocos ou desvios na sua 
carreira pública. Não se consome em expedientes 
rotineiros nem usufrui as sinecuras do tesouro. 

É o apóstolo duma fé, o defensor duma causa, 
confiante no progresso e ao futuro. O ideal da sua 
vida é do trabalho concluído, da obra realizada, da ta 
refa cumprida. Não quer urna geração de 
inconscientes, frustrados ou sacrificados. Não quer 
geração em que o ensino seja o privilégio da fortuna 
ou em que as oportunidades e as facilidades sejam o 
processo de formação das falsas elites. Não quer 
urna es-cola régia ou de preparo de príncipes. Aspira 
a uma escola comum, niveladora e igualatória, em 
que desapareçam os preconceitos, as prevenções e 
as diferenças, uma zona de entendimento e 
aproximação sem espírito de classe ou de privilégio. 

Advoga o Professor Anísio Teixeira o ensino 
universal, gratuito e obrigatório. Combate por outro 
lado o ensino de decretes e equiparações, de 
facilitações e de explorações, a dispersão dos 
esforços e o desbarato dos dinheiros públicos em 
auxílios e subvenções para criar escolas particulares 
anacrónicaxnente feudais ou presumidamente 
eleitorais. 

Não pretende o Professor Anísio Teixeira que 
se perpetue o dualismo entre senhores e escravos, 
ou entre classes governantes e povo dependente, ou 
entre o parasitismo das elites e o mundo das massas 
ignorantes. Não quer a educação como o 
ilistl:Lmento dos poucos, e dos raros, dos 
favorecidos de fortuna ou dos privilegiados de 
posses mas comum a todos como um direito do 
povo, não uma dádiva de benevolência, mas uma 
conquista de reivindicação social. Não é a escola 
pública uma invenção socialista porque remove as 
diferenças de classe, nem o sindicato livre um 
 

artefato comunista porque dá organização ao 
trabalho, nem o voto secreto um aparelho infernal 
porque evita os despotismos sangrentos ou 
esclarecidos. 

Êles são os instrumentos contra as 
desigualdades excessivas, os remédios de equilíbrio 
contra os intoleráveis egoismos, as formas de 
sobrevivência e viabilidade do capìtlalismo. 

A democratização do poder restituiu ao povo a 
sua autonomia e criou também liberdades e 
necessidades. O primeiro dever é o da educação 
popular. Escolas bastantes, escolas suficientes, es-
colas acessíveis de formação do caráter, de 
elevação espiritual e de preparo técnico que 
habilitem o povo a unia integração de consciência, a 
uma tomada de responsabilidades, a uma convicção 
de que é êle quem governa, a uma experiência 
aplicada e aprendida das necessidades do 
desenvolvimento e de construção da entidade 
nacional. 

Nesse ambiente de válidas esperanças e 
nesse clima de ansiosas expectativas não faltam as 
vozes agoirentas ou as murmurações interessadas. 

Uma nova onda de acusações vem 
surpreendê-lo na sua incessante atividade. Não se 
discute a obra nem se analisa o programa. 

Envolve-se na injustiça, na intolerância e na 
incompreensão. Não são flechas certeiras que 
atingem o alvo escolhido, mas setas envenenadas 
que se despedem na má-fé, na intriga e na confusão. 
ai educação não uma fonte de lucros ou um fruto de 
vantagens. Não é um processo de rotina, ou uma 
formalidade dispensável, ou uma ação improvisada e 
descaracterizada. O movimento de emacipacão 
educacional é tão decisivo como a luta pela 
independência. Muitas fôrças obscuras, muitos 
interêsses materiais, muitos planos mistifi- 
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cados querem arrancar do povo a sua causa e dos 
condutores a sua fé. 

Junto a minha voz na defesa do direito. 
Promotor de iniciativas, realizador de planos, autor 
de reformas, filósofo e técnico de educação, cabe 
sem dúvida ao Professor Anísio Teixeira a liderança 
natural do ensino como ponto comum de partida e 
meio correspondente de existência. Esperamos e 
confiamos que continui a produzir, a trabalhar, a 
realizar, rasgando perspectivas e descerrando 
horizontes, porque o seguimos e acompanhamos 
nas suas atitudes, nos seus passos e nos seus 
triunfos. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. LOURIVAL FONTES: – Com  
prazer. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Aplaudo, 
em nome do povo baiano, a defesa que V. Exa. faz 
da profícua atividade do grande educador 
nacional, Professor Anísio Teixeira. Sua obra é 
profícua e ditada sempre pelo continuado desejo 
de educar bem a juventude de nossa Pátria. Êsse 
mal entendido com certos ramos da Igreja precisa 
ser desfeito. Conforme advertiu Edward Hoowell, 
Chefe do F.B.I., dos Estados Unidos, um dos erros 
mais trágicos para os que honestamente 
combatem o comunismo, é atribuir aos liberais 
êsse sentido de propaganda comunista.  
Essa confusão é perniciosa, essa acusação 
indiscriminada aos que estão a serviço de nação 
estrangeira e ao serviço de Nossa Pátria, ofende a 
inteligência nacional e prejudica o combate efetivo 
e eficiente à doutrina comunista. Dou a V. Exa. 
meu testemunho de homem público, insuspeito, 
porque tenho poucas relações com o  
Professor Anísio Teixeira; e dou testemunho que 
não é só meu, mas de tôda a Bahia, que se 
 

orgulha da ação educativa do seu grande e nobre 
filho. 

O SR. LOURIVAL FONTES: – Agradeço o 
aparte de V. Exa. 

O povo, que lhe deve tanto saberá julgá-lo, no 
êxito da sua imensa tarefa e nos resultados da sua 
solicitude esclarecida. Esquecidos serão os que 
erram e simulam, ou os que fraudam e abusam, por 
que o futuro só sobrevive nos que sabem criar, fazer 
ou afirmar. (Muito bem. Muito bem. Palmas. O orador 
é cumprimentado). 

Durante o discurso do Sr. Lourival Fontes, o 
Sr. Apolônio Salles, deixa a Presidência, assumindo-
a o Sr. Freitas Cavalcanti. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Cunha Mello, 
por cessão do nobre Senador Neves da Rocha, 
segundo orador inscrito. 

O SR. CUNHA MELLO (lê o seguinte 
discurso): – Senhor Presidente: 

Deve o Senado, nesta sessão legislativa votar 
o projeto do “Código de Previdência Social”, que lhe 
foi remetido pela Câmara dos Deputados. 

Depois da Constituição Federal é essa a obra 
legislativa a que reclama uma colaboração mais 
cuidadosa de nossa parte, pois, nela vai repousar a 
nossa paz social. 

Imprópria ou pleonàsticamente, denominamos 
legislação social a todo êsse corpo de leis que, no 
Brasil como em todo o mundo desde épocas 
remotas, constitui um direito humanizado, criando, 
como muito bem diz o Professor Cesarino Júnior, 
uma superioridade jurídica para proteger uma 
inferioridade econômica. 

Em tese, todo direito ou legislação é social. 
Surge em razão da sociedade e para a 

sociedade. 
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Já os romanos, que depois de governarem o 
mundo pela fôrça de suas armas, ainda o inspiram 
pela imortalidade de algumas de suas lições, diziam 
na sabedoria dum dos seus brocardos: 

 
“Ubi societas, ibi jus” 

 
Todo o direito ou legislação, em sentido amplo 

objetiva proteger a sociedade, as relações entre as 
suas diversas classes, enfim, a paz social, o 
interêsse geral, e bem comum da sociedade. 

Justo é reconhecer-se como verdade histórica, 
a tradição católica, como inspiradora dêsse direito 
humano de proteção aos fracos, de paz entre as 
criaturas humanas. 

Nos exemplos do próprio Cristo, o primeiro 
sociólogo do mundo, nas lições filosóficas de São 
Thomaz de Aquino, o grande sociólogo da Igreja 
Católica, nas famosas Encíclicas – “Rerum 
Novarum”, de Leão XIII, do “Quadragésimo Ano”, 
publicada em 1931, e da “Divinal Redemptoris”, de 
Pio XII, vamos encontrar as origens duma doutrina 
social, de ação social do Estado, em benefício, em 
proteção dos fracos, dos humildes. 

A orientação social de proteger os 
econômicamente fracos, aos hiposuficientes, da 
tradição da Igreja Católica passou à Ordem do Dia dos 
Congressos Internacionais. Foi inscrita nos tratados 
resultantes dessas reuniões, depois da primeira guerra, 
no Tratado de Versailles (Alemanha), no de Trianon, 
com a Hungria, do St. Germain, com a Áustria, no de 
Neully, com a Bulgária. 

Diz-se mesmo que, em dois dêsses tratados, 
nos mais importantes – os de Versailles e St. 
Germain, inscreveu-se uma verdadeira “Carta 
Internacional do Trabalho”. 

Depois da segunda guerra mundial, 
 o pensamento e os estudos dos  
economistas, dos sociólogos, fi- 
 

lósofos e estadistas de todos os países do 
mundo, começaram a cogitar de soluções,  
mais ou menos concretas, para realizar um  
velho sonho da humanidade – a segurança do 
futuro, a segurança social e o bem-estar da 
humanidade. 

No art. 22 da “Declaração dos Direitos do 
Homem”, declarou-se: 

“Tôda pessoa, como membro da sociedade, 
terá o direito à segurança social e a  
obter, mediante esfôrço nacional e cooperação 
internacional, tendo em conta a organização e os 
recursos de cada Estado, a satisfação  
dos direitos econômicos, sociais e culturais, 
indispensáveis à sua dignidade”. 

Declarou-se mais ainda, no art. 25: 
“Tôda pessoa tem direito a um nível de vida 

adequado, que lhe assegure, assim como à sua 
família, a saúde, o bem-estar e especialmente a 
alimentação, o vestuário, a casa, a assistência 
médica e os serviços sociais necessários; tem 
ainda, direito aos seguros em caso de 
desemprêgo, doença, invalidez, viuvez, velhice e 
em outros casos de perda dos meios de 
subsistência por circunstâncias independentes de 
sua vontade”. 

Acentua muito bem o Dr. Alim Pedro, 
 um dos mais dignos Presidentes do IAPI, 
 êsse papel, da “Declaração Universal dos 
Direitos do Homem”, situando, de maneira 
precisa, na conquista das quatro liberdades 
pregadas pelo grande Roosevelt, na Carta do 
Atlântico: 

a – Freedom from want; 
b – Freedom froco fear; 
c – Freedom of thought; 
d – Freedom of worship. 
Liberdade de necessidade,  

liberdade de temores, de pensamento 
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e de culto. (Relatório Estudo – IAPI – Alim Pedro – 
1950). 

Uma filosofia material da vida, que, por muito 
tempo, dominou no mundo, havia abstraído dos seus 
cuidados as condições humanas dos trabalhadores, 
esquecendo sempre quaisquer medidas de proteção 
à sua educação e saúde e ao seu trabalho. 

Referindo-se às famosas “Enciclicas do Rerum 
Novarum”, de Leão XIII, e do “Quadragésimo Ano”, 
de Pio XI, um ilustre Coronel do Exército, o Sr. 
Ignácio Rolim, disse: 

“Foram marcos inconfundíveis, como as 
pirâmides do Egito, desafiando a ação dos tempos, 
enquanto a incompreensão e a maldade dos homens 
timbravam no desconhecimento das dores oriundas 
do trabalho e de capital, (Estudos e conferências, 
Coronel Rolim, fls. 80, fascículo 16). 

Desde então, nas conferências e convenções 
internacionais, como já registramos, as medidas de 
assistência ao trabalho e aos trabalhadores, 
passaram a tema constante de todos os estudos e 
programas. Desde então, surgiu mais ampla, mais 
irradiada, mais humana, a ação do Estado em 
matéria da assistência social ao trabalho e aos 
trabalhadores, em todos os ramos de suas 
atividades. Na Conferência de Santiago em 1936, 
onde se reuniram todos os países americanos, foram 
objeto de estudos e inquéritos especiais, os 
problemas da alimentação do trabalhador. 

Da tradição da Igreja, dos compromissos 
assumidos em Tratados Internacionais, a ação social 
do Estado irradiou-se para as Constituições 
Modernas. 

Embora tarde, compreendeu-se que o Mundo 
deve construir-se pela bondade, por u’a maior 
assistência dos fortes aos fracos, pela paz social. 

João Mangabeira, o maior dos nossos 
constitucionalistas vivos, o erudito discípulo de Rui 
Barbosa, acentuando a orientação das Constituições 
Modernas escreveu: 

“A inscrição de normas de caráter social e 
econômica, com o fim de assegurar os interêsses do 
Estado para melhor assegurar os interêsses da 
coletividade, procurando amparar as classes menos 
favorecidas da fortuna é a característica das 
Constituições Modernas”. 

O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Defende V. 
Exa. tese apoiada pelos maiores pensadores e até 
mesmo pelos grandes vultos da Igreja Católica, 
como o foi Leão XIII. Não sei se por conveniência da 
Igreja, os sucessores do Papa Leão XIII não tiveram 
a grande inteligência e lucidez daquele espírito que 
penetrou muitos séculos além da época em que 
viveu. 

O SR. CUNHA MELLO: – Agradeço o aparte 
de V. Exa. em consonância com a tese, que defendo, 
na qual procuro defender a tradição da Igreja 
Católica na construção de um mundo pela paz e pela 
bondade. 

Assim, reafirmando a observação do erudito 
jurista, vamos encontrar na Constituição Argentina, 
dispositivos dedicados no capítulo – Del trabajador – 
Derecho de trabajar, assegurados: 

“Derecho de trabajar, derecho a una 
retribución justa, derecho a la capacitation, a 
condiciones dignas de trabajo, derecho a la 
perservación de la salud, derecho al bienestar, a la 
seguridad social, a protecion de su familia, derecho 
al majoramiento econômico, derecho a la 
assistência, a la vivienda, a la alimentación, al 
vestido, al cuidado de la salud física, al cuidado de la 
salud moral, derecho al esparcimiento, de- 
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recho al trabajo, al tranquilidad y al respeto”. 

Todos êsses direitos estão declarados no 
capítulo III, sob a epígrafe – Derechos del rabajador, 
de la familia, de la ancianidad y de la educación y 
cultura. 

A Constituição Mexicana, no seu Título – “Del 
trabajo y de Ia Prevision Social, contém as bases das 
leis sôbre o trabalho do país, as quais regiram entre 
os obreros, jornaleros, empleados, domésticos y 
artesanos de una manera general sôbre todo 
contrato del trabajo; 

Estabeleceu o legislador constituinte mexicano 
as diretrizes, as linhas mestras que devem dominar 
nas relações entre patrões e empregados. 

No item XXIX do citado capítulo, se 
determinou: 

“Se considera de utilidad pública la expedición 
de Ley del Seguro y ella compreenderá seguros de 
invalidez de vida, de cessación involuntária del 
trabajo, de enfermidad y acidentes y otras con fines 
analogos”. 

Nas suas origens o México – sob o império 
dos Aztecas, era teòricamente, uma democracia, 
segundo afirma Érico Veríssimo, e não uma 
teocracia. 

Entre os aztecas, a educação e a vida social 
no Estado, eram problemas rigorosamente tratados e 
planejados. 

No reinado dum dos seus nobres, que adotou 
o título – Senhor dos Senhores – foi fundada uma 
colônia para os desvalidos, aleijados e para a velhice 
desamparada, cabendo ao Estado a manutenção 
dessa instituição. 

Apesar da existência de poucos livros sôbre os 
“Aztecas”, pois, a maioria dêsses livros foi destruída 
pelos seus conquistadores se pode afirmar que os 
mexicanos tiveram, nesses seus antecessores, 
 

uma cultura avançada, que estava no seu  
apogeu quando lhe chegaram os conquistadores 
espanhóis. 

No artesanato, na arquitetura, na escultura, na 
pintura e desenho, na música, na dança e no teatro, 
na cosmogonia a civilização azteca chegou a um alto 
grau. Os espanhóis, quando chegaram ao México, 
encontraram no apogeu dessa civilização. 

Não é de admirar, pois, nem surpreende a 
quem recordar a sua história, o adiantamento da 
ação social do Estado mexicano, nos têrmos 
consagrados em sua Constituição, reafirmando-se, 
assim, sua histórica tradição. 

Dando as diretrizes da ação social do 
Estado, o Peru, também República e Democracia, 
inclui na sua Constituição êstes expressivos textos 
– Tit. III. Garantias Constitucionais, nacionais e 
sociais: 

“El Estado favorecerá un régimen de 
participación de los empleados y trabajadores en los 
beneficios de las empresas, y legislará sobre los 
demás aspectos de las relaciones entre aquêllos y 
éstas, y sôbre la defesa de los empleados y 
trabajadores em general. 

El estado legislará sobre la organización 
general y las seguridades del trabajo industrial y 
sobre las garantias en él de la vida, da salud y la 
higiene. La ley fijará las condiciones máximas  
de trabajo, la indenización por tiempo de servicios 
prestado y por accidentes, as como los  
salarios mínimos em relación con la edad, el 
sexo, la naturaleza de las labores y las 
condiciones y necesidades de las diversas 
regiones del país. 

La ley establecerá un régimen de previsión de 
las consequencias económicas de la desocupación, 
edad, enfermedad, invalidez y muerte; y fo- 
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mentará las instituciones de solidaridad social, los 
establecimientos de ahorros y de seguros, y las 
cooperativas”. 

Para os Incas, o bem-estar coletivo estava 
acima dos interêsses particulares. Dava o Inca tudo 
quanto possuía, em benefício da coletividade. 

A nação peruana, de hoje, pode orgulhar-se 
da mentalidade humana dos seus ancestrais. 

Muito estadista dos nossos dias terá bastante 
a aprender na história simples dos Incas. 

Luiz Izaga, no seu magnífico livro – 
“Elemientos de Derechi Político”, recorda que na 
“Leyes de Indias”, se encontram decisões tomadas 
pelos Monarcas Espanhóis para proteger o trabalho 
dos povos indígenas da América, muito semelhantes 
com as instituições modernas. 

E acrescenta: 
“Pero, sobre todo, en las Leyes de Indias es 

donde se encuentram desposiciones tomadas por los 
Monarcas españoles para proteger el trabajo de los 
pueblos indigenas de América y que guardan tanta 
semejanza con las instituciones modernas”. 

“Quizá primero que en nenguna parte, se 
entabló en la América española la questión obrera, el 
forcejeo entre el capital y el trabajo, que por tener 
intereses contra puestos han de agitarse hasta 
entejar en los moldes de la justicia y la caridad. De 
aqui nació en el campo del Derecho la Legislación 
social, cuya amplitud y ajuste no tenia precedentes”. 

“En efecto, innumerables disposiciones de 
caráter laboral aparecen en dichos leves inspiradas, 
además, no en razones políticas, sino en motivos 
económicos y, sobre todo, en éticos y sociológicos, y 
 

que tendian, sobre todo cuando se trataba de 
trabajos forzados, a humanizar la tara. Disposiciones 
sobe la jornada máxima seguridad e higiene del 
trabajo en minas, enfermedades profesionales y de 
trabajo, garantia de los alimentos, tutela laboral de 
las mujeres etc”. 

O Chile, Estado Unitário e Democrático, sob 
regime presidencial, resume o seu programa de ação 
social, num lapidar e expressivo artigo de sua Lei 
Magna, incluído no Capítulo III da mesma lei, nestes 
têrmos: 

“La protección al trabajo, a la industria, y las 
obras de previsión social, especialmente en cuanto 
se refierem a la habitación sana y las condiciones 
económicas de la vida, en forma de proporcionar a 
cada habitante um mínimo de bienestar, adequado a 
la satisfación de sus necesidades personales y a las 
de su familia. La ley regulará esta organización”. 

O Uruguai inscreveu no Capítulo II da sua 
Constituição um vasto programa social do seu 
regime político, considerando o trabalho sob a 
proteção especial da lei, declarando mais que ao 
trabalhador se deve reconhecer: 

“a independência de sua consciência moral e 
cívica, justa remuneração, limite de horas de 
trabalho, descanso semanal e higiene física e moral”. 
(Constituição arts. 53 e 54 e outros). 

Cuba, onde a prática duma república unitária e 
democrática de liberdade política, de justiça social, 
de bem estar coletivo e de solidariedade humana, 
como se proclama no art. 1º de sua Lei 
Constitucional, de 4 de abril de 1952, ainda não é 
uma realidade vitoriosa, no Tit. VI dessa mesma 
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Nos dispositivos dessa Carta, há um 
verdadeiro hino ao trabalho: 

“que se considera um dos nobres títulos de 
hierarquia e de honra. Por isso mesmo, é um título 
suficiente para exigir a assistência e a proteção do 
Estado. 

O trabalho é um serviço que se  
executa com heroísmo, com desinterêsse, com 
devotamento, com a idéia de contribuir ao bem 
superior da pátria”. 

Ao Estado, ainda, segundo essa lei incumbe 
u’a ação contínua e eficaz em defesa do trabalhador, 
de sua vida e do seu trabalho. 

Vimos de exaustivas referências sôbre a ação 
social do Estado Moderno, em diversos países do 
mundo. 

Dessa digressão que não teve propósitos de 
erudição, mas, tão-sòmente demonstrar que essa 
orientação vem até de povos, 15.000 e 4.000 anos 
antes de Cristo, que é a lição tradicional da Igreja 
Católica, que está escrita em diversos tratados 
internacionais, passamos a estudá-la na legislação 
brasileira, onde ela, para uns, ainda afeiçoados à 
mentalidade do Estado individualista, parece muito 
avançada, quiçá impraticável. 

Os Estados Unidos, pela sua cultura, pela sua 
prosperidade, pelo seu desenvolvimento, verdadeiro 
líder do Mundo atual, ademais uma grande garantia 
do patrimônio de sua civilização, sòmente depois do 
famoso New Deal, começaram a praticar uma 
política social do Estado. 

A era de “máquina” ameaçava acabar com as 
nobres qualidades do espírito e do corpo do homem 
dominante na América do Norte, na Alemanha e 
noutros países dos mais prósperos do Mundo. Os 
trusts em defesa dos seus interêsses materiais, tudo 
standartizavam, até o homem. 

O grande Thomaz Jefferson, referindo-se, num 
célebre discurso, ao domínio da máquina, chegou a 
concluir: 

“êle arranca da bôca do trabalhador o pão que 
êle teria ganho”. 

Sofreu a Constituição americana do espírito 
individualista da sua época. Infiltrou-se das 
tendências da idade mecânica. Foi redigida numa 
época da expansão e desenvolvimento do espírito 
individualista. 

Com o aparecimento do New Deal, em cuja 
defesa Roosevelt tantas vêzes se insurgiu contra 
decisões do próprio Poder Judiciário, apareceu nos 
Estados Unidos uma nova orientação de política 
social do Estado. 

Duma feita, visìvelmente irritado com uma das 
diversas decisões da Suprema Côrte Americana, 
considerando inconstitucional um regulamento do 
seu famoso programa neodalico, chegou a ter essa 
frase: 

“Com o poder de declarar leis 
inconstitucionais, o Poder Judiciário deveria ter logo 
a faculdade de legislar”. 

Depois de muitos atritos entre o Executivo e o 
Judiciário, amainou o reacionarismo da Côrte 
Suprema americana. 

O Govêrno dos juízes, o fastígio do seu poder 
político como guardiões ortodoxos da vida econômica 
do país, a místic, enfim, da função judiciária, depois 
de conflitos dramáticos entre a Côrte Suprema e o 
Presidente Roosevelt, tudo passou. 

Roger Pinto, o grande professor da Faculdade 
de Direito de Lille, cujos trabalhos tantas lições 
encerram sôbre os mais altos problemas sociais e 
políticos do Estado moderno, no seu magnífico livro 
– La Crise de L’État aux État-Unis, dando notícias 
dessa luta, nos seguintes têrmos: 

 



– 229 – 
 

“Une révolution constitutionelle – Ce mythe 
de la Cour Suprême, Cour de justice interpréte 
objectif d’un texte sacré, inaccessible aux lutts 
politiques et économiques a pu se maintenir 
longtemps intact. Les attaques passionnées 
d’hommes politiques, d’um Bryan, d’un Thédore 
Roosevelt ou d’un la Follette na réussiront pus a 
faire tomber la forteresse défundue par les légistes. 
La campagne dirigée par Franklin Roosevelt et les 
partissans du New Deal exposé, pour la premiére 
fois, dans tous ses aspects, le rôle politique du juge, 
à opinion publique. Les attaques les plus violentes 
furent menées contre ce procedé de governement 
hypocrite, qui masque l’exercice d’un pouvoir 
politique véritable, irresponsable et occulte, sous le 
couvert d’une sereine et objetive aplication de la Ioi. 
L’immoralité de ce camou flage, contraire à l’esprit 
de la démocratie américaine, est dénoncée à l’envi. 
En trois ans, d’octobre 1933 à juin 1936, la Cour 
Suprême avait prononcé l’inconstitutionalité de 
douze lois du Congrés. Puis sous la presison de 
l’opinion publique, sous la menace de réformes, la 
Cour accepte au cours de sa session de 1936-1937 
les mesures économiques et sociales qu’elle venait 
de condamner. Ce revirement immédiat révèle aux 
yeus de tous le caractère politique de l’intervention 
judiciaire. 

Les juges da New Deal. Cette revolution 
constitutionnelle n’est donc pas l’oeuvre des juges 
commés par F. D. Roosevelt. La vieille Cour avait dú 
l’accepter. Les nouveaus juges, dènoncés comme 
policiens, ont toutefois contribué directement à la 
 

destruction du mythe judiciaire em combattant 
l’usurpation du pourvoir politique par les tribunaux. 

Appelé à désigner huit membres de la Cour 
Suprême, entre 1937 et 1943, le président Roosevelt 
choisira naturellement des hommes qu’il estime à la 
fois hostiles au gouvernement des juges et 
favorables aux principes essentieles de la 
philosophie du New Deal. II préferera des hommes 
d’action qui ont participé à son combat”. 

E depois dessa luta, sem perder a função 
criadora de sua jurisprudência, cobrindo as lacunas 
de direito na interpretação das leis, a Côrte Suprema 
dos Estados Unidos passou a ter uma concepção de 
direito menos individualista e mais humana e social. 

Um novo Federalismo, também, nasceu, na 
América do Norte. 

Moldada no regime americano, nossa 
Constituição de 1891, deu ao País a mentalidade 
individualista da época e do seu figurino. 

Em breve, porém, o tipo de Estado 
individualista, sòmente de finalidades 
administrativas, policiais, fiscais, políticas, foi 
desaparecendo da comunhão universal. 

O Estado Moderno ampliou as suas 
atividades. Para cumprir melhor a sua missão, 
assumiu o exercício das mais complexas funções. 

Saiu de sua anterior concepção individualista e 
ingressou numa concepção econômica-social, 
intervindo, na seara das atividades privadas, para 
discipliná-las em função da coletividade. 

Os problemas econômicos e sociais passaram 
a ter maior relevância nas atividades estatais. 

Enfrentando a cupidez duma economia 
privada que se sobrepunha aos mais  
legítimos interêsses da coletividade, que 
ameaçava sobrepor-se a êle próprio, au- 
  



– 230 – 
 
mentando assustadoramente os desequilíbrios 
sociais e econômicos do Mundo, o Estado vem, dia a 
dia, interferindo no terreno econômico. 

A democracia, surge tonificada pela ação 
social do Estado, dia a dia, com sua nova orientação, 
numa constante, numa torrente caudalosa de 
proteção ao trabalho e ao trabalhador, aproximando 
o capital e o trabalho, extinguindo as diferenças 
sociais entre patrões e empregados dando a todos a 
possibilidade duma vida melhor e mais digna, duma 
vida em que possa existir a alegria de viver. 

E, com êsse novo programa, cujos 
primórdios remontam às civilizações mais 
distantes, a “Democracia” vem constituindo o 
regime político capaz de realizar as idéias de 
liberdade, de fraternidade e de felicidade de 
todos os povos. 

Em tôdas as épocas da história as revoluções 
sempre tiveram por programas dois postulados: uma 
nova divisão da propriedade e a extinção das 
diferenças de classe. 

Uma delas, a de maior repercussão no mundo, 
depois da francesa, prometendo acabar com a 
propriedade individual, levou-a para o domínio e 
posse do Estado, que passou a explorá-la como 
propriedade duma pequena minoria, composta dos 
seus dirigentes. O Capital individual passou para o 
Estado. E, também, não acabou com as diferenças 
de classes, porque instituiu um regime de 
escravidão, da mais tirânica das ditaduras. A criação 
duma sociedade sem classes e dum reino de 
igualdade e de justiça, foi apenas uma promessa, 
não se realizou. 

Milovan Djilas, no seu livro “A Nova 
Classe”, a respeito das diferenças fundamentais 
entre os políticos profissionais dos outros 
 

sistemas e os do comunismo, escreve: 
“Em casos extremos, os primeiros servem-se 

do Govêrno para assegurar privilégios para si 
mesmos ou para seus correligionários, ou para 
favorecer os interêsses econômicos de uma camada 
social. No Sistema comunista, sendo o poder e o 
Govêrno idênticos ao uso, gôzo e contrôle de quase 
todos os bens nacionais, a situação é diferente. 
Quem tiver o poder tem os privilégios e, 
indiretamente, a propriedade. Conseqüentemente, a 
política como profissão é, no comunismo, o ideal dos 
que desejam viver como parasitas, às expensas dos 
demais (Obra citada, fôlhas 73 e 74). 

Entre nós, os problemas econômicos e sociais, 
até 1930, não estiveram em sérias cogitações dos 
nossos homens públicos. 

Êsse conjunto de leis que, hoje, já, possuímos, 
êsse chamado – Direito do Trabalho, Direito 
Corporativo, Direito Social ou Direito ou Legislação 
Industrial – de medidas legais e regulamentares 
visando, dum modo geral, às classes 
econômicamente fracas e desprotegidas da 
sociedade, foi em sua quase totalidade, obra da 
Revolução de 1930, diga-se, com mais justiça, do ex-
Presidente Getúlio Vargas. 

Antes de 1930, já contávamos na nossa 
legislação, com alguns embriões dêsses diplomas 
legais. 

Já contávamos, por exemplo, com uma lei 
de proteção ao operário contra os riscos 
profissionais, votada em 15 de janeiro de 1919. 
Êsse movimento de proteção ao operário contra 
os riscos profissionais surgiu em 1884, na 
Alemanha; em 1887, na Noruega; em 1895, na 
Inglaterra; em 1898, na França e na Itália, em 
1900, na Espanha, em 1901, na Holanda, em 
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1903, na Bélgica, em 1907, na Hungria, em 1910, na 
Servia, em 1911, na Suíça, em 1912, na Birmânia, 
em 1913, em Portugal, em 1914, na Suécia, em 
1920. Irradiou-se por todos os povos cultos. 

Em 1898, escrevendo sôbre a lei francesa de 
acidente do trabalho, Adrien Sacket e Henri Gasier, 
numa obra das mais opulentas sôbre o assunto, 
classificaram-na como 

a mais bela que já concedeu e realizou o 
legislador contemporâneo. 

Posteriormente, quando da reforma, da lei 
francesa, disse Poincaré: 

"Leis como esta aproximam, unem, confudem 
as classes, sociais, em lugar de dividí-Ias e atirá-las 
umas contra às outras. 

Preparam, sem violência, mas com segurança, 
o advento duma sociedade melhor, onde a 
solidariedade não seja uma palavra vã, uma 
novidade e sim uma fecunda e imortal realidade". 
(Trat. Teórico e Prático da Legislação sôbre Acidente 
de Trabalho e Enfermidade, Profissional – 5ª edição 
espanhola – Tomo IV, fs. 105). 

A idéia de proteger o trabalhador contra os 
acidentes do trabalho e os riscos profissionais, 
chegou retardada ao continente americano. 

Foi a Guatemala, em nosso continente, o 
primeiro país que elaborou uma Lei de Acidentes de 
Trabalho, o que ocorreu em 1906. 

Entre nós, o problema, de tanta expressão 
humana e social, inicialmente, foi estudado pelo 
Deputado Medeiros de Albuquerque. 

Posteriormente, outros parlamentares,  
entre, os quais Graco Cardoso, Sá Freire,  
Altino Arantes, Simeão Leal, Wenceslau Esco-  
 

bar, Adolfo Gordo, Prudente Morais Filho, se 
ocuparam da matéria apresentando diversos projetos 
de lei para regulá-la. 

Afinal, em 1918, Andrade Bezerra, Deputado 
por Pernambuco Professor da. Faculdade de Direito 
de Recife, transformou em realidade as iniciativas 
dos seus citados colegas. Surgiu, nesse ano, como 
já registramos, a nossa primeira lei sôbre acidentes 
do trabalho – nº 3.724, de 15 de janeiro de 1919. 

O SR. NOVAES FILHO: – Dá Vossa Exa. 
licença para um aparte? 

O SR. CUNHA MELLO: – Com prazer. 
O SR. NOVAES FILHO: – No momento em 

que V. Exa. relembra Andrade Bezerra, que 
realmente ligou seu nome à legislação do trabalho no 
Brasil, com o concurso da sua inteligência, da sua 
cultura e, sobretudo, da sua sensibilidade, tenho 
para mim que é muito significativo e honroso seja 
hoje outro pernambucano que, receba nossas 
congratulações, extensivas à Casa a que 
pertencemos, pelo valioso estudo que está dando a 
conhecer ao Plenário do Senado. 

O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Muito bem. 
O SR. CUNHA MELLO: – Agradeço comovido 

a generosidade do aparte que acabo de receber; 
tenho-o como melhor estímulo para que continue o 
Senado a tratar dêsse assunto. 

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

O SR. CUNHA MELLO: – Pois não. 
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Não  

posso deixar de trazer meu apoio às palavras  
dos Senadores que acabam de se pronunciar;  
e para que o discurso de V. Exa. não  
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seja inquinado de parcialidade, lembro o nome do 
notável gaúcho que foi Lindolpho Color. 

O SR. CUNHA MELLO: – Obrigado a  
V. Exa. 

Votada a nossa Lei de Acidentes do Trabalho 
e grande marco da nossa legislação social, 
continuaram as medidas de proteção ao trabalho e 
ao trabalhador, nas cogitações de nossos homens 
públicos, de preferência, parlamentares. 

Rodrigues Alves, o maior dos nossos 
Presidentes, numa das suas mensagens ao 
Congresso Nacional, sugeriu a necessidade dessa 
orientação. 

Na reforma constitucional de 1926, se atribuiu, 
privativamente, ao Congresso Nacional, legislar 
sôbre o trabalho. (Item 28 do art. 34). 

Posteriormente a essa reforma, surgiram a Lei 
Eloy Chaves, criando as Caixas de Aposentadoria e 
Pensões dos Ferroviários, um Código regulando o 
trabalho de menores e umas outras tímidas e 
vacilantes leis, como esbôço da nossa legislação 
social. 

Evaristo de Moraes, Carvalho Neto, Sampaio 
Dória, Francisco Alexandre e alguns outros ilustres 
patrícios em trabalhos doutrinários, versarem os 
problemas que deviam constituir finalidade de 
diversas leis sôbre a matéria. 

A Revolução de 1930 foi o sôpro renovador e 
realizador duma nítida, firme e humana ação social 
do nosso Estado. E Getúlio Vargas foi o seu autor 
benemérito e inesquecível; ficando a sua memória 
nas recordações e agradecimentos das massas 
trabalhadoras do Brasil, quiçá de todos os 
brasileiros. 

Nas ordenações do Reino, em diversos 
dispositivos do nosso Código Comercial, de 1850, 
em leis especiais de 1830 e 1879, na Constituição  
de 1891, em que se garantiu a liberdade do  
trabalho, até no nosso Código Civil, criando o bem  
 

de família, na Lei de Acidentes do Trabalho, na, Lei 
Eloy Chaves, e em outros diplomas legislativos, 
foram plantadas as sementes férteis da nossa 
legislação social. (Vide Cesarino Júnior. – Dir. Social 
Brasileiro vol. 2º). 

Possuíamos uma legislação incipiente, a que 
se vieram juntar as numerosas leis votadas, depois 
de 1930. 

Vitoriosa a Revolução dêsse ano, de então 
para cá, nos períodos de ditadura e de legalidade por 
que passou o País, muitas leis surgiram sôbre a 
ação social do Estado brasileiro. Diversos órgãos 
foram criadas para executá-las. Criou-se o Ministério 
do Trabalho a que se atribuiu a direção de nossa 
política social e econômica. 

Para regular as relações entre empregados e 
empregadores e dirimir os conflitos entre êles, 
instituiu-se a Justiça do Trabalho. Passou êsse atual 
órgão do nosso Poder Judiciário por três períodos, 
instituído pela Constituição de 1934; pôsto em prova 
de 1934 a 1937, e dêsse ano a 1946; afinal, elevado 
a órgão do Poder Judiciário, em 1946. (Art. 94 da 
Constituição). 

Quando discutida, na Constituinte de 1946, a 
elevação da Justiça do Trabalho a órgão do Poder 
Judiciário, Ferreira de Souza e Agamenon 
Magalhães se digladiaram, colocados em pontos de 
vista opostos. 

O primeiro se insurgiu contra a inclusão da 
Justiça do Trabalho, obrigatória e expressamente, 
como órgão do Poder Judiciário. A aplicação da lei a 
finalidades sociais, afirmou, é de 60 anos no direito 
privado. 

O segundo defendeu a Justiça do Trabalho 
como específica e normativa. E aduziu mais em 
abono do seu ponto de vista: 

"A Justiça do Trabalho não pode ficar 
integrada na justiça comum, porque suas relações 
têm por base a conciliação. A primeira fase do  
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seu processo é de conciliação. Na sua segunda fase, 
sendo a sua constituição partidária, é mister que 
todos os interêsses nela se representem. 

No debate, interveio um outro constituinte. 
Também professor e erudito – Ataliba Nogueira. 
Declarando que não via motivo de inconciliação entre 
os seus dois colegas. – Ferreira de Souza e 
Agammenon Magalhães, – sustentou o professor 
paulista: 

"O direito não pode ser individualista, pois, é 
sempre relação social". 

Reclamou uma prestigiosa especialização 
para a Justiça do Trabalho, e a celebridade .dos seus 
julgamentos. Para êle a Justiça do Trabalho trazia 
esta virtude, a da aceleração. 

De passagem, registramos: esta virtude não 
existe na nossa Justiça do Trabalho. A demora com 
que ela se exercita já serviu de pretexto, embora 
precipitado, para se pregar a sua extinção. 

E a demora da justiça, que acaba por ser 
denegação de justiça, tão comum em todos os 
nossos juízos e tribunais, às vêzes justificada por 
excesso de serviços, nas questões entre 
empregadores e empregados, ainda é mais 
censurável. 

Os fracos, sempre em desvantagens nas lutas 
contra os fortes, não podem esperar que se lhes faça 
justiça. Os defeitos de funcionamento dum órgão 
qualquer devem ser corrigidos sem a solução 
drástica de extinguí-lo, mas de dar-lhe outra 
organização. 

A Justiça do Trabalho, como bem disse o Sr. 
Ivo d'Aquino, foi uma das maiores realizações do 
Brasil, nestes últimos anos. 

Aliomar Baleeiro, Costa Neto, Adroaldo 
Mesquita, Silvestre Péricles, Prado Kelly, Attílio 
Vivacqua, Gustavo Capanema, Nereu Ramos, Mário 
Mazagão, Café Filho, Caires de Brito e outros to-  
 

maram parte no debate, erudito sôbre a 
constitucionalização da Justiça do Trabalho. 

O nosso Poder Judiciário tem uma mista e 
excêntrica organização: ora é só federal – Tribunais 
e Juízes do Trabalho – Tribunais e Juízes Militares, 
Tribunais e Juízes Eleitorais; ora, é federal e 
estadual, como se verifica na justiça comum. 

Como quer que seja, como conquista da 
legislação do trabalho entre nós, temos, hoje, uma 
Justiça dó Trabalho, como órgão do Poder Judiciário, 
encarregado de dirimir as questões entre 
empregadores e empregados, com tribunais de 
segunda instância, e juntas de conciliação e juízes 
de 1ª instância estaduais. 

Êsses juízes funcionam nas comarcas onde 
não há juntas de conciliação. São os próprios juízes 
do Estado. Os Tribunais do Trabalho, sua superior e 
segunda instância, suas juntas de conciliação, são 
de organização paritária, formada de juízes togados 
dos empregadores e dos empregados. 

A criação do Ministério do Trabalho e da 
Justiça do Trabalho, já agora, como integrante do 
Poder Judiciário, foram as mais importantes 
realizações da ação social do Govêrno Getúlio 
Vargas a quem se devem também os Institutos de 
Aposentadorias e Pensões, surgidos de 1933 a 
1936. Em 1937, contamos com 6 dêsses Institutios e 
183 Caixas, reduzidos os primeiros a 5 e as 
segundas a 30. 

No Título V da nossa Constituição sob a 
epígrafe "Da ordem econômica e social", 
inscrevemos uma verdadeira carta do trabalho. 

Pela ausência de diversas leis que 
complementem os dispositivos de afirmações mais 
ou menos pragmáticas, aí inscritos, muito há a fazer 
em benefício da ação social do Estado brasileiro. 

Um plano de previdência, diga-se com mais 
acêrto, de seguro-social do Estado, obra de com-  
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plexa organização, em que devemos ter em vista as 
nossas realidades, de preferência, os insucessos de 
algumas das leis já existentes sôbre o problema, é 
da mais inadiável concretização. 

No inciso XVI do seu artigo 157, a nossa 
Constituição indica os preceitos da lei ordinária que 
devem ser atendidos em matéria de assistência e 
previdência social; 

"previdência mediante contribuição da União, 
do empregador e do empregado em favor da 
maternidade e contra as conseqüências da doença, 
da velhice, da invalidez e da morte". 

Cogitando-se dum programa de seguro social 
deve-se, inicialmente, observar e verificar a 
amplitude dos benefícios a conceder e as 
possibilidades econômicas e financeiras dos 
contribuintes. Essa diligência inicial tem que ser 
procedida em cada oportunidade econômica do País, 
não onerando em demasia as suas fontes. 

Ademais, todos os ônus do seguro social, 
afinal direta ou indiretamente, recaem sôbre a 
coletividade. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Não posso 
deixar de louvar o excelente trabalho que V. Exa. 
está dando a conhecer ao Senado, notável peça pela 
erudição, pelos conceitos cristãos emitidos e, 
sobretudo, pela larga visão do seu ator diante dos 
problemas angustiantes da hora conturbada em que 
vivemos. Quem quiser ficar a par dos problemas de 
justiça social, lerá sempre com prazer e o maior 
proveito o seu magnífico estudo, que vem enriquecer 
nossa literatura parlamentar. 

O SR. CUNHA MELLO: – Devemos 
estabelecer um equilíbrio entre os riscos  
cobertos e os benefícios a instituir e as condi-  
 

ções financeiras para cobrir aquêles e garantir êsses. 
A situação dos Institutos de Pensões e 
Aposentadorias, no momento, já precaríssima, tende 
a agravar-se. No futuro, como estão êsses órgãos, 
será insustentável. 

Impõe-se uma revisão e coordenação da 
nossa Legislação Social para que ela não se torne 
uma burla. 

O custeio de nossa previdência social pela 
contribuição tríplice do Estado, do empregador e do 
empregado, por fatôres diversos, como é sabido, não 
deu resultado. Está inteiramente falhado. 

O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. CUNHA MELLO: – Com todo o prazer. 
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – A divisão 

tríplice, como sabemos não tem sido observada. 
Apenas o empregado e o empregador concorrem. O 
Govêrno não paga sua cota. 

O SR. CUNHA MELLO: – Faço essa 
referência no meu discurso. 

O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Hoje grande 
parte dos empregadores também não pagam. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não é exato. 
O SR. MATHIAS OLYMPIO: – Como 

conseqüência, os Institutos, para sobreviverem, 
emprestam dinheiro para construção de arranha-
céus. É o único País em que o pobre emprega 
dinheiro para ver se os juros compensam a falta de 
contribuição do Govêrno. Acresce que- o Govêrno 
além de não pagar a sua parte lança mão do 
patrimônio dessas autarquias para fazer empréstimo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Creio que  
o nobre colega Mathias Olympio  
está um pouco desatualizado. Os  
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Institutos, realmente, aplicaram grandes quantias 
na construção de arranha-céus. Aliás, precisavam e 
deviam aplicá-las porque o que caracteriza o 
sistema de capitalização adotado pela nossa 
legislação de previdência é a exigência de cobrança 
inicial mais baixa e a aplicação do patrimônio, cuja 
renda supra as deficiências da arrecadação 
ordinária. Por causa, no entanto dessa crítica e do 
clamor da necessidade de atender às habitações 
proletárias e individuais, os Institutos deixaram de 
realizar operações de rentabilidade alta; e hoje 
estão com seu patrimônio oferecendo rendimento 
muito baixo. 

O SR. MATHIAS OLYMPIO: –  
Perfeitamente. 

O SR. MEM DE SÁ: – É outra causa da 
debilidade do sistema de previdência. 

O SR. MATHIAS OLYMPIO: – O que condeno 
é o sistema de previdência adotado. No comêço, a 
previdência prática era diversa; hoje, fazem essas 
aplicações que, no entanto, não oferecem resultado 
compensador. 

O SR. MEM DE SÁ: – Se não se adotar o 
sistema de capitalização ter-se-á que praticar o de 
distribuição, muito mais oneroso. 

O SR. CUNHA MELLO: – Agradeço os 
apartes dos nobres colegas. Ambos têm razão. 
Quanto ao do Senador Mathias Olympio ocupar-
me-ei dêle no correr do meu discurso. 
Relativamente ao do Senador Mem de Sá, sôbre a 
rentabilidade e a despesa da nossa previdência 
social, tratarei do assunto em outro discurso, 
baseado nos próprios cálculos atuariais do 
Ministério do Trabalho e em dados que estou 
colhendo. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo  
soar os tímpanos): – Lembro  
 

ao nobre orador que está por findar o tempo de que 
dispõe. 

O SR. MEM DE SA (pela ordem): – Sr. 
Presidente, requeiro a V. Exa. consulte a Casa sôbre 
se consente na prorrogação regimental da hora do 
Expediente, a fim de que possamos continuar ouvindo 
a magistral aula que, sôbre matéria relevante, nos 
ministra o eminente Senador Cunha Mello. 

O SR. PRESIDENTE: – Requer o nobre 
Senador Mem de Sá, na forma do Regimento, 
prorrogação da hora do Expediente, para que o 
nobre Senador Cunha Mello continue seu discurso. 

Os Srs. Senadores que aprovam o 
requerimento queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre Senador 

Cunha Mello. 
O SR. CUNHA MELLO: – Senhor Presidente, 

estou muito grato, por mais essa demonstração de 
generosidade do nobre Senador Mem de Sá e dos 
mais Senadores. 

Continuo meu discurso. 
Por diversos motivos, principalmente, pelo não 

pagamento das contribuições estatais, pelas más, e, às 
vêzes, imprudentes e aventurosas administrações 
dêsses Institutos, pelo excesso de despesas com 
pessoal e material, precisamos adotar um outro regime. 

O Estado, às vêzes, também empregador, 
deixa de pagar duas contribuições. 

E, com a possibilidade de descontar em fôlha, 
as contribuições dos seus empregados, três vêzes 
deixa de pagar. Nesses casos recebe e não entrega 
essas contribuições. 

Depois de tanto lesar aos Institutos, 
dificultando-lhes as suas finalidades,  
concorrendo para que êles não possam  
proporcionar melhores benefícios, o Estado ain-  
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da reservou para si a faculdade de lhes nomear os 
administradores. E que administradores, às vêzes, 
tem nomeado ? E que administrações têm tido os 
Institutos? 

A realidade brasileira é notória e muito 
conhecedora dos fatos que estou apenas 
articulando. 

Dentre as inúmeras sugestões que nos têm 
chegado sôbre êsse atropelado código de 
previdência social, uma delas propõe para evitar a 
calamitosa situação financeira dos nossos órgãos de 
assistência e previdência, que fiquem, à conta da 
contribuição do Estado – os ônus de pessoal e 
material – enfim, os encargos da administração 
nesses dois setores. 

Essa sugestão terá o êxito de evitar tantas 
nomeações, o excesso de empreguismo nos Institutos 
e também uma escolha melhor dos seus empregados. 

Desde que os cofres públicos façam tais 
despesas, ter-se-á mais parcimônia nas mesmas, 
que, assim, deverão ser previstas no próprio 
orçamento federal. 

A contribuição pelo Estado, pelo empregador e 
pelo empregado, é determinada por preceito 
constitucional. Objetar-se-á que a alteração dêsse 
regime só poderá ser feita por uma emenda 
constitucional e não em lei ordinária. Uma é 
constitucional porque, embora impròpriamente, está 
na Constituição. Outra é de Lei Ordinária porque 
pode estar no orçamento das autarquias. A objeção 
tem mais aparência que procedência. Determinar a 
forma de contribuir é, hoje, matéria constitucional; 
está incluída na Carta Magna; mas determinar a 
forma de aplicar, de destinar a matéria orçamentária, 
é do próprio Orçamento. 

O SR. MEM DE SÁ: – A Constituição não diz 
que as contribuições são iguais. Só diz que são 
tripartites. 

O SR. CUNHA MELLO: – A Constituição 
determinando a contribuição tríplice para a 
Previdência Social todavia, não declarou que a 
contribuição seria em partes iguais. Presume-se que 
assim seja. 

Mas, a forma de contribuir e a de aplicar as 
contribuições são coisas distintas. 

Será um meio de coibir o abuso com o 
patrimônio sagrado da Previdência Social. 

Enquanto não defendermos o patrimônio das 
contribuições do nosso seguro social, poupando-o de 
tôdas as despesas que não estejam em harmonia 
com as suas finalidades, não realizaremos um 
verdadeiro programa de ação social. 

Êsse deve ser um postulado, um imperativo de 
sua própria existência de nosso partido – o PTB. 

Defender os fundos das entidades de 
Previdência Social a fim de que, êles, bem 
arrecadados, poupados e melhor gastos, se 
transformem cada dia em maiores benefícios e 
concessões das massas trabalhadoras. 

Sem êsse propósito, oneraremos, cada dia 
mais, a nossa depauperada economia privada, sem 
nenhuma utilidade social. 

Apesar dos notórios insucessos dos nossos 
Institutos e Caixas de Aposentadorias e Pensões 
com êsse custeio de três cotas – União, 
empregadores e empregados –, confessados pelos 
próprios autores do projeto de Código de Previdência 
Social, nêle ainda se insiste em mantê-lo. E para 
remediá-lo se procura buscar novos fundos em 
corridas de cavalos em lucros extraordinários,  
nos prêmios de acidentes de trabalho e noutras 
fontes. 

Sugere-se mais o pagamento do débito, cada 
dia maior, da União, já superior a três dezenas de 
bilhões, com uma emissão de apólices 
intransferíveis, a juros de 5%. 
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Amanhã, a União, por fas ou por nefas, não 
pagará êsses juros, que ficarão acumulados, 
aumentando o seu débito. E as fontes de receita, 
velhas e novas, não darão para as despesas que 
continuarão crescendo. Baixam as receitas; crescem 
as despesas. 

Nessa conjuntura, recorre-se aos aumentos de 
contribuições para assegurar as pensões diversas, 
de pensionistas e de aposentados, agrava-se a vida 
dos contribuintes, concorrendo para que êles se 
invalidem mais depressa. 

Ademais, o aumento das taxas de contribuição 
importa no aumento do débito da União, que já não 
pagando menos com maioria de razões não paga mais. 

As considerações que expendemos face à 
realidade da situação de aperturas financeiras das 
nossas autarquias de Previdência Social, são 
afirmadas em documentos públicos, por sua vez, 
baseados em cálculos atuariais do Ministério do 
Trabalho, entre outros os seguintes: 

"A Previdência Social deve atender as 
necessidades legítimas do trabalhador e da sua 
família e não constituir incentivo à ociosidade ou 
transformar-se em óbice ao desenvolvimento nacional 
pelo seu desmedido custo". (Gastão Quartim Pinto de 
Moura – Atuário do Ministério do Trabalho). 

"O Seguro. Social Brasileiro tem como uma das 
suas falhas fundamentais, o excessivo custo das suas 
administrações. – As despesas administrativas 
crescem assustadoramente e vão absorvendo 
disponibilidades que se esgotam inùtilmente. – O 
Seguro Social Brasileiro é caríssimo do ponto de vista 
administrativo, mas os seus administradores disso não 
se apercebem e vão cavando os sulcos de uma destrui-  
 

ção implacável e total". (Mensário Estatístico Atuarial 
nº39 – pgs. 17-18). 

Contra o custeio em contribuições tríplices, 
regime em prática já desaconselhado, e no qual, 
ainda se insiste, o próprio Presidente Juscelino 
Kubitschek, numa das suas Mensagens ao 
Congresso Nacional, de nº 625, de 1º de novembro 
de 1956, sensatamente, já declarou: 

"É evidente a inconveniência por notória 
impossibilidade, manter-se o atual regime de base 
igualitária para a contribuição da União, basta 
assinalar-se o elevadíssimo débito correspondente a 
essa cota, e o aumento vertiginoso do volume de 
contribuições que o fará a elevar-se a Cr$ 
30.000.000.000,00, para concluir-se pela absoluta 
impossibilidade de manter-se a situação atual. 
("Diário do Congresso", de 22 de novembro de 1956 
– pgs. 11.555). (Vide João Lima – Análise da Lei 
Orgânica da Previdência Social) 

É surpreendente que depois do que se 
conhece, do que é público e notório, do que 
denuncia o Sr. Presidente da República, em têrmos 
tão incisivos ao Congresso Nacional, ainda se 
mantenha, ainda se insista no já falhado regime de 
custeio de cotas tríplices. 

O SR. MEM. DE SÁ: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. CUNHA MELLO: – Pois não. 
O SR. MEM DE SÁ: – O próprio Senhor 

Presidente da República, na Mensagem que 
encaminhou o projeto de lei, insiste no regime 
tripartite. 

O SR. CUNHA MELLO: –  
Entretanto, depois de aprovado na  
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Câmara dos Deputados, cogita-se do levantamento 
do Orçamento da Previdência Social. 

O SR. MEM DE SÁ: – Através de emenda de 
um Deputado da Oposição. 

O SR. CUNHA MELLO: – Quando o Sr. 
Presidente da República envia uma proposição ao 
Congresso, espera a nossa colaboração. 

O SR. MEM DE SÁ: – O que sua Excelência 
propôs fere frontalmente o que disse na mensagem, 
porque o projeto aumenta a taxa de contribuição de 7 
para 8%, mas mantém a contribuição tripartite, como 
se a Estado estivesse cumprindo sua missão. 

O SR. CUNHA MELLO: – O Presidente da 
República, no caso, abriu uma oportunidade para a 
colaboração do Congresso Nacional. 

O SR. MEM DE SÁ: – Nesse caso não a devia 
ter aberto, para ser coerente com a mensagem a que 
V. Exa. faz alusão. 

SR. CUNHA MELLO: – Dir-se-á que outras 
fontes de receita foram previstas para melhorar êsse 
regime. 

Mas, não se esqueça que o projeto em 
discussão também aumenta, extraordinàriamente, 
aumenta as despesas com benefícios e concessões. 

Sem receitas, não é possível fazer despesas. 
Com as novas fontes de receitas previstas, o 

deficit ainda é estimável em mais de dez bilhões de 
cruzeiros. 

O SR. MEM DE SÁ: – Deficit superior a dez 
bilhões de cruzeiros? 

O SR. CUNHA MELLO: – Refiro-me  
ao Código de Previdência Social. Com as  
novas fontes de receita nêle previstas, ainda  
 

assim fica um deficit de dez bilhões de cruzeiros. 
O SR. MEM DE SÁ: – Perdoe-me V. Exa., 

mas o aumento proposto de sete para oito por cento, 
para atender às aposentadorias aos cinqüenta e 
cinco anos com trinta de trabalho será suficiente para 
cobrir novas despesas decorrentes dessa lei? 

O SR. CUNHA MELO: – Para uma afirmação 
positiva, categórica como merece V. Exa. eu 
precisaria recorrer aos atuários, mas posso 
asseverar a V. Exa. que não é suficiente. 

O SR. MEM DE SÁ: – A informação que tive 
foi a de que seriam necessários pelo menos seis  
por cento de aumento, sendo dois de cada 
contribuinte. 

O SR. CUNHA MELO: – Em mensagem ao 
Congresso Nacional em 28 de novembro de 1957, 
assim se expressou o Conselho Nacional de 
Economia: 

"A União, sobrecarregada com orçamentos 
deficitários, está impossibilitada de destinar recursos 
para as autarquias, e ainda quando, no mesmo 
artigo, são enumeradas as fontes tributárias persiste 
a incerteza do montante a ser arrecadado, como se 
fôsse possível realizar despesas fixas com receitas. 
incertas, o Conselho Nacional de Economia, espera 
ter contribuído com essa mensagem para a revisão 
do substitutivo, a fim de resguardar os órgãos de 
Previdência Social contra sua auto-destruição por 
falta de base técnica e financeira". 

A nossa Previdência Social deve existir  
e ser praticada, de acôrdo com a orientação 
humana do mundo, cada dia em  
maior ascendência e constante, num ritmo  
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proporcional da receita arrecadada com as despesas 
a fazer. 

Não sendo êsse critério adotado no regime do 
seu custeio, dentro em breve, a ação social no Brasil 
converter-se-á num lôgro, numa mistificação das 
massas trabalhadoras do País. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito bem. 
O SR. CUNHA MELLO: – Legislar é consultar-

se a realidade, para prever-se, quanto possível, com 
as suas lições, o futuro. 

Senhor Presidente: 
Muitos são os problemas da ação social do 

Estado moderno. Muito teríamos que examinar e 
discutir no trabalho que a nobre Câmara dos 
Deputados remeteu ao nosso estudo e ao nosso 
exame. 

Não devemos deixar a tribuna, embora, com o 
propósito de ocupá-la novamente sôbre o referido 
projeto, sem examiná-lo na sua reivindicação, mais 
justa e mais humana, isto, é, aquela que com êle se 
vem dar a todos os trabalhadores do Brasil – a 
aposentadoria. 

Em tôdas as épocas do mundo, entre todos os 
povos e regimes políticos, o instituto da aposentadoria 
surgiu e vem sendo adotado como uma grande 
conquista social, como um princípio humano e justo. 
Não é possível abandonar-se, deixar-se na miséria, os 
que, velhos e inválidos, já não podem trabalhar para 
qualquer patrão – Estado e particular. 

O instituto da aposentadoria existe em todos 
os países do mundo, qualquer que seja o regime 
político, nêles adotado. 

Inicial e realmente, do beneficio só gozavam 
os servidores públicos. 

O Estado, patrão imortal, que por uma 
presunção, nem sempre realizável e realizada, 
sempre progride e se desenvolve, só o concedia aos 
seus servidores. 

Mas, humanamente considerados os servidores 
públicos são iguais aos servidores particulares. 

Na miséria, na doença, na invalidez,  
na velhice, a mais incurável das doenças, o servidor, 
do Estado ou do particular, sofrem igualmente, e 
devem, igualmente, ser tratados, merecer 
assistência. 

Na nossa legislação, há muito, certos 
trabalhadores, – os marítimos e ferroviários – já 
usufruem os benefícios da aposentadoria, recebendo 
as pensões das respectivas Caixas. 

Urge ampliar êsses benefícios, essa justa e 
humana concessão a tôdas as classes de 
trabalhadores. 

Essa a maior reivindicação dos trabalhadores 
brasileiros, dos contribuintes das nossas entidades 
de previdência social. 

Essa a finalidade mais imediata e  
relevante dum projeto de Código de Previdência 
Social. 

Somos-lhe favorável. Ainda mais: opinamos 
que se dê aos trabalhadores de tôdas as classes  
a concessão, aplicando-se-lhes o princípio 
estabelecido no artigo 193 da Constituição,  
onde, a respeito dos servidores públicos, se 
consignou: 

"Os proventos da inatividade serão  
revistos sempre que, por motivo de alteração  
do poder aquisitivo da moeda, se modificarem  
os vencimentos dos funcionários em  
atividade". 

Dando-se essa garantia de melhorar os 
proventos de aposentadoria do servidor público, não 
se declarou, entretanto, qual a proporção da 
melhoria, se igual ou não a do aumento concedido 
aos ativos. 

O ante-projeto, adotando o humano critério 
acolhido no art. 193 da nossa Constituição, também 
dispõe: 

"Os valores das aposentadorias e  
pensões em vigor serão ajustados  
sempre que se verificar que os índices dos  
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salários de contribuição dos segurados ativos 
ultrapassem, em mais de 25% do ano em que tenha 
sido realizado o último reajustamento dêsses 
benefícios". 

Entendemos, porém, que as condições de 
aposentadoria de todos os trabalhadores não podem 
ser iguais, padronizadas quanto aos anos de serviço 
e de idade. 

A própria Constituição Federal orientada por 
êsse critério, no § 4º do artigo 191, declara: 

"Atendendo à natureza especial do serviço, 
poderá a lei reduzir os limites referidos em o número 
11 e no § 2º dêste artigo (30 anos de serviço, 70 
anos para a aposentadoria compulsória). 

O SR. MEM DE SÁ: – Para os trabalhos 
insalubres ou com risco de vida. 

O SR. CUNHA MELLO: – Os problemas 
humanos e sociais são muito complexos e variados. 
Não comportam soluções absolutas e padronizadas. 
A função de legislar requer sempre uma cuidadosa 
investigação da realidade social e muita ponderação 
sôbre as normas a adotar em cada caso. 

As energias que um trabalhador emprega em 
suas atividades, nem sempre são as mesmas, 
reclamando, pelo desgaste e esgotamento físico, o 
ócio, o descanso duma inatividade remunerada. 

Trinta anos de serviços dum bancário, ou dum 
comerciário, são menos árduos, menos extenuantes, 
que igual tempo de serviços dum ferroviário, dum 
industriário (conforme a indústria), dum chofer, dum 
mineiro. 

Com 55 anos de idade, o bancário ou o 
comerciário, não envelheceram tanto como um 
ferroviário, um industriário, um chofer, um foguista, 
ou qualquer outro trabalhador de atividades mais 
pesadas. 

O próprio local de trabalho é um fator de maior 
ou menor desgaste ou esgotamento físico do 
trabalhador, concorrendo para envelhecê-lo mais 
depressa, portanto, para dar-lhe uma aposentadoria 
com menos tempo de serviço. 

O trabalho num banco é menos árduo, que 
numa mina ou num volante dum veículo, na direção 
de u'a máquina, nas caldeiras dum navio. Daí, o 
critério justo da nossa própria Constituição: 

"exigência do menor tempo de serviços para 
aposentadoria de servidores de certas funções mais 
árduas, sob diversos aspectos". 

Aliás, há mesmo moléstias que são peculiares, 
que são endemias de certas profissões. 

Sr. Presidente: 
Muitos outros reparos nos merece o projeto de 

Código de Previdência Social, ora em curso no 
Senado. Nêle, como em todos os empreendimentos, 
a necessidade de renda, a rentabilidade, para fazer 
face às despesas, deve constituir o aspecto mais 
sério, preliminarmente, bem estudado e melhor 
resolvido. 

A realidade já demonstrou os erros do regime 
de previdência que adotamos. 

Temos que mudar de regime, ou, da prática 
dêsse regime. 

Se não conseguirmos um equilíbrio estável 
entre as arrecadações normais e as despesas com 
os benefícios previstos, o nosso sistema de 
previdência enfrentará uma desordem financeira que 
importará no seu desaparecimento. 

Não importa substituir êsses Institutos, ou 
reuní-los num só órgão, sem dar fundos para as 
despesas de suas finalidades. 

Ainda há poucos dias, um nosso amigo 
apontava-nos como exemplo da anarquia financeira  
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reinante o exemplo duma agência no Estado do Rio: 

Disse-nos êsse amigo: 
"Dirijo uma agência com jurisdição sôbre 6 

municípios. Tive na minha agência uma arrecadação 
de Cr$ 3.152.000,00 em 1946. No mesmo ano os 
benefícios a pagar se elevaram a Cr$ 9.400.000,00, 
sem qualquer despesa com assistência". 

Essa situação é a de quase tês das as 
delegacias do I. A. P. C., exceto às de São Paulo e 
Distrito Federal. Outro aspecto, dos mais deficientes 
da Previdência Social que praticam os nossos 
Institutos, na sua maioria, quiçá na sua totalidade, é 
o da assistência médica simplesmente curativa e não 
de recuperação. 

Já é tempo de se dar à. assistência médica 
dos nossos Institutos uma função de relêvo. 

Dar-lhe dinamismo e eficiência, a fim de que os 
Institutos possam ficar aliviados de maiores encargos, 
com menos doentes, em caminho da invalidez. 

Nas suas considerações sôbre – Seguro e 
Assistência –, em seu parecer sôbre a reforma da 
Previdência Social, disse o Conselho Nacional da 
Economia: 

"Estamos diante do problema inadiável  
de levar o seguro e, principalmente a  
assistência, às classes rurais, que se conservam 
privadas do amparo às condições de trabalho e 
do incentivo à sua elevação econômica e 
integração social. 

Quanto ao seguro, a sua extensão às 
atividades rurais choca-se com o fato de serem 
reduzido os que nelas percebem salários, em relação 
aos que trabalham em regime de parceria. Embora a 
desigualdade da política social agrave a distância de 
 

padrão entre o homem da cidade e do meio rural, 
não há condições práticas para o pleno ingresso 
dessas classes no sistema securitário urbano. A 
assistência social, porém, terá nelas seu melhor 
campo de aplicação, e será, ao lado da instrução 
geral e técnica, o instrumento político, de preparação 
dessas classes para que possam ser beneficiadas 
pelo sistema securitário. A assistência gradativa 
educa, ao mesmo tempo que levanta o nível 
econômico e de saúde. 

Deve ser preocupação máxima da legislação 
social, em evolução, estender o amparo do Estado 
às classes ainda fora do âmbito do seguro e da 
assistência. 

Sendo os empregados domésticos e rurais os 
que não recebem ainda os benefícios mais 
elementares, seria de tôda Justiça que se entrasse 
desde já numa fase assistencial preparatória para a 
sua inclusão, em futuro próximo, no âmbito 
securitário. Mas essa fase depende antes de tudo de 
sua racionalização, mediante um plano de prioridade 
e de distribuição com o melhor aproveitamento dos 
recursos. 

Para êste objetivo, o primeiro passo seria a 
organização de um orçamento social, ao lado do 
orçamento financeiro, que determinasse o montante 
da despesa. Dentro dêsse montante seria feita a 
repartição pelos órgãos competentes, numa base 
equitativa, tendo em vista a massa dos contribuintes 
e dos necessitados. 

A êsse propósito, cabe lembrar que  
não se distribui senão o que se tem, e que  
a renda nacional é limitada. Determinado 
prèviamente quanto poderia ela destinar à 
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distribuição de benefícios sociais, dentro dêsse 
"quantum" é que se poderia traçar o programa de 
assistência em cada ano. 

Mais representativa, porém do que a relação 
com a renda, seria a taxa de distribuição, ou a 
relação entre o montante a distribuir em benefícios e 
o total das folhas de salários das classes que 
contribuem. Calculados tais índices, seria possível 
racionalizar o orçamento dos benefícios sociais, e 
fazê-lo acompanhar a evolução do País. Êsse o 
trabalho dos órgãos técnicos para orientar o 
Congresso Nacional. 

Os benefícios existentes devem ser 
uniformizados com a padronização dos seus  
tipos, de modo que se adotem para as demais 
classes contempladas pelas instituições de 
previdência os que favorecem mais a qualquer  
delas. 

Também deve ser trazido para o âmbito  
do seguro social, não como benefício novo, mas 
como substitutivo ao que corresponde às 
indenizações ora pagas pelo empregador, o seguro 
de desemprêgo (garantia do salário para os 
trabalhadores despedidos). Seriam êstes assim 
protegidos mais eficazmente do que na forma  
atual, porque o seguro abrangeria, não apenas os 
trabalhadores despedidos, mas também os que 
perdem sua colocação em conseqüência de  
eventos oriundos da melhoria de produtividade 
técnica e nos casos de calamidades públicas,  
nestas consideradas as crises de depressão.  
No último caso, a contribuição dos empregadores 
para o fundo securitário seria suplementada pelo 
Estado. 

Nesse seu notável parecer, conclui o Conselho 
Nacional de Economia: 

Em resumo, a extensão do seguro e da 
assistência social às classes rurais é a mais urgente 
das medidas de política social, pelas suas 
repercussões de tôda ordem, inclusive as 
econômicas. No setor urbano, seria também de 
justiça fôsse contempladas as classes de 
empregados domésticos. E, com a uniformização 
dos benefícios e a inclusão do seguro de 
desemprêgo, teríamos, assim, a evolução da 
previdência social, a empreender. A melhoria dos 
benefícios já concedidos deve ser preferida a 
extensão aos que ainda não os recebem. 

A redução da idade mínima de aposentadoria 
para algumas, senão para tôdas as classes, é um 
exemplo dessa preferência parcial, o que seria motivo 
bastante para sua rejeição, além de seus outros 
inconvenientes. A recente fixação do limite de 55 anos 
para a aposentadoria ordinária dos bancários abriu a 
porta para uma generalização que onerará gravemente 
os benefícios urbanos, que o Estado terá que financiar, 
deixando de atender mais prontamente às 
necessidades dos trabalhadores rurais". 

Sr. Presidente: 
Assistência e previdência social são serviços 

distintos e diferentes. Não se confundem, completam-se. 
Na sorte do trabalhador, a assistência tem um 

papel muito importante. Procura recuperá-lo. Procura 
evitar o seu desgaste mais rápido, conservando-o 
como valor produtivo, prolongando a sua vida como 
utilidade econômica e social. 

A previdência dá ao trabalhador,  
quando êle, já inválido ou velho, 
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já não pode trabalhar, garantia de sobrevivência. 

Não o abandona e à sua família na invalidez e 
na velhice. 

Todos nós somos pelas conquistas sociais dos 
trabalhadores, pelo aumento do seu nível de vida 
pela sua dignificação, pelo seu acesso a tôdas as 
melhorias e progresso da civilização. 

O instituto de aposentadoria de todos os 
servidores públicos e privados, atualmente, está 
generalizado por todos os países do mundo. 

Obedece, porém, em cada país a fatôres 
múltiplos, de clima, econômicos e sociais. 

Difere, em cada país, quanto ao tempo de 
serviço, à natureza do serviço, ao ambiente do 
trabalho, à idade do trabalhador, aos proventos que 
lhe são atribuídos, na invalidez ou na velhice. 

A experiência da ação social no nosso País 
ainda não foi feita. Diríamos melhor: vem sendo mal 
feita. 

Ao inicia-la não possuímos um roteiro, uma 
base sólida. 

Urge, agora, face às provações por que 
passamos, já habilitados a mudar de rumo, 
estabelecermos novas diretrizes, não atendendo a 
pressões demagógicas do momento que vivemos, mas 
às previsões do futuro dos nossos trabalhadores. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito bem. 
O SR. CUNHA MELLO: – A aposentadoria do 

trabalhador, quanto ao seu tempo de serviço, à sua 
idade, não deve de qualquer maneira, ser um 
estimulo à ociosidade, um agravamento do ônus do 
nosso grupo :social, já elevado, mas um ato justo e 
humano de proteção à velhice e à invalidez dos que 
já não podem trabalhar. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito bem. 
O SR. CUNHA MELLO: –  

Não devemos insistir nos erros em 
 

que tanto incidimos nas aposentadorias de 
servidores públicos civis e reformas militares, em que 
na inatividade, já se percebe mais que na atividade. 

Sr. Presidente: 
Outras vêzes voltarei à Tribuna, para como 

senador trabalhista trazer a minha colaboração a 
uma reforma de nossa previdência social, em que 
todos os trabalhadores do Brasil encontrem a 
sombra agasalhadora de suas reivindicações, do seu 
bem-estar e de sua família, e, mais do que tudo isto, 
a paz social de que o Brasil tanto precisa. (Muito 
bem! Muito bem! Palmas. O orador é 
cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido 
requerimento do nobre Senador Nelson Firmo. 

E' lido e apoiado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 146, DE 1958 

 
Poderosas fôrças políticas de Pernambuco, 

que o General Cordeiro de Farias classificou  
de ultra-majoritárias, constituídas pelos PSD 
pernambucano reunificado e de outros prestigiosos 
partidos, como o PDC e o PL ali clarividentemente 
comandados pelos ilustres brasileiros Monsenhor 
Arruda Câmara e Novaes Filho, escolheram 
recentemente o nome do Senador Jarbas Maranhão 
para candidato ao Govêrno do grande Estado 
nordestino. 

Em agradecimento, êle pronunciou um 
discurso que é, sobretudo, um estudo sócio-político, 
reafirmativo de suas qualidades de líder e homem de 
cultura, razão por que requeiro, apoiado no 
Regimento, sua transcrição nos Anais do Senado. 

Sala das Sessões, em 8 de maio de 1958. – 
Nelson Firmo. 
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O SR. PRESIDENTE: – O presente 
requerimento será discutido e votado depois da 
Ordem do Dia. 

 
ORDEM DO DIA 

 
Continuação da votação, em discussão única, 

do Projeto de Resolução nº 1, de 1958, de autoria da 
Comissão Diretora, que revigora o disposto na 
Resolução nº 10, de 1951, para os funcionários da 
Secretaria do Senado, admitidos posteriormente à 
Resolução nº 4, de 1955, tendo pareceres: da 
Comissão de Constituição e Justiça; nº 46-58, 
favorável, nos têrmos do substitutivo que oferece; nº 
128-58 (novo exame, em conseqüência de 
requerimento aprovado em Plenário), reiterando o 
pronunciamento anterior. Da Comissão de Finanças 
nº 47-58, favorável ao substitutivo da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Na sessão anterior, 

em votação o substitutivo, foi aprovado o art. 1º. 
Dado como aprovado, também, o art. 2º, o Sr. 
Senador Kerginaldo Cavalcanti requereu verificação 
da votação, que, revelou falta de "quorum". 

Vai-se renovar a votação do art. 2º. 
Os Srs. Senadores que aprovam o art. 2º do 

substitutivo queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Aprovado. 
Concluída a votação do substitutivo, 

integralmente aprovado, está prejudicado o projeto. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a 

Redação Final. 
É o seguinte o art. 2º 
aprovado: 
Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

É o seguinte o projeto prejudicado: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 1, DE 1958 

 
Revigora o disposto na Resolução nº  

10-51, para os funcionários da Secretaria do  
Senado, admitidos posteriormente à Resolução nº 4-
55. 

 
Art. 1º Fica revigorado o disposto na 

Resolução nº 10, de 20 de agôsto de 1951, para os 
servidores da Secretaria do Senado, admitidos 
posteriormente à Resolução nº 4, de 31 de janeiro de 
1955. 

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

 
Discussão única do Projeto de Resolução  

nº 6, de 1958, apresentado pela Comissão  
Diretora, que restabelece 10 (dez) cargos extintos da 
classe J da carreira de Auxiliar Legislativo, do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal (em  
regime de urgência, nos têrmos do art. 156,§  
3º, do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 130, de 1958, do Sr. Daniel Krieger 
e outros Srs. Senadores, aprovado na sessão de 6 
do mês em curso), tendo Pareceres (sob  
ns. 93 e 1.958, de 1958) das Comissões: de 
Constituição e Justiça, favorável, com a emenda que 
oferece (nº 1-C) e de Finanças, favorável ao projeto 
e à Emenda nº 1-C e oferecendo nova Emenda sob 
nº 2-C. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Vão ser lidas 

emendas encaminhadas à Mesa. 
São lidas as seguintes emendas: 
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EMENDA Nº 3 
 

(Substitutivo) 
 
Substitua-se o projeto pelo seguinte: 
 
Dispõe sôbre a Carreira de Auxiliar Legislativo 

do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 
 
Art. 1º A carreira de Auxiliar Legislativo do 

Quadro da Secretaria do Senado Federal será assim 
constituída: 

Art. Classe K – 12 cargos. 
Classe J – 20 cargos. 
Art. 2º Os Auxiliares Legislativos da classe K 

terão acesso aos cargos de Oficial Legislativo, classe 
L por promoção, obedecidas as disposições legais 
que regula a matéria. 

 
Justificação 

 
O presente substitutivo tem por fim, no seu art. 

1º, dar á carreira de Auxiliar Legislativo – a que o 
projeto restitui a composição com que fôra criada 
pela Resolução nº 4-55 – estrutura mais 
consentânea com a orientação adotada nos quadros 
do serviço público da União, guardando-se 
proporcionalidade razoável entre as classes a fim de 
que não haja estagnação nas bases, e, 
conseqüentemente, longa imobilização, no degrau 
inicial, de cêrca de 80% dos integrantes da carreira, 
com desestímulo para êstes. 

No seu art. 2º, que, aliás, reproduz proposta já 
formulada e cabalmente justificada pela douta 
Comissão de Constituição e Justiça, o substitutivo 
torna possível o acesso dos auxiliares legislativos  
da classe mais alta aos cargos de oficial  
legislativo, classe L, como ocorre em muitos casos 
no serviço público civil da União (é, por exemplo, o 
que se dá com os escriturários que podem pas- 
 

sar a oficiais administrativos por simples promoção, 
em 50% das vagas). 

Com isso se abreviará o preenchimento das 
vagas de oficial legislativo, classe L. evitando fiquem 
por muito tempo abertos, à espera do concurso. E, 
ademais, assim se caracterizará melhor a condição 
de carreiras conjugadas, já existentes em relação às 
duas em causa, tanto assim que o acesso de uma à 
outra é adstrito aos auxiliares legislativos. 

Sala das Sessões, 8 de maio de 1958. – 
Daniel Krieger. 

 
EMENDA Nº 4 

 
Acrescente-se, onde convier: 
Art. – Fica criado, no Quadro da Secretaria do 

Senado Federal, o cargo isolado de provimento 
efetivo, de Técnico de Som, com os vencimentos do 
padrão "M". 

Parágrafo único – O cargo de que trata êste 
artigo será provido pelo atual encarregado do serviço 
do contrôle do som. 

 
Justificação 

 
O aparelhamento do Senado, com o objetivo 

de colocá-lo à altura de suas reais necessidades, 
tem prosseguido em ritmo incessante, sendo já 
notáveis os trabalhos realizados nesse sentido, 
graças à esclarecida orientação que vem presidindo 
às atividades da Mesa Diretora, nestes últimos anos. 

Serviços novos e de indisfarçável interêsse, 
foram instalados, capacitando o Senado para o 
melhor desempenho de suas tarefas. 

Dentre êsses, cumpre destacar o de contrôle 
de som, referente aos alto-falantes e transmissores 
de que a Casa está agora dotada e que constitui, 
sem dúvida, inovação magnífica. 

Todos os Srs. Senadores são testemunhas do 
excelente funcionamento de tão útil aparelhagem, 
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que nos coloca em dia com o que de mais moderno 
existe a respeito. 

Ora, acontece que, a nós, se nos  
afigura indispensável dar, ao funcionário 
encarregado da manipulação e manutenção  
de tal aparelhagem, a segurança e estabilidade 
funcionais necessárias ao desempenho de sua 
tarefa. 

Não seria justo que, admitido, precàriamente, 
como encarregado do serviço de contrôle do som, 
êsse funcionário, cuja capacidade técnica não dá 
margem a qualquer dúvida, não fôsse 
convenientemente aproveitado, já então em cargo 
efetivo: 

Releva notar que, anteriormente, já fôra 
prevista a criação do cargo em referência,  
o que só deixou de efetivar-se por haver  
o Senado decidido adiar a instalação de tal  
serviço. 

A emenda, assim, vem completar  
uma iniciativa que está dando os melhores  
frutos. 

Sala das Sessões, em 8 de maio de 1958. – 
Gilberto Marinho – Caiado de Castro – Onofre 
Gomes – Saulo Ramos – João Villasbôas – Sá 
Tinoco – Argemiro Figueiredo – Ezechias da Rocha –  
Fausto Cabral. 

 
EMENDA Nº 5 

 
Acrescente-se: 
Art. – São extensivos ao médico, aos oficiais 

bibliotecários e arquivologista e ao almoxarife do 
Senado e que, atualmente, estão enquadrados na 
classe PL-7 desta Secretaria, o mesmo padrão de 
vencimentos dos oficiais legislativos da última classe 
da carreira. 

Art. O ajudante de almoxarife terá vencimentos 
correspondentes ao padrão imediatamente inferior 
ao atribuído ao almoxarife. 

Justificativa 
 
O Senado em suas duas últimas reestruturações 

já concedeu ao Médico, aos oficiais bibliotecários e 
arquivologista e ao almoxarife o mesmo padrão de 
vencimentos dos oficiais legislativos em final de 
carreira. Não é justo, portanto, que êles fiquem agora 
em posição de desigualdade e inferioridade, pois são 
obrigados a possuir, por fôrça de suas funções, além 
de todos os requisitos exigidos para a carreira de oficial 
legislativa, o diploma de um curso superior ou técnico 
ou responsabilidades correspondentes aos níveis em 
que estão situados. 

Quanto ao ajudante de almoxarife, trata-se de 
funcionário nomeado em virtude de concurso e de 
quem são exigidas as mesmas atribuições do seu 
superior hierárquico, uma vez que se propõe a 
elevação dos vencimentos do almoxarife, justo é que 
se dê aos vencimentos de seu ajudante o 
reajustamento correspondente. 

Sala das Sessões, em 8-5-58. – Lourival Fontes. 
 

EMENDA Nº 6 
 
Acrescente-se: 
– Os vencimentos dos. Redatores do Quadro 

da Secretaria do Senado Federal (PL-6) serão os do 
padrão PL-3. 

 
Justificação 

 
A presente emenda visa a colocar os 

Redatores do Senado Federal no mesmo padrão de 
vencimentos dos Assessores Legislativos. É que 
êstes sempre foram equiparados aos Redatores por 
fôrça da Resolução nº 17, de 1951. Passando, 
agora, o Assessor para padrão mais elevado, não se 
justifica fiquem os Redatores em plano inferior. 

Sala das Sessões, em 8 de maio de 1958. – 
Gilberto Marinho. 
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EMENDA Nº 7 
 
Dêem-se ao Conservador da Biblioteca  

e ao seu Ajudante padrões de vencimentos  
iguais, respectivamente ao Almoxarife e seu 
Ajudante. 

 
Justificação 

 
Não é justo que o Conservador da  

Biblioteca e seu Ajudante tenham padrões de 
vencimentos inferiores aos do Almoxarife e seu 
Ajudante. 

As funções do primeiro exigem conhecimentos 
especializados, para a escolha e o trato de 
substâncias químicas utilizadas na conservação do 
valioso patrimônio bibliográfico do Senado, além de 
cultura geral, e formação artística para a restauração 
de obras preciosas (livros, documentos e gravuras) 
danificadas pela ação do tempo e dos agentes 
destruidores. 

Quanto ao segundo, para Ajudante do 
Conservador da Biblioteca, deve expor-se aos 
mesmos riscos, no trato com substâncias químicas, 
tóxicos, poeiras nocivas e germens capazes de 
ocasionar moléstias graves. 

No seu trabalho, é forçoso que se  
vá especializando, cada vez mais, no expurgo  
e restauração de documentos, para poder  
prestar assistência de modo eficiente, ao 
Conservador. 

Não se justifica a situação de inferioridade em 
que um e outro tem estado em relação aos titulares 
de cargos isolados que deviam estar situados no 
mesmo plano. 

Sala das Sessões, em 8 de maio de  
1958. – Caiado de Castro – João Villasbôas – 
Gilberto Marinho – Ezechias da Rocha – Atíllio 
Vivacqua. 

EMENDA Nº 8 
 
Acrescente-se: 
"Art. O Chefe da Portaria terá vencimentos do 

padrão "PL-13". 
 

Justificação 
 
Quando se traz à tela das deliberações do 

Senado o aumento de vencimentos dos titulares dos 
cargos correspondentes ao Padrão PL-7, justo é que 
igual medida seja extensiva ao Chefe da Portaria a 
fim de que não se estabeleça contra êle situação de 
inferioridade. 

Sala das Sessões, em 8 de maio de 1958. 
 

EMENDA Nº 9 
 
Ao Projeto de Resolução nº 6, de 1958. 
Acrescente-se: 
Art. – Aos cargos de "Eletricista" e "Eletricista-

Auxiliar" corresponderão, respectivamente, os 
padrões N e M. 

 
Justificação 

 
O eletricista figurou em Resolução nº 4-55 

com o nível 12, juntamente com o Ajudante de 
Almoxarife, o Porteiro e o Chefe da Garagem. 

A Resolução nº 8-56 que enquadrou os 
funcionários do Senado no reajustamento de 
vencimentos do funcionalismo geral da União, atribuiu 
ao Ajudante de Almoxarife, ao Porteiro e ao Chefe da 
Garagem o padrão "N" e ao Eletricista o padrão "L". 

Essa disparidade de tratamento constituiu 
exceção injusta, que precisa ser reparada, tanto mais 
quanto ao cargo de eletricista correspondem 
responsabilidades em nada inferiores às daqueles 
outros cargos. 

Com êsse objetivo é que oferecemos a presente 
emenda, em que atribuímos ao Eletricista-Au- 
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xiliar padrão imediatamente abaixo do que 
pleiteamos para o Eletricista. 

Sala das Sessões, em 8 de maio de 1958. – 
Caiado de Castro – Sá Tinoco – Jorge Maynard – 
Onofre Gomes – Argemiro Figueiredo – Alvaro 
Adolpho – Paulo Fernandes. 

 
EMENDA Nº 10 

 
Acrescente-se onde convier: 
Art. – O Quadro da Portaria passa a ser o 

seguinte: 
I 
 

PORTARIA 
 
1 – Chefe de Portaria – PL-6. 
2 – Porteiro – PL-7. 
3 – Ajudantes de Porteiro – Letra O. 
10 – Ajudantes de Porteiro – Letra N. 
20 – Auxiliares de Portaria – Letra M. 
22 – Auxiliares de Portaria – Letra L. 
24 – Auxiliares de Portaria – Letra K. 
 

Justificação 
 
Tendo sido apresentado projeto concedendo 

vantagens ao pessoal da Secretaria, não é justo que 
se deixe de atender ao pessoal da Portaria, que 
também está sujeito ao mesmo encarecimento do 
custo da vida. 

Sala das Sessões, em 8 de maio de 1958. – 
Sebastião Archer – Públio de Mello – Kerginaldo 
Cavalcanti – Novaes Filho – Caiado de Castro – 
Neves da Rocha – Argemiro Figueiredo – Alencastro 
Guimarães – Lineu Prestes – Ruy Carneiro –  
Ary Vianna – Ezechias da Rocha – João  
Arruda – Reginaldo Fernandes – Gilberto Marinho – 
Nelson Firmo – Mourão Vieira – Sylvio Curvo – 
 

Lino de Mattos – Fernandes Távora – Mem de Sá – 
Lima Teixeira – Lourival Fontes – Jorge Maynard – 
Júlio Leite. 

 
EMENDA Nº 11 

 
Acrescente-se: 
Art. O provimento dos cargos da classe inicial da 

carreira de Bibliotecário far-se-á mediante realização de 
concurso interno entre os Oficiais Legislativos 
possuidores do diploma do Curso Superior de 
Biblioteconomia, abrindo-se concurso externo para o 
preenchimento das vagas que restarem. 

 
Justificação 

 
A medida de que trata esta emenda é justa por 

que vem beneficiar funcionários que, com grande 
sacrifício e dedicação fizeram o Curso Superior de 
Biblioteconomia e cuja prática do serviço já está 
comprovada pelo exercício, há mais de .6 anos, de 
funções inerentes àquele Curso. Idêntica iniciativa foi, 
recentemente, tomada pela Câmara dos Deputados. 

Senado Federal, 8 de maio de 1958. – Gilberto 
Marinho – Ezechias da Rocha – João Villasbôas. 

 
EMENDA Nº 12 

 
Acrescente-se onde convier: 
Art. – Ficam criados 17 cargos de Motoristas 

efetivos, classe J, no Quadro da Secretaria do 
Senado Federal, efetivando-se nos mesmos os 
atuais Motoristas contratados. 

 
Justificação 

 
A criação dos cargos visa a amparar os  

atuais motoristas contratados. Exercendo êles,  
em sua maioria, há mais de ano, de maneira 
eficiente as funções para as quais foram  
admitidos, após rigoroso exame de seleção, em 
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Serviço oficial e de renome, nada mais justo que 
aproveitá-los, em caráter efetivo, nas aludidas funções. 

Sala das Sessões, em 8 de maio de 1958 – 
Kerginaldo Cavalcanti – Gilberto Marinho – Novaes 
Filho – Ezechias da Rocha – Carlos Lindemberg – 
Othon Mäder – Sebastião Archer – Daniel Krieger – 
Juracy Magalhães. 

 
EMENDA Nº 13 

 
Acrescente-se onde convier: 
Ficam criados 14 cargos de Auxiliares de 

Limpeza, classe I, no Quadro da Secretaria do 
Senado, efetivando-se nos mesmos os atuais 
contratados. 

 
Justificação 

 
Visa a presente emenda dar estabilidade aos 

contratados para limpeza, que já trabalham no Senado, 
alguns há quase dois anos prestam seus serviços, sem 
direito a salário família, embora casados e com filhos. 

Por ser de inteira justiça esperamos a 
aprovação do Senado. 

Sala das Sessões, em 8 de maio de 1958. – 
Caiado de Castro – Rui Carneiro – Kerginaldo 
Cavalcanti. 

 
EMENDA Nº 14 

 
Acrescente-se onde convier: 
"Os Oficiais da Ata terão padrão de vencimentos 

equivalentes aos Redatores e Assessores Legislativos. 
 

Justificação 
 
Pela Resolução nº 4, de 1955, que disciplinou 

a organização e o funcionamento dos  
serviços auxiliares do Senado Federal, foram criados 
os cargos de Oficial da Ata, dando-se-lhes 
atribuições específicas e equiparando-os, pa- 
 

ra efeito de vencimentos, aos Redatores, Assessores 
e Oficiais Legislativos na classe final da  
carreira. 

Posteriormente, a Resolução nº 8, de 1956, 
equiparou os cargos de Assessor, Oficial da Ata, 
Médico e os de carreira de Nível 15 no padrão PL-7, 
evidenciando-se portanto, que êsses cargos se 
achavam identificados no mesmo nível, com 
responsabilidades equivalentes. 

Nessas condições, a Resolução número 8, 
definindo classes e padrões de vencimentos, 
manteve a hierarquia estabelecida na Resolução 
número 4, que criou o cargo de Oficial de Ata com os 
mesmos vencimentos atribuídos aos Redatores, 
Assessores e Oficiais Legislativos em final de 
carreira. 

A presente emenda, pois, visa a estender aos 
Oficiais da Ata o benefício concedido aos Redatores, 
Assessores e Oficiais Legislativos da classe final de 
carreira, ao reconhecer o princípio de equidade 
perfeitamente caracterizado. 

Sala das Sessões, em 8 de maio de 1958. – 
Mem de Sá. 

 
EMENDA Nº 15 

 
Acrescente-se: 
Art. Passam a perceber os vencimentos do 

Padrão PL-6 os Taquígrafos que atualmente vencem 
o padrão PL-17. 

 
Justificação 

 
Justificam os Taquígrafos, Padrão PL-7 – 

classe final de carreira – o seu pedido, baseados na 
deliberação da douta Comissão Diretora que 
concedeu, na sua reunião de 5 de dezembro último, 
vencimentos do Padrão PL-6 aos Oficiais 
Legislativos, Redatores e Assessores, funcionários – 
como os Taquígrafos – enquadrados anteriormente 
no Nível 15. 
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Apoiam-se ainda na Resolução número 8 de 
1956 que diz textualmente, no seu artigo 2º: 

"Os atuais cargos de Assessores, Oficial  
da Ata, Médico e os de carreira de Nível 15,  
bem como o do Almoxarife, passam a ter o Padrão 
PL-7. 

Ora, não se compreende que uma medida, 
baseada num espírito de justiça e equidade, venha a 
recair apenas em alguns funcionários, deixando de 
fora um pequeno número, até então classificado no 
mesmo nível, criando, portanto, situação de 
desigualdade que não se justifica, entre os diversos 
padrões de final de carreira. – Lourival Fontes – 
Gilberto Marinho – Kerginaldo Cavalcanti – Lineu 
Prestes. 

O Sr. Freitas Cavalcanti deixa a cadeira  
da presidência, reassumindo-a o Sr. Cunha  
Mello. 

O SR. PRESIDENTE: – Dispõe o Regimento 
Interno: 

"Art. 114 ....................................................... 
§ 3º Não serão admitidas emendas que não 

tenham relação com as matérias da proposição, nem 
subemendas contendo matéria estranha à das 
emendas a que forem apresentadas. 

A finalidade do Projeto de Resolução nº 6, de 
1958, e, conforme está expresso na sua emenda, 
restabelecer 10 cargos da classe "J" da carreira de 
"Auxiliar Legislativo" suprimidos pela Resolução nº 
39, de 1956. 

As emendas, entretanto, quase tôdas, tratam 
de outros assuntos, estranhos à matéria do projeto. 

Assim é que a de nº 4 cria um cargo  
de técnico de som; as de ns. 12 e 13 criam  
cargos de motoristas e auxiliar de limpeza, e efetiva 
contratados; as de ns. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 e 15 elevam 
 

vencimentos de outros cargos, atingindo, talvez, 
maior do quadro de funcionários do Senado; 
finalmente, a de nº 11 manda aproveitar, sem 
concurso, servidores em cargo de Bibliotecário. 

O simples enunciado dêsses assuntos 
evidencia não terem tais emendas pertinência com a 
matéria do projeto. 

Apenas a emenda nº 3 se relaciona com essa 
matéria. 

Estatui ainda o Regimento: 
"Art. 27 – Ao Presidente compete: 
f) impugnar as proposições que lhe pareçam 

contrárias à Constituição ou a êste Regimento, 
ressalvado ao autor o pedido de audiência da 
Comissão de Constituição e Justiça". 

Com fundamento nesse dispositivo, poderia a 
Mesa impugnar as emendas ns. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 e 15, como infringentes do art. 114, § 
3º, da lei interna, ressalvada a audiência da 
Comissão de Constituição e Justiça a requerimento 
dos seus autores. Uma vez, porém, que a matéria 
terá que ir, de qualquer forma, àquela Comissão, a 
Mesa, deixando, como deixou, expresso o seu ponto 
de vista, julga preferível, para melhor orientação da 
matéria, recebê-las e pedir à douta Comissão que se 
pronuncie sôbre as restrições formuladas para 
oportuna consideração do Plenário. 

Igual solicitação faz com referência à Emenda 
nº 2 da Comissão de Finanças, a qual por pretender 
aumentar vencimentos de outros cargos, também 
parece chocar-se com o § 3º do art. 114 do 
Regimento. 

A fim de que possam ter andamento, a  
Mesa vai submeter a apoiamento do Plenário as 
emendas que não têm número de subscritores 
suficiente para dispensar essa formalidade, inclusi- 
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ve as que foram objeto da crítica há pouco feita. 

São as de ns. 3, 5, 6, 8, 11, 13, 14 e 15. 
Os Srs. Senadores que apoiam as referidas 

emendas, queiram ficar sentados. (Pausa). 
Estão aprovadas as emendas. 
Em discussão o projeto com as emendas. 
Não havendo quem faça uso da palavra, 

encerro a discussão. 
Em virtude das emendas, o projeto retornará 

às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

Votação, em discussão única, do 
Requerimento nº 145 de 1958, do Sr. Senador 
Nelson Firmo, solicitando a transcrição de 
documento nos Anais do Senado. 

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

requerimento, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa). 

Aprovado. 
Será feita a transcrição requerida. 
 
Discussão única do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 8, de 1955, originário da Câmara 
dos Deputados, que aprova os dois Protocolos 
relativos à “Convenção sôbre Aviação Civil 
Internacional”, tendo Parecer Favorável, sob nº 
103, de 1958, da Comissão de Relações 
Exteriores. 

 
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa verifica  

não haver sido, em virtude de falha do  
despacho inicial da distribuição, ouvida sôbre 
êste projeto a Comissão de Constituição  
e Justiça, cujo pronunciamento, no  
caso, é indispensável à vista do disposto na  
parte final da alínea C do art. 62 do Regimento 
Interno. 

Trata-se de proposição da Câmara sôbre a 
qual não houve audiência da Comissão de 
Constituição a Justiça na Casa de origem. 

Em vista disso, a Mesa retira a matéria da 
Ordem do Dia, para que seja completada a sua 
instrução. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 39, de 1958, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial 
de Cr$ 500.000,00 para auxiliar a Sociedade Corpo 
de Bombeiros Voluntários de Joinville, no Estado de 
Santa Catarina, tendo Parecer Favorável, sob nº 
119, de 1958, da Comissão de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto. 
Nenhum Sr. Senador desejando fazer uso da 

palavra, encerrarei a discussão. 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

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

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 39, DE 1958 

 
(Nº 1.183-B, de 1956 na Câmara  

dos Deputados) 
 

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$ 
500.000,00 para auxiliar a Sociedade Corpo de 
Bombeiros Voluntários de Joinville, no Estado de 
Santa Catarina. 

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

pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$ 
502.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) destinado a 
auxiliar a Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários 
de Joinville, no Estado de Santa Catarina. 
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Art. 2º O auxílio, de que trata o artigo anterior, 
destina-se exclusivamente à aquisição de material e 
reaparelhamento da Corporação beneficiária. 

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

O SR. GOMES DE OLIVEIRA (para 
declaração de voto) (*): – Sr. Presidente não 
justifiquei o Projeto de Lei da Câmara nº 39, de 1958, 
porque o parecer do ilustre Senador Othon Mäder o 
fêz, sobejamente. Não desejo deixar, no entanto, 
depois de vê-lo aprovado, de dizer da emoção com 
que o votei. Trata-se de auxílio a uma instituição das 
mais caras da minha terra natal – a cidade de 
Joinville – cujas atividades beneméritas realizadas 
por uma pleiade de homens capacitados do dever 
que têm para com a comunidade, acompanho desde 
criança. 

Criou-se o Corpo de Bombeiros Voluntários de 
Joinville por iniciativa particular, com aquêle espírito 
de associação tão conhecido do povo de origem 
germânica; e cimentou-se na ação dêsses homens e 
na estima da população joinvillense. Seus 
associados pagam para servir à Corporação e à 
coletividade daquela cidade. 

A despesa que o projeto acarretará aos cofres 
da União será compensada pela garantia de 
subsistência e desenvolvimento da indústria de 
Joinville. 

O SR. NEREU RAMOS: – E pelos benefícios 
à coletividade. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Muito bem 
diz o nobre Senador Nereu Ramos: pelos benefícios 
à coletividade, preservando indústrias que concorrem 
com largas somas para os cofres federais,  
sobretudo através do Impôsto de Renda. Joinville, ci- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

dade relativamente pequena, tem um  
parque industrial grandemente desenvolvido  
e carreia para os cofres federais com  
cêrca de duzentos milhões de cruzeiros, 
anualmente. Preservando as indústrias daquela 
cidade, com a manutenção de um Corpo de 
Bombeiros, a União estará cooperando para suas 
rendas. 

O projeto oferecido na Câmara pelo nobre 
Deputado Lauro Loyola, e sustentado nesta Casa. 
pelo parecer do ilustre Senador Othon Mäder, 
proposição de tanta significação para Joinville, não 
poderia deixar de, aprovado, dar-me a satisfação, 
que manifesto, reconhecendo os altos méritos 
daquela Corporação e a sabedoria com que agiu o 
Senado. 

Era o que tinha a dizer Sr. Presidente. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – A declaração de voto 
de Vossa Excelência constará da Ata. 

Primeira discussão do Projeto de Lei do 
Senado nº 38, de 1957, que modifica dispositivo 
da legislação referente ao direito à pensão pela 
viúva de militar, tendo Pareceres Favoráveis sob 
ns. 111, 112 e 113, de 1958, das Comissões: de 
Constituição e Justiça, de Legislação Social, e de 
Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Nenhum Sr. Senador fazendo uso da palavra, 

encerro a discussão. 
A votação será feita artigo por artigo. 
Sucessivamente, são aprovados os artigos do 

seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 38, DE 1957 

 
Modifica dispositivo da legislação referente ao 

direito à pensão pela viúva do militar. 
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Art. 1º Não perde a pensão correspondente ao 
montepio e ao meio sôldo a viúva do militar, que se 
casar novamente, seja com militar ou seja com civil. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

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

O SR. PRESIDENTE: – O projeto 
oportunamente entrará em segunda discussão. 

Em votação o Requerimento número 146, de 
1958, lido na hora do Expediente, de autoria do nobre 
Senador Nelson Firmo, de transcrição, nos Anais do 
Senado, do discurso do Senador Jarbas Maranhão. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

Aprovado. 
Tem a palavra o nobre Senador Gilberto 

Marinho, primeiro orador inscrito, para esta 
oportunidade. 

Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Gomes de 

Oliveira, segundo orador inscrito. 
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Sr. 

Presidente, desisto da palavra. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

Senador Othon Mäder, terceiro orador inscrito. 
O SR. OTHON MÄDER (*): – Sr. Presidente, 

um dos entraves com que luta a produção nacional é 
sem dúvida a falta de transporte. Trabalha-se e 
produz-se muito no Brasil; mas quando chega a hora 
de levar o produto aos portos e centros 
consumidores, surge tôda sorte de dificuldades. 

De há muito o meu Estado, o Paraná, vem 
sofrendo a falta de transporte, quer terrestre, quer 
marítimo, para a sua madeira. Embora lutando  
com essa dificuldade, não desanimam os indus- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

triais paranaenses, e continuam com seu trabalho, 
enriquecendo o Estado e o País. 

Sr. Presidente, recebi, hoje, do Sindicato dos 
Comerciantes Atacadistas de Madeira do Paraná o 
seguinte telegrama: 

Em virtude do grande acúmulo de estoque de 
madeira em Paranaguá e Antonina, destinada ao 
Norte do País, onde há extrema necessidade do 
referido material, solicitamos seus bons ofícios no 
sentido de conseguir da Comissão de Marinha 
Mercante a vinda imediata de um vapor àqueles 
portos e também a escala naqueles portos no 
mínimo de um vapor por mês. 

Agradecido. Cordiais saudações, Aníbal 
Sevalho, Presidente do Sindicato do Comércio 
Atacadista de Madeiras do Paraná”. 

Sr Presidente, faço meu o apêlo dirigido à 
Comissão de Marinha Mercante, no sentido de que 
determine a ida urgente, aos portos de Paranaguá e 
Antonina, de um vapor para o transporte de madeira 
para o Norte do País. Solicito, outrossim, estude 
aquela Comissão a possibilidade do 
estabelecimento de uma linha regular de cargueiros, 
entre aquêles portos e os do Norte do País, para 
que se possa criar uma corrente de comércio, como 
já existiu em outros tempos, quando o Brasil gozava 
de melhores meios de transportes. 

Estou certo de que o Senhor Presidente e 
mais membros da Comissão de Marinha Mercante 
levarão na devida consideração o pedido 
 do Sindicato do Comércio Atacadista de 
Madeiras do Paraná, e que, dentro em breve, 
possamos agradecer, àquela Comissão a atenção 
ao pedido feito, que subscrevo integralmente. 
(Muito bem). 
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O SR. PRESIDIENTE: – Tem a palavra o 
nobre Senador Lima Teixeira, quarto orador inscrito. 

O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Sr, Presidente, 
recebi, há dias solicitação dos plantadores de cana 
da Bahia e também de outros Estados, a respeito de 
uma disposição do Estatuto da Lavoura Canavieira 
que não está sendo observada por parte do Instituto 
do Açúcar e do Álcool. 

Ao ser elaborado aquêle Estatuto, entre as 
conquistas obtidas pelos agricultores de cana 
encontrava-se aquela que se refere aos tribunais 
administrativos para conciliar pendências entre 
lavradores e industriais. Nada mais justo e edificante 
para cumprir solução conciliatória dos dissídios 
oriundos das relações de trabalho entre as duas 
classes. 

A despeito, entretanto, de existir, no Estatuto 
da Lavoura Canavieira, êsse dispositivo, até hoje o 
Instituto do Açúcar e do Álcool não o pôs em 
execução. 

A norma legal data de 21 de novembro de 
1941; por conseguinte, são decorridos mais de vinte 
anos, sem que haja sido cumprida. 

Ocorre, Sr. Presidente, que ao Plenário da 
Convenção Nacional dos Produtores de Açúcar, 
reunida a 17 de fevereiro de 1954, portanto, há mais 
ou menos quatro anos – as Delegações dos 
Fornecedores de Cana da Bahia, Alagoas, São 
Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro e Sergipe 
endereçaram Moção cujo objetivo era precisamente 
a observância, pelo I.A.A. da referida disposição do 
Estatuto da Lavoura Canavieira. 

Diz a Moção: 
“A Delegação dos Fornecedores de Cana da 

Bahia indica à Convenção que ora se realiza sob o 
patrocínio do Instituto do Açúcar e do Alcool, a 
aplicação e execução dos arts. 113 a 119, do De- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

creto-lei nº 3.855, de 21 de dezembro de 1941, e que 
instituem as Comissões de Conciliação, que serão 
criadas pelo I.A.A., funcionando junto às Delegacias 
Regionais ou nos locais indicados no ato da 
respectiva criação e que terão por finalidade a 
composição conciliatória dos litígios entre 
fornecedores e recebedores”. 

Sr. Presidente, a surprêsa, entretanto, não 
advém daí, mas das atitudes do Procurador-Geral 
do Instituto do Açúcar e do Álcool. É que ao opinar 
sôbre o assunto perante os convencionais, teve 
expressões que desejo delas tome conhecimento o 
Senado. Cidadão dos mais esclarecidos e de 
valor, o que escreveu espanta a nós, legisladores, 
porque as leis, que fazemos, devem ser cumpridas 
e não julgadas por órgãos subalternos, que 
declarem, como no caso, que não as executam por 
ineficazes. 

O fato é assás perigoso. Se o critério 
prevalecer, não haverá mais estabilidade para 
 as leis. Se, porventura, um Procurador disser  
que não convém executar tal ou qual lei, será ela 
inútil. 

Mas vejamos o que diz o Dr. Francisco 
Oiticica: 

“O Estatuto, efetivamente, no art. 113, criou as 
Comissões de Conciliação como órgãos que 
examinariam, preliminarmente, os conflitos surgidos 
entre os lavradores e os industriais e, pela 
Resolução nº 64-43, de 24 de agôsto de 1943, 
regulamentou aquêle dispositivo. Não se chegou, 
porém, a efetivar essa regulamentação, porque a 
experiência demonstrou... 

Vejam bem, os nobres colegas: é um 
Procurador que assim se expressa! 

“...porque a experiência demonstrou que seria 
muito mais útil e eficaz se essas conciliações 
 se processassem diretamente entre as partes 
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interessadas, com a interveniência dos Procuradores 
Regionais”. 

Sr. Presidente, então, votamos uma lei, que 
cria Juntas de Conciliação, para dirimir os conflitos 
entre lavradores e industriais e o Instituto do 
Açúcar e do Álcool, por seu Procurador-Geral diz 
que não deve ela ser praticada não só pela sua 
inconveniência, como porque, segundo afirma, 
“não se chegou a elaborar a regulamentação, em 
vista da experiência haver demonstrado que seria 
muito mais útil e eficaz se essas conciliações se 
processassem diretamente entre as partes 
interessadas”. 

Sr. Presidente, é justo admitir-se êsse 
precedente perigoso, permitindo que, 
posteriormente, uma repartição pública declare 
que a lei não deve ser cumprida por inconveniente 
ou por que não atende aos interêsses da 
repartição? 

Se êsse precedente ganhar foros de verdade, 
não precisaremos mais legislar. Encerremos nossas 
atividades, pôsto que ficará ao critério de cada 
cidadão opinar pela aplicação da lei ou pela 
manutenção da experiência que, como disse aquêle 
Procurador, dá margem aos entendimentos diretos 
entre as partes. 

Criam-se, então, Juntas de Conciliação numa 
autarquia administrativa, com atribuições 
especificadas nos arts. 113 a 119 do decreto-lei, e 
afirma a autarquia que não é conveniente sua 
aplicação?! 

Lavro meu protesto. Sr. Presidente. Com o 
precedente, poderá, amanhã, o Legislativo perder 
suas credenciais. Qualquer repartição pública poderá 
considerar que a lei não deve ser cumprida, mas 
relegada a segundo plano. 

Sr. Presidente, deixo aqui, repito, meu 
protesto. 

Dentro em breve formularei requerimento de 
informação ao Instituto do Açúcar e do Álcool, sobre 
as razões pelas quais não deu execução a 
dispositivos legais constantes dos arts. 113 a 119, do 
Decreto-lei número 3.855. De posse da resposta, 
poderei tomar as providências cabíveis, mormente 
porque o objetivo do decreto-lei é alto: evitar a 
divergência, o choque entre duas classes, 
harmonizando suas relações de trabalho. Terei, 
então, possivelmente, elementos para outro discurso, 
no qual analisarei a atitude do Instituto do Açúcar e 
do Álcool, merecedora de reparos. 

Não estou censurando o atual Presidente 
dessa autarquia, porque não lhe cabe qualquer 
responsabilidade. A falta é muito antiga, vem desde 
a elaboração do Estatuto da Lavoura Canavieira. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Não há outro orador 
inscrito. (Pausa). 

Lembro aos Srs. Senadores que haverá 
reunião do Congresso Nacional hoje, às 21 horas, 
para apreciação de veto presidencial. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 
sessão. 

Designo para a próxima a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Está encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 30 

minutos). 
 

Publicação feita nos têrmos do Requerimento nº 145, 
de 1958, aprovado na Sessão de 8 de maio de 1958 

 
“Aniversaria hoje, o Sr. Severino Pereira da 

Silva, grande industrial e homem de coração. 
Espírito de Extraordinário dinamismo e 

coragem empreendedora, conseguiu o  
Sr. Severino Pereira, ao cabo de árduos tra- 
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balhos e incessantes lutas, formar um importante 
grupo industrial, integrado por grandes fábricas de 
tecidos, outras de cimento e emprêsas imobiliárias 
e construtoras de vasta projeção. Começando  
sua vida como menino de ganho na feira  
de Taquaretinga, passou ao Recife e aí na 
organização de Othon Bezerra de Melo, iniciou-se 
na técnica têxtil, primeiro como comprador de 
algodão nos sertões e depois se dedicando à 
fabricação do pano e à sua venda. Já um 
especialista no ramo, transferiu-se para o Rio, aqui 
se dedicando à profissão, com êxito, comprando e 
vendendo fábricas, inclusive a Aliança Industrial, 
nas Laranjeiras, onde vislumbrou, numa alta visão 
do progresso da cidade, não uma operação têxtil 
mas uma excelente inversão imobiliário. 
Desmontou a fábrica transferindo a maquinaria 
para Minas e em sua área tracou o Jardim 
Laranjeira – orgulho urbanístico do Rio, onde os 
nomes dos grandes edifícios de apartamentos que 
construíu, lembram seu Estado natal, com os 
nomes de Caruarú, Cotegipe, Aripuá, Japeú, 
Timbaúva, etc. 

Em 1946 ao término da segunda grande 
guerra mundial quando a escassez de cimento 
entravava nosso desenvolvimento e carregava para 
o exterior consideráveis somas em divisas, soube 
Severino Pereira que no Município de Campos, no 
Estado do Rio, jazia inteiramente fracassada a 
iniciativa de se fabricar cimento no Brasil, a 
Companhia de Cimento Portland “Paraíso”, lançou-
se corajosamente no soerguimento da emprêsa. 
Ainda em plena fase de instalação a direção da 
indústria estava acéfala e a Companhia prestes a 
dissolver-se, com prejuízo, total para os  
acionistas. Apresentava um passivo de 11 milhões, 
três pedidos de falência, duas ações executivas de 
penhora, um executivo fiscal do Estado, 
 

inúmeros processos de reclamação de salários na 
Justiça do Trabalho, nesta Capital, em Campos e em 
São Paulo, bem como os aluguéis das salas em que 
se achavam instalados os escritórios no Rio, em 
atraso por 3 meses, ameaçando o proprietário, quase 
que diàriamente, de despêjo. Em Campos, tudo em 
completo abandono, sem ter qualquer pessoa 
responsável pelos milhões de cruzeiros lá invertidos e 
já cortadas a fôrça e a luz, por falta de pagamento. 
Chamando a si todo êsse acervo e indenizando os 
acionistas, depois de exaustivo trabalho e um sem 
número de dificuldades, em menos de 19 anos, 
Severino Pereira com sua equipe, transformou todo 
aquêle amontoado de dívidas, executivos, materiais e 
máquinas enferrujadas na magnífica concepção 
industrial que é hoje a grande Fábrica de Cimento 
Portland “Paraíso”, colocada como a quarta usina 
produtora entre as 23 existentes no Brasil. Gira com o 
capital de 300 milhões de cruzeiros, além de 72 
milhões de fundos e reservas. Produz para mais de 4 
milhões de sacos de cimento, contribuindo a título de 
vários impostos e seguros com 46 milhões. 

Dotado de elevados sentimentos altruísticos, 
oriundo como é de família pobre e que venceu 
exclusivamente pelo seu trabalho, esfôrço, 
inteligência e coragem, Severino Pereira por isso, 
conhece de perto o sofrimento e as asperezas pela 
subsistência fazendo com que esteja sempre à frente 
das obras filantrópicas e a seus operários e 
colaboradores, dispensa a melhor das atenções, 
proporcionando-lhes moradias modernas e 
confortáveis, assistência médico-hospitalar, instrução 
serviços de puericultura, diversões, instalações 
esportivas e religiosas. 

Eis em ligeiras linhas, algumas facetas 
 da personalidade do aniversariante de hoje, 
 que por certo receberá do grande círculo  
de suas amizades as mais significativas 
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demonstrações de estima e de reconhecimento”. 

Publicação feita nos têrmos do Requerimento 
nº 146, de 1958. 

Aprovado na Sessão de 8-5-58. 
Discurso pronunciado, no Recife, pelo 

Senador Jarbas Maranhão, agradecendo a escolha 
do seu nome para o cargo de Governador de 
Pernambuco, e cuja transcrição foi pedida pelo Sr. 
Nelson Firmo: 

“Recebo, com emoção, a notícia que me 
trazeis da escolha do meu nome, pelo Diretório 
Regional do PSD, para candidato do Partido ao 
cargo de Governador de Pernambuco, nas próximas 
eleições de outubro. 

Recebo a vossa comunicação com modéstia e 
sem ambições, apenas com um profundo desejo de 
ser útil. 

Recebo-a sem nenhum sentimento de 
vaidade, que não tenho nem poderia ter, nesta hora 
em que mais se alerta o meu espírito para as 
grandes responsabilidades que acabais de me 
atribuir. 

Recebo-a com a exata compreensão do que 
uma escolha como essa representa em deveres, em 
renúncias, em compromissos, energias, trabalhos, 
devotamento pela causa do Partido e do bem 
comum. 

Recebo-a com a exata compreensão das 
árduas tarefas que me estais conferindo, às quais 
haverei de corresponder com abnegação, de ânimo 
forte, com entusiasmo e confiança, estimulado pela 
solidariedade do meu Partido, dos nossos bravos e 
dedicados correligionários da Capital e do interior, 
das fôrças políticas que nos apoiam – tudo isso que 
constitui a maioria esmagadora do povo 
pernambucano. 

Permiti que, neste significativo momento de 
minha carreira política eu faça uma evocação. 

Permiti que evoque o fundador de nosso 
Partido, o inesquecivel estadista, líder e amigo – 
Agammnon Magalhães – que me iniciou na vida 
pública, indo buscar-me ainda nos bancos da 
Faculdade de Direito do Recife para as atividades da 
administração. 

Nenhum exemplo melhor do que o dêle poder-
se-ia ter para vencer dificuldades na política como 
nas lides de Govêrno. Excercer o poder com 
austeridade. Agir com justiça e espírito público. 
Governar com coragem e honestidade. Renovar 
métodos. Construir, soluções. Abrir caminhos, 
prever, estudar, realizar. 

Sob a inspiração do seu exemplo haverei de 
zelar pelas finanças públicas, dentro do mais rígido 
critério de probidade, atento, em sita aplicação, aos 
efeitos construtivos e às suas repercussões sociais e 
econômicas. 

Haverei de lutar, com denôdo, contra os 
fatôres de retardamento de nosso progresso. 

Haverei de lutar, como já acentuei, à sombra 
de uma bandeira – a do desenvolvimento do Estado. 
Desenvolvimento pleno, pelo estímulo a tôdas as 
tendências progressistas e fôrças renovadoras, na 
política como na administração, na técnica, como 
nas ciências e nas artes; pelo fortalecimento das 
indústrias existentes, criação de novos centros de 
produção e de trabalho, modernização da agricultura 
e ampliação de nosso comércio, elementos 
essenciais à elevação do nível de vida das massas. 

Sob a inspiração do seu exemplo, em 
consonância com a minha índole e formação, haverei 
de ser fiel à causa dos humildes, aos anseios do 
homem comum, às legítimas reivindicações dos 
trabalhadores, às mais instantes aspirações 
populares. Haverei de lutar contra os desajustamentos 
sociais nos morros, córregos, alagados, nos 
mocambos da nossa capital. Desajustamentos 
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de economia, de trabalho, de saúde, de educação, 
de aptidão profissional, no Recife, como no interior, 
no litoral, na mata, no agreste, no sertão. Haverei de 
promover medidas, de canalizar recursos financeiros 
e técnicos, de empenhar-me a fundo, enfim, para 
recuperar os marginais e dar assistência efetiva às 
populações e regiões flageladas pela sêca. 

Essa, a nossa Bandeira – a da recuperação 
e do desenvolvimento do homem e da economia 
de Pernambuco. Ela há de ser a pedra de toque, 
 a senha, pela qual identificarei aliados, ou  
fixarei adversários, sem ater-me de espírito 
preconcebido a idiossincrasias pessoais ou 
antagonismos. 

É evidente que propósitos dessa amplitude e 
relevância precisam de contar com a colaboração 
das elites intelectuais e técnicas, das fôrças da 
produção e do trabalho, da visão e discernimento 
dos homens públicos, da experiência e capacidade 
dos homens de emprêsa; tudo isso, na justa 
percepção de que “governar é também 
arregimentar e coordenar. É arregimentar valores; 
é coordenar vontades; é congregar energias; é 
reunir elementos de ação e de trabalho, num 
Govêrno onde haja a mais perfeita harmonia, o 
mais completo entendimento entre os órgãos que 
o compõem e se abra ainda a possibilidade de 
aproveitamento de tôdas as atividades sãs, úteis e 
prestantes”. 

Senhores: oportuno, agora, situar minha 
posição nas demarches sucessórias que culminaram 
com a reunificação do Partido Social Democrático. 
Nos entendimentos mantidos com os líderes 
políticos, não persegui soluções personalistas ou de 
grupo. Cogitei de nomes categorizados, tendo 
sempre em vista a constituição de um amplo sistema 
de fôrças, capaz de assegurar internamente, ao 
Govêrno do Estado, base política suficiente para um 
 

trabalho organizado e fecundo, e, no plano nacional, 
prestígio e projeção, para defender, com êxito, os 
interêsses de Pernambuco. 

E assim, de etapa em etapa, com a 
experiência por todos nós vivida e, ainda, com uma 
visão penetrante da atual situação política do Estado 
e do País, atingimos todos a reunificação do PSD, 
por consenso geral considerada o passo inicial 
indispensável ao fortalecimento político de 
Pernambuco e ao seu desenvolvimento social e 
econômico. 

Com o estímulo dêsses altos objetivos, que 
constituem a própria razão de ser da recomposição 
do Partido, estamos unidos, indissolùvelmente 
unidos. E, o que se fêz, não haverá de ser 
desmoronado, por fraqueza, nem pela volúpia da 
insídia, nem pelas intermitências da intriga, nem pela 
estridência de trombetas que não haverão de 
assustar a serena coragem de uma agremiação 
harmonizada para a defesa de si mesma, e das 
causas de Pernambuco. 

É de justiça que realce, ao lado de tantos 
outros ilustres companheiros, o decidido empenho 
com que se houve, na leal e comum determinação 
de unir o Partido, o Ministro Etelvino Lins, que, num 
esfôrço de pertinaz ação, de tal forma, nesse 
empreendimento, se obstinou. 

Nessa mesma patriótica determinação, é de 
salientar-se a atitude do Governador Cordeiro de 
Farias, com o seu nobre propósito de não terminar o 
Govêrno sem deixar unido o Partido Social 
Democrático. 

E êsse PSD, unido e forte, com o apoio de 
valorosos aliados e de outras fôrças políticas que, 
inspiradas no mesmo ideal de engrandecimento do 
Estado, certamente virão formar conosco, inicia, a 
partir dêste momento, a sua campanha e a marcha 
para a vitória nas urnas. 
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Campanha que desejo seja colocada no mais 
elevado plano da verdadeira competição 
democrática, não se revestindo do acirramento de 
ânimos, de caráter emocional e da extremação de 
paixões de pleitos passados. 

Colocada a campanha muito menos em 
têrmos de antagonismos de grupos de que em 
têrmos de definição sôbre um programa de 
desenvolvimento para o Estado. 

Campanha em que seja esta a nota 
dominante, pois o que o povo está a exigir, nesta 
hora, é senso de responsabilidade, e conceituação 
dos graves problemas de Pernambuco; é decisão 
dos homens públicos de equacioná-los e resolvê-los 
corajosamente. 

Prezados diretorianos. Correligionários: – 
meus agradecimentos pela confiança que o vosso 
gesto acentua. 

Com espírito de tolerância e compreensão, 
tudo farei – não tenhais dúvida – para corresponder 
ao apoio que me destes. 

Não encontrarei obstáculos intransponíveis ao 
empenho de cumprir com firmeza o programa e os 
objetivos do Partido Social Democrático, que se 
confundem com as mais caras aspirações da nossa 
gente. 

Tenho inabalável confiança no bravo e 
generoso povo pernambucano, porque a êle 
sòmente tenho falado a linguagem da sinceridade e 
do idealismo. 

Neste passo de minha trajetória política o povo 
não faltará como nunca faltou, com a sua 
solidariedade ao conterrâneo, que tem dedicado tôda 
sua vida, com entusiasmo, à causa pública. 

Com êsse apoio e essa solidariedade, o 
Partido conquistará mais uma vitória”. 

 



34ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 9 DE MAIO DE 1958 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. APOLÔNIO SALLES E CUNHA MELLO 
 

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

Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Prisco dos Santos. 
Álvaro Adolpho. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Mathias Olympio.  
Mendonça Clark. 
Onofre Gomes. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Georgino Avelino. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
João Arruda. 
Argemiro de Figueiredo. 
Apolônio Salles. 
Novaes Filho. 
Nelson Firmo. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Paulo Fernandes. 
Alencastro Guimarães. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Bernardes Filho. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Lineu Prestes. 

Lino de Mattos. 
Pedro Ludovico. 
Sylvio Curvo. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Gaspar Velloso. 
Gomes de Oliveira. 
Nereu Ramos. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. (52). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista  

de presença acusa o comparecimento  
de 52 Senhores Senadores. Havendo  
número regimental no recinto, declaro aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 

O Sr. Primeiro Suplente, servindo de 2º 
Secretário, procede à leitura da Ata da sessão 
anterior que, posta em discussão, é, sem debate, 
aprovada. 

Leitura do Expediente. 

O Sr. Primeiro Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 9, DE 1958 

 
Suspende a execução do artigo  

2º da Lei nº 2.622, de 18 de outubro de  
1955. 

 
O Senado Federal resolve: 

Art. 1º Fica suspensa a execução do artigo 
2º da Lei nº 2.622, de 18 de outubro de 1955, 
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de acôrdo com o artigo 64 da Constituição, visto 
haver sido declarado inconstitucional, por decisão de 
6 de janeiro de 1958, que transitou em julgado, do 
Supremo Tribunal Federal. 

 
Justificação 

 
Trata-se de um dos mais altos deveres do 

Senado. E as suas conseqüências são 
indiscutivelmente benéficas a todos os velhos e 
honrados servidores aposentados da União. 

Daí uma certa urgência em ser cumprido, no 
caso, o artigo 64 da Constituição Federal. 

Como testemunho do que estou afirmando, o 
Senado, através de sua Comissão de Constituição  
e Justiça, poderá solicitar ao Supremo Tribunal 
Federal cópia do acórdão que julgou inconstitucional 
o citado artigo da Lei nº 2.622, de 18 de outubro de 
1955. 

Sala das Sessões, em 8 de maio de 1958. – 
Nelson Firmo. 

 
DISPOSITIVO LEGISLATIVO 

CITADO 
 
O artigo que o presente projeto de Resolução 

suspende ou anula é o seguinte: 
“Art. 2º As gratificações adicionais por tempo 

de serviço incluídas nos proventos dos servidores 
inativos, não serão majorados em virtude de 
aumento decorrente de alteração do poder aquisitivo 
da moeda”. 

À Comissão de Constituição e Justiça. 
 

AVISO 
 
Do Sr. Ministro do Trabalho, Indústria e 

Comércio, nº 1.845 lido no Expediente da sessão de 
8 de maio de 1958, nos seguintes têrmos: 

Em 6 de maio de 1958. 
Nº 124.677.58-GM 1.845 – Informações para o 

Requerimento nº 59-58. 
Senhor Secretário: 
Em aditamento ao Aviso nº 1.688 de 15 de 

abril último, tenho a honra de encaminhar a Vossa 
Excelência, nas inclusas cópias, as informações 
prestadas pela Caixa de Aposentadoria e Pensões 
dos Ferroviários e Empregados em Serviços 
Públicos, para atender ao Requerimento nº 59, de 
1958, do Senhor Senador Lineu Prestes. 

Sirvo-me do ensejo para renovar a V. Ex.ª os 
protestos de minha elevada estima e distinta 
consideração. – Parsifal Barroso. 

Rio de Janeiro, 29 de abril de 1958. 
Ofício CAPFESP GP – 1.148-58. 
Senhor Chefe do Gabinete: 
Em atenção à O. S. 131-58 dêsse Gabinete, 

referente, ao Requerimento 59-58, do ilustre Senador 
Doutor Lineu Prestes, vimos encaminhar a V. Sa. as 
informações solicitadas. 

Ao item a) os pagamentos de aposentados e 
pensionistas têm sido efetuados com algum atraso 
em virtude da insuficiência de recursos: 

Ao item b) os empregadores em atraso foram 
notificados, pela Agência desta DR, em Campinas, a 
promover o recolhimento de seus débitos, sob pena 
de inscrição da dívida para cobrança judicial, sendo 
que: 

I – a Companhia Mogiana de Estradas de 
Ferro está liquidando o seu débito em 120 
prestações mensais, conforme autorização 
ministerial publicada no “Diário Oficial” da União nº 
178 de 5-8-57 – página 19.087 – Proc. MTIC 
170.934-54. 

II – a Prefeitura Municipal de Ribeirão  
Prêto está com seu débito inscrito, aguardando-se, 
para cobrança judicial, a conclusão  
do processo relativo ao seu pedido 
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de pagamento em prestações mensais, na forma 
facultada pelo Decreto nº 42.507, de 25 de outubro 
de 1957; 

Ao item c) o débito da Agência desta DR., em 
Campinas, para com o Hospital São Francisco é de 
Cr$ 769.908,00, sendo certo que em dezembro de 
1957 foi empenhada a importância de Cruzeiros 
966.822,10 e liquidada em 8 de janeiro de 1958; as 
contas de setembro de 1957, no importe de 
Cruzeiros 161.314,70, foram empenhadas em 
fevereiro de 1953 estando o restante por empenhar e 
se referem aos meses de outubro de 1957 a 
dezembro de 1957 e a janeiro de 1958, perfazendo o 
total supra citado. 

O débito da Companhia Mogiana de Estradas 
de Ferro é de Cruzeiros 125.288º52,70 e se refere 
ao período de janeiro de 1952 a junho de 1957, e o 
da Prefeitura Municipal de Ribeirão Prêto de Cr$ 
6.177.979,00 e se refere ao período de agôsto de 
1955 a novembro de 1957. 

Aproveitamos a oportunidade para reiterar a V. 
Sa. nossos protestos de elevada estima e distinta 
consideração. – Waldemar Rodrigues da Silva, 
Presidente: 

Ao requerente: 
 

PARECER 
Nº 136, DE 1958 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 127, de 1957, que dispõe 
sôbre a entrega das cotas rodoviárias destinadas aos 
Municípios dos Estados, na parte referente à tributação 
de lubrificantes e combustíveis líquidos, de acôrdo com 
a Lei nº 302, de 13 de julho de 1948. 

 
Relator Sr. Ruy Carneiro. 
A requerimento do nobre  

Senador, Filinto Müller, vem a exa- 
 

me dêste órgão o Projeto de Lei da Câmara nº 127, 
de 1957, que dispõe sôbre a entrega das cotas 
rodoviárias destinadas aos Municípios dos Estados, 
na parte referente a tributação de lubrificantes 
líquidos, de acôrdo com a Lei nº 302, de 18 de julho 
de 1948. 

A proposição estabelece, em seu artigo 1º, 
que as referidas cotas, correspondentes aos 12% 
previstos na Lei nº 302, de 13 de julho de 1948, 
reguladora da execução do § 2º do art. 15 da 
Constituição Federal, na parte referente à tributação 
de lubrificantes e combustíveis líquidos, serão 
entregues às Prefeituras Municipais pelo 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
por intermédio das Coletorias Federais, agências do 
Banco do Brasil ou quaisquer outros meios locais 
mais próximos. 

A aplicação dessas cotas, diz o artigo 2º, será 
feita pelo órgão rodoviário municipal, criado nos 
moldes fixados pelo Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem. 

O Município que, à data da publicação da nova 
lei, estiver com as cotas retidas pelo Estado, poderá 
reclamá-las do D.N.E.R. que, depois de verificar a 
procedência da reclamação, as entregará 
descontando o seu valor da próxima remessa a ser 
enviada ao Estado (art. 3º). 

O mérito da proposição em exame é, 
justamente, o de corrigir, como bem assinalou a 
douta Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara dos Deputados, “um êrro ou uma  
praxe que a experiência tem demonstrado ser 
danosa e prejudicial aos interêsses dos Municípios. 
Propõe-se a acabar com a obrigatoriedade de 
passarem essas cotas pelo crivo burocrático e 
atravancador dos Departamentos ou Seções 
rodoviárias dos Estados, a modo de trampolim, até 
chegarem aos seus verdadeiros beneficiários – os 
Municípios”. 
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A Lei nº 302, de 13 de julho de 1948, 
regulando o texto constitucional (art. 15, § 2º) 
determina que a percentagem (12%), estabelecida 
por fôrça do seu art. 4º, seja entregue pelos Estados 
e Territórios aos respectivos Municípios, que para o 
recebimento de suas cotas, devem (art. 2º): 

a) manter na sua organização administrativa 
serviço especial de estradas e caminhos municipais, 
capaz de dar eficiente emprêgo à cota que lhe 
couber no Fundo Rodoviário Nacional, e providenciar 
na forma do artigo seguinte; 

b) subordinar as suas atividades rodoviárias a 
plano rodoviário elaborado e periòdicamente revisto 
em harmonia com os Planos Rodoviários Nacional e 
Estadual; 

c) dar execução sistemática a êsse plano; 
d) aplicar integralmente em estradas de 

rodagem: 
1 – a cota que lhe couber do Fundo Rodoviário 

Nacional; 
2 – o produto das operações de crédito 

realizadas com a garantia da receita acima referida; 
e) prestar ao órgão rodoviário estadual ou 

Govêrno do Território tôdas as informações relativas 
à viação rodoviária municipal e facilitar-lhes os meios 
necessários à inspeção direta das obras e serviços 
rodoviários municipais; 

f) remeter anualmente ao órgão rodoviário 
estadual ou ao Govêrno do Território, pormenorizado 
relatório das atividades do serviço de estradas e 
caminhos municipais no exercício anterior, 
acompanhado de demonstração da execução do 
orçamento do referido exercício”. 

A inobservância de tais disposições acarreta 
(art. 12 da mesma Lei nº 302) a retenção, enquanto 
perdurar a irregularidade, da respectiva cota do 
Fundo Rodoviário Nacional, e ao órgão rodoviário 
estadual ou ao Govêrno do Território cabe dar 
imediata notificação disso ao Município. 

Ora, a entrega das cotas aos Governos dos 
Estados e Territórios, mediante as condições 
precitadas, parece-nos por demais ofensiva à regra 
constitucional inscrita no art. 28 da Carta Magna, que 
proclama a autonomia municipal. 

De fato, a percentagem do impôsto único 
sôbre combustíveis e lubrificantes, atribuída  
aos Municípios pelo § 2º do art. 15 da  
Constituição Federal, constitui renda dos mesmos, 
municípios, aliás, fortalecido pelo artigo 29, que 
assim estatui: 

Art. 29. Além da renda que lhes é atribuída  
por fôrça dos §§ 2º e 4º do art. 15, e dos impostos, 
que no toda ou em parte, lhes forem transferidos 
pelos Estados, pertencem aos Municípios os 
impostos...” 

E sendo assim, qualquer interferência 
estranha na administração própria do Município, no 
que concerne ao seu peculiar interêsse e, 
especialmente, à aplicação das suas rendas, 
constitui violação daquêle mesmo princípio 
autonomista. 

O projeto, pois, vem aparar certos excessos 
da legislação em vigor, atentatórias da autonomia 
das comunas, abolindo a ingerência dos Estados e 
Territórios, em matéria de alçada específica 
daquelas. 

A ilustrada Comissão de Economia desta  
Casa examinou, com proficiência e profundidade, 
através, de brilhante parecer do nobre  
Senador Juracy Magalhães, todos os aspectos 
constitucionais e legais da proposição em  
tela, aditando-lhe emenda, no sentido de  
estender aos municípios dos Territórios os benefícios 
da Lei, uma vez que a sua exclusão seria 
inconstitucional. 

Diante do exposto, somos pela aprovação  
do projeto e da emenda da Comissão de  
Economia apresentando, ainda, a seguinte 
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EMENDA Nº 2-C 
 
Ao art. 2º. 
Substitua-se o art. 2º pelo seguinte: 
Art. 2º Na aplicação dessas cotas o 

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
prestará assistência e concurso técnicos aos 
Municípios”. 

Sala das Comissões, em 7 de maio de 1958. – 
Lourival Fontes, Presidente. – Ruy Carneiro, Relator. 
– Benedicto Valladares. – Argemiro de Figueiredo. – 
Gilberto Marinho. – Attílio Vivacqua. – João 
Villasbôas. 

 
PARECERES 

Nº 137 E 138 DE 1958 
 

Nº 137, de 1958 
 
Da Comissão de Segurança Nacional, ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 37, de 1957, que 
modifica o art. 1º da Lei nº 2.343, de 25 de novembro 
de 1954, que estabelece o pôsto a que devem ser 
promovidos os alunos dos Centros de Preparação de 
Oficiais da Reserva vitimados por acidentes na 
instrução e no serviço, e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Caiado de Castro. 
1 – Dispõe o art. 1º da Lei número 2.343, de 

25 de novembro de 1954: 
Art. 1º O Estado dará amparo aos alunos dos 

Centros ou Escola de Formação de Oficiais da Reserva 
das Fôrças Armadas ou às suas famílias, na forma das 
leis em vigor, quando invalidados em conseqüência de 
acidentes verificados em serviço ou em instrução ou 
quando venham a falecer devido aos mesmos. 

II – Pelo presente projeto aquêle artigo passa 
a ter a seguinte redação: 

“Art. 1º O Estado dará amparo aos alunos dos 
Centros ou Escolas de Formação de Oficiais da 
Reserva das Fôrças Armadas ou às suas famílias, na 
forma das leis em vigor, quando invalidados em 
conseqüência de acidentes verificados em serviço ou 
em instrução, tuberculose ativa, alienação mental, 
neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia, câncer 
ou cardiopatia grave, devidamente apurados em 
têrmo de acidente ou inquérito sanitário de origem, 
ou quando venham a falecer em decorrência dos 
mesmos”. 

III – Como se verifica, o projeto amplia as 
obrigações do Estado em relação aos alunos dos 
Centros ou Escolas de Formação de Oficiais da 
Reserva das Fôrças Armadas e de suas famílias, 
incluindo, na lei que os protege (Lei nº 2.343, de 25 
de dezembro de 1954), moléstias infecto-
contagiosas, adquiridas durante o período de 
instrução militar. 

O autor da proposição, o ilustre Deputado 
Benjamim Farah, disse, justificando-a: 

“Os alunos dos Centros de Formação de 
Oficiais, além dos acidentes no serviço ou em 
instrução, estão, também, sujeitos a adquirir doenças 
infecto-contagiosas, durante as manobras a que são 
submetidos em Gericinó, Barra da Tijuca ou em 
outros locais do Distrito Federal e do Estado do Rio 
de Janeiro, devido às chuvas e outras peripécias que 
têm pela frente nesta situação, que os inutilizam, 
tanto para o serviço ativo das Fôrças Armadas como 
para qualquer trabalho, na vida civil”. 

IV – Aprovado na Câmara dos Deputados, de 
acôrdo com pareceres das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Segurança Nacional 
daquela Casa, veio o projeto ao Senado,  
sendo distribuído a esta Comissão, tendo esta por 
proposta de seu ilustre presidente, deliberado ouvir, 
a respeito, o Ministério da Guerra. 
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V – O Ministério da Guerra, baseado em 
informações do Estado Maior do Exército, 
manifestou-se contráriamente ao projeto, pelos 
seguintes principais motivos: 

a) os alunos da CPOR já estão devidamente 
amparados através da Lei nº 2.343, de 23 de 
novembro de 1954; serão promovidos ao pôsto de 2º 
tenente, com vencimentos integrais, desde que 
sejam incapacitados por motivo de causa e efeito 
com a instrução que recebem nos Centros de 
Preparação; inclusive, suas famílias terão pensão 
especial, no caso de falecimento dos mesmos; 

b) estender êsse amparo aos que vierem a 
sofrer das moléstias citadas no projeto, sem que as 
causas se liguem a acidentes no serviço ou na 
instrução, é exagerar a ação do Poder Público. Se 
isso acontecesse, amanhã teria a Nação de garantir 
as mesmas vantagens aos alunos dos Tiros de 
Guerra; 

c) os moços que frequentam os CPOR tem 
sua passagem nesses estabelecimentos 
condicionada mais aos seus interêsses civis que 
própriamente às atividades militares; 

d) pelo art. 35 do Regulamento aprovado pelo 
Decreto nº 22.392, de 31 de dezembro de 1946, tais 
rapazes têm um regime contínuo de trabalho de 3 
meses (de 15 de dezembro a 15 de fevereiro e de 1 
a 31 de julho) e um regime descontínuo à razão de 1 
dia de instrução por semana (aos domingos), (de 1 
de maio a 30 de julho). Todo o ensino está pois 
montado à base do que é essencial à vida dêsses 
moços – o curso acadêmico ou as suas atividades 
liberais; 

e) não será justo caber ao Estado o encargo 
de amparar os que vierem a sofrer das moléstias 
mencionadas no projeto, quando as mesmas não 
tiverem sua causa e origem ligadas a acidentes no 
serviço ou instrução; 

f) as instruções de campo, manobra e 
acampamento do CPOR são feitos com resguardo à 
higiene e à saúde dos alunos. 

VI – O confronto das razões apresentadas 
pelo autor do projeto, para justificá-lo, com as 
oferecidas pelo Ministério da Guerra, para rejeitá-lo, 
leva-nos à convicção de que as últimas são mais 
convincentes. 

Realmente, nada nos fala da necessidade de 
incluir as moléstias enumeradas no projeto entre os 
fatôres que devam obrigar o Estado a amparar os 
alunos dos CPOR, pois nenhuma relação de causa e 
efeito se verifica, normalmente, entre as atividades 
dêsses alunos e tais moléstias. A inclusão das 
referidas moléstias como causas determinantes dos 
citados benefícios é, ao contrário, sob todos os 
aspectos, inconveniente, além de valer como um 
precedente perigoso, que ensejaria, uma série de 
reivindicações semelhantes. 

Como muito bem salientou o representante do 
Ministério da Guerra junto à Assessoria Técnica 
Parlamentar da Secretaria da Presidência da 
República: “o Estado ampara os seus servidores 
numa compensação lógica, à guiza de um contrato 
tácito, bilateral, em que uma das partes presta o 
serviço que lhe é inerente na escala administrativa e 
a outra assegura a despreocupação econômica e a 
assistência sanitária ao servidor”, do que resulta “não 
ter sentido a igualdade de tratamento entre os 
militares e alunos das Fôrças Armadas que 
freqüentam suas escolas com o intuito de se 
tornarem oficiais da ativa com aquêles que o 
Legislador pretende beneficiar”. 

Face ao exposto, esta Comissão se manifesta 
pela rejeição do projeto, por contrário aos interêsses 
do Exército e do País. 

Sala das Comissões, em 23 de maio de 1957. 
– Onofre Gomes, 
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Presidente. – Caiado de Castro, Relator. – Sylvio 
Curvo. – Alencastro Guimarães. – Francisco Gallotti. 

 
Nº 138, de 1958 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 37, de 1957. 
 
Relator: Sr. Ary Vianna. 
O Projeto de Lei da Câmara nº 37, de 1957, 

ora sob o nosso exame, modifica o art. 1º da Lei nº 
2.343, de 25 de novembro de 1954, que estabelece o 
pôsto a que devem ser promovidos os alunos dos 
Centros de Preparação de Oficiais da Reserva 
vitimados por acidentes na instrução e no serviço, e 
dá outras providências. 

O artigo 1º da Lei nº 2.343 está assim redigido: 
“Art. 1º O Estado dará amparo aos alunos dos 

Centros ou Escolas de Oficiais da Reserva  
das Fôrças Armadas ou às suas famílias, na forma 
das leis em vigor, quando invalidados em 
conseqüência de acidentes verificados em serviço ou 
em instrução ou quando venham a falecer divido aos 
mesmos”. 

A proposição invoca o referido dispositivo, 
estendendo o mesmo amparo estatal aos alunos 
vitimados pela tuberculose ativa alienação mental, 
neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia, câncer 
ou cardiopatia grave, devidamente apurados em 
têrmo de acidente ou inquérito Sanitário de origem, 
ou quando venham a falecer em decorrência dos 
mesmos. 

A Comissão de Segurança Nacional desta 
Casa, órgão técnico específico para o exame do 
mérito do projeto, manifestou-se contràriamente ao 
mesmo, após ouvir, a respeito, o Ministério da 
Guerra que se baseou em informações do Estado 
Maior do Exército. 

Do citado parecer daquela comissão, infere-se 
que são incabíveis e inoportunas as modificações no 
texto da Lei nº 2.343, para “incluir as moléstias 
enumeradas no projeto entre os fatôres que devam 
obrigar o Estado a amparar os alunos do C.P.O.R. 
pois nenhuma relação de causa e efeito se verifica, 
normalmente, entre as atividades dêsses alunos e 
tais moléstias. A inclusão das referidas moléstias 
como causas determinantes dos citados benefícios 
é, ao contrário, sob todos os aspectos, 
inconveniente, além de valer como um precedente 
perigoso, que ensejaria uma série de reivindicações 
semelhantes”. 

Diante do exposto, esta Comissão opina pela 
rejeição do projeto. 

Sala das Comissões, em 11 de abril de 1958. 
– Álvaro Adolpho, Presidente. – Ary Vianna, Relator. 
– Mathias Olympio. – Júlio Leite. – Vivaldo Lima. – 
Carlos Lindenberg. – Lima Guimarães. – Fausto 
Cabral. – Novaes Filho. – Othon Mäder. 

 
PARECERES 

NS. 139, 140 E 141, DE 1958 
 

Nº 139, de 1958 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça – 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 12, de 1958, 
que eleva à primeira categoria o Tribunal Regional 
do Trabalho da 4ª Região; cria Juntas de Conciliação 
e Julgamento; e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo. 
O projeto de Lei nº 2.347-F, de 1956, oriundo 

da Câmara dos Deputados, eleva à primeira 
categoria o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região, cria Juntas de Conciliação e Julgamento e 
dá outras providências. 
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Não temos dúvidas em reconhecer a 
constitucionalidade do projeto que teve origem em 
Mensagem Presidencial o que vale dizer, está êle em 
plena harmonia com os dispositivos da Lei Maior, no 
seu art. 67 e respectivos parágrafos. 

É bem certo que a Proposição inicial estava 
eivada de inconstitucionalidades evidentes além de 
outras incorreções que foram tôdas afastadas na 
Câmara dos Deputados à vista de eruditos pareceres 
das Comissões Técnicas daquela Casa do Congresso. 

Por outro lado o projeto arrima-se na 
faculdade outorgada ao Legislativo pela constituição 
da República no § 5º do art. 122, onde estabelece 
claramente a faculdade de se regular, em lei 
ordinária a constituição, investidura, jurisdição, 
competência, garantias e condições de exercício dos 
órgãos da Justiça do Trabalho. 

Quanto ao mérito do Projeto nada temos 
igualmente a objetar. A elevação do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região, com sede em 
Pôrto Alegre, à primeira categoria, o aumento para 
sete dos Juízes que o constituem, a criação das 
treze Juntas de Conciliação e Julgamento e as 
demais providências consubstanciadas na 
Proposição são um imperativo do serviço público. É 
uma medida necessária ao bom funcionamento da 
Justiça do Trabalho. Isto ficou plenamente 
demonstrado nas discussões verificadas na Câmara 
dos Deputados, durante a tramitação do Projeto em 
análise. 

Somos assim pela aprovação, do projeto de 
Lei nº 2.347-F, de 1956, não sòmente quanto à sua 
constitucionalidade como em relação à sua evidente 
conveniência. 

Sala das Comissões, em 11 de abril  
de 1958. – Lourival Fontes, Presidente. –  
Argemiro de Figueiredo, Relator. – Lineu  
Prestes. – Attílio Vivacqua. – Gil- 
 

berto Marinho. – Gaspar Velloso. – Rui Palmeira. – 
João Villasbôas. 

 
Nº 140, de 1958 

 
Da Comissão de Serviço Público, ao Projeto 

de Lei da Câmara nº 12, de 1958. 
 
Relator: Sr. Mem de Sá. 
O Projeto de Lei da Câmara nº 12, de 1958, 

teve origem em mensagem do Poder Executivo e 
visa a elevar à primeira categoria o Tribunal Regional 
do Trabalho da 4ª Região, criar Juntas de 
Conciliação e Julgamento na mesma Região, bem 
como adotar providências complementares àquelas 
medidas. 

Quanto ao mérito da proposição, nada tem 
esta Comissão a objetar, uma vez que êle assenta 
nas necessidades do Serviço Público e na exigência 
da ampliação e eficiência da Justiça do Trabalho da 
4ª Região. Tais são os fundamentos para a elevação 
daquele Tribunal à 1ª categoria, com o aumento para 
sete do número de seus Juízes, como preceitua o 
art. 1º o do projeto, assim como para a criação de 13 
Juntas de Conciliação e Julgamento na  
mencionada região (três das quais decorrentes de 
emendas aprovadas pela Câmara dos  
Deputados devidamente justificadas) e dos cargos a 
elas correspondentes, consoante dispõem os arts. 2º 
e 3º cujo provimento deverá ser feito pela forma 
estatuída no Decreto-lei nº 9.797, de 10 de setembro 
de 1946. Em conseqüência dêstes dispositivos, o art. 
6º cria os cargos isolados de Chefes de Secretaria 
das 13 Juntas novas e ainda os de Oficiais de 
Justiça que as atenderão. O artigo 4º extingue as 
funções de Suplentes de Juiz de Trabalho das 
Juntas atuais daquela Região, assegurando aos 
seus ocupantes o aproveitamento no cargo de Juiz 
 

 



– 268 – 
 
do Trabalho Substituto, mediante concurso de títulos, 
o que é permitido pela Constituição. 

Outras disposições do projeto dizem respeito a 
providências complementares e curiais. 

Esta Comissão dá portanto, parecer  
favorável à proposição em aprêço, oferecendo, 
porém, as seguintes emendas que julga  
necessárias para sanar incorreções ou aperfeiçoar o 
texto, conforme as justificações que as 
acompanham. 

 
EMENDA Nº 1-C 

 
Ao art. 3º – parte final: 
Onde se diz: 
“e 24 (vinte e quatro) funções de vogal sendo 

10 (dez) para a representação de empregados e 10 
(dez) para a de empregadores, para atender ao 
disposto nos artigos 1º e 2º desta lei”. 

Diga-se: 
“e 26 (vinte e seis) funções de vogal,  

sendo 13 (treze) para a representação de 
empregados e 13 (treze) para a de empregadores 
para atender ao disposto nos artigos 1º e 2º  
desta lei”. 

 
Justificação 

 
Parece evidente o equívoco que se verifica  

no texto da parte final no art. 3º. Havendo a  
Câmara dos Deputados aumentado de 10 para 13 as 
novas Juntas de Conciliação e Julgamento, 
propostas no art. 2º, 26 devem ser as funções de 
vogais a serem criadas, sendo 13 para a 
representação de empregados e 13 para a de 
empregadores. Aliás tal como figura no  
trecho emendado, seriam criadas 24 funções,  
mas apenas 10 para cada uma das representações, 
estabelecendo-se uma incongruência. 

EMENDA Nº 2-C 
 
Suprima-se o art. 7º. 
 

Justificação 
 
Reza êste artigo: – “Para o provimento dos 

cargos instituídos por esta lei quer nos serviços 
judiciários propriamente ditos quer nos serviços 
auxiliares não prevalecerão os efeitos de qualquer 
concurso feito anteriormente à data de sua 
promulgação”. 

Afigura-se-nos de todo inconveniente o preceito, 
que além de lezar direitos legítimos, iria ferir 
mortalmente o respeito e o estímulo devido aos 
concursos de seleção. Qual, em verdade o objetivo dos 
concursos públicos de provas, ou provas e títulos? 
Selecionar pessoal habilitado ao exercício de cargos e 
funções. O ideal do serviço público seria o de haver 
permanentemente, nos órgãos competentes, 
candidatos já aprovados em concurso, aguardando as 
vagas que se verificassem. O concurso feito para um 
determinado cargo seleciona os aspirantes, verificando 
quais os que preencham os requisitos de lei e 
demonstram capacidade para exercê-lo. Enquanto 
perdurar o período de validade de concurso (que, 
geralmente é de dois anos) o serviço público tem à sua 
disposição, para o provimento de vagas abertas ou 
criadas por novas leis, de candidatos que provaram 
aptidão para ocupá-los. 

Nada há, em lei ou doutrina, que permita a 
distinção inexistente, entre vagas criadas antes ou 
depois de um concurso. Os candidatos aprovados 
demonstraram habilitação para o exercício de um 
determinado cargo, e isto, só isto, basta. O preceito 
do art. 7º, portanto parece iníquo, lesa direitos 
legítimos de candidatos aprovados e ainda, 
desmoraliza o instituto dos concursos, 
desestimulando para o futuro, os aspirantes que se 
dispuserem às duas provas que êles reclamam,  
por não saberem jamais se o prazo de validade fi- 
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xado por ocasião de sua realização, será ou não 
mantido por lei posterior. 

 
EMENDA Nº 3-c 

 
Ao art. 9º. 
Onde se lê: 
“de provimento efetivo do Secretário do 

Tribunal, Símbolo PJ-6”. 
Leia-se: 
“de provimento em comissão de Secretário da 

Presidência, Símbolo PJ-6”. 
 

Justificação 
 
O art. 9º do projeto manda transformar “a 

função de Secretário da Previdência” na  
Quarta Região, “em cargo isolado de provimento 
efetivo”, de Secretário do Tribunal Símbolo PJ-6. 
Ora, o Secretário da Presidência, tal como o 
Secretário do Tribunal como o art. 9º manda 
denominar deve ser funcionário em comissão, 
livremente nomeado e demitido, pois carece 
evidentemente da confiança do Presidente a  
quem serve. A natureza de suas funções como a 
própria denominação indica não se coaduna com a 
situação de efetividade, pois implicaria sérias 
perturbações ao serviço sempre que um novo 
Presidente tivesse de suportar, em função que exige 
sua imediata confiança um servidor que a não 
mereça ou até que lhe seja hostil, por questões 
pessoais ou de serviço. 

O Secretário o é do Presidente e não do 
Tribunal, regiões da Justiça do Trabalho, pois sua 
função é vinculada àquele e não a êste que é órgão 
coletivo. 

 
EMENDA Nº 4-C 

 
Ao parágrafo único do art. 9º. 
Suprimam-se as palavras finais: “e com 

aprovação do Tribunal Pleno”. 

Justificação 
 
Esta emenda é corolário à emenda anterior. 

Sendo o Secretário não do Tribunal, mas de seu 
Presidente, e cargo de livre nomeação e demissão 
dêste, não há porque depender sua escolha da 
aprovação do Tribunal Pleno. 

Sala das Comissões, em 25 de abril de 1958. 
– Gilberto Marinho, Vice-Presidente em exercício. – 
Mem de Sá, Relator. – Neves da Rocha. – Caiado de 
Castro. – Ary Vianna. 

 
Nº 141, de 1958 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 12, de 1958. 
 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
Originário de Mensagem do Poder Executivo, 

o Projeto de Lei da Câmara nº 12, de 1958, ora em 
exame, eleva à primeira categoria o Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região, cria Juntas de 
Conciliação e Julgamento na mesma Região e dá 
outras providências. 

A proposição tem por escôpo atender às 
necessidades da própria Justiça do Trabalho, cada 
vez mais crescentes naquela jurisdição. Para tanto 
aumenta para 7 o número de Juizes do Tribunal 
Regional e cria 13 Juntas de Conciliação e 
Julgamento, que serão instaladas em várias cidades 
do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. 

Entre outras providências, atendidas pelo 
projeto, estão a criação de cargos, extinção de 
funções, condições de provimento e extensão de 
jurisdição de juntas. 

Nesta Casa, o projeto teve pareceres 
favoráveis das doutas Comissões de Constituição e 
Justiça e de Serviço Público, sendo que esta 
ofereceu quatro emendas. 

A Emenda nº 1-C modifica o art. 3º parte  
final, aumentando para 26 as funções de  
vogal e distribuindo-as equitativamente para 
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a representação, assim dos empregados como dos 
empregadores. Trata-se de emenda corretiva do 
citado artigo, que cria 24 funções, mas apenas 10 
para cada uma das representações. 

Através da emenda nº 2-C, suprime-se o art. 
7º, que assim dispõe: 

“Art. 7º Para o provimento dos cargos 
instituídos por esta lei, quer nos serviços  
judiciários própriamente ditos, quer nos serviços 
auxiliares, não prevalecerão os efeitos de qualquer 
concurso feito anteriormente à data de sua 
promulgação”. 

A emenda afigura-se-nos de inteira 
procedência, de vez que o dispositivo incriminado 
iria, de fato, “lesar direitos legítimos, iria ferir 
mortalmente o respeito e o estímulo devido aos 
concursos de seleção”, conforme afirma o ilustre 
Relator da matéria na Comissão de Serviço  
Público. 

Pela Emenda nº 3-C, que modifica o art. 9º, o 
cargo de Secretário do Tribunal, ao invés de ser de 
provimento efetivo, passa a ser de provimento em 
comissão o que nos parece justo, uma vez que se 
trata de cargo de confiança do Presidente.  

Finalmente, a Emenda nº 4-C manda suprimir, 
no parágrafo único do art. 9º as palavras finais: – “e 
com aprovação do Tribunal Pleno”. Decorre esta 
emenda da anterior, pois, sendo o Secretário,  
não do Tribunal, mas do Presidente, e cargo  
de livre nomeação dêste, não há razão para que a 
sua escolha dependa da aprovação do Tribunal 
Pleno. 

Diante do exposto, esta Comissão manifesta-
se favoràvelmente ao projeto e às Emendas  
de ns. 1-C a 4-C, da ilustrada Comissão de Serviço 
Público. 

Sala das Comissões, em 9 de maio de 1958. – 
Mathias Olympio, Presidente ad hoc. – Daniel Krie- 
 

ger, Relator. – Juracy Magalhães. – Júlio Leite. – 
Lameira Bittencourt. – Lima Guimarães. – Fausto 
Cabral – Othon Mäder e Novaes Filho. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido 
requerimento de informações, de autoria do Sr. Lino 
de Mattos. 

É lido e deferido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 147, de 1958 

 
Senhor Presidente: 
Requeiro à Mesa, nos têrmos do Regimento, 

sejam solicitados ao Senhor Ministro da Viação, as 
seguintes informações, que deverão ser respondidas 
pelos administradores do Fundo da Marinha 
Mercante, Llóide Brasileiro e Cia. Nacional de 
Navegação Costeira: 

1. Quantos navios, adquiridos por conta do 
Fundo de Marinha Mercante, foram entregues a 
armadores particulares? 

2. Quais as razões determinantes dessas 
cessões a que é título se processaram, a favor de 
quem, por venda, empréstimo ou arrendamento? 

3. No Relatório do “Comandante Midosi” existe 
prova de atos de sabotagem prejudiciais às 
atividades de nossa Marinha Mercante? 

4. É exato o que se noticia, de que os nossos 
transportes marítimos trabalham menos horas ano 
do que aquelas em que permanecem estacionados? 

5. A quanto monta, em dólares, o desembolso 
anual de divisas que sofre a economia nacional por 
fretes pagos a armadores estrangeiros, em 
decorrência da falta de navios modernos a serviço do 
Llóide Brasileiro? 

6. O Tesoureiro Geral do Llóide recebeu, com 
infração do art. 148 da Lei dos Funcionários 
Públicos, importâncias sob a rubrica “extraordinária”? 
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7. Procede a informação de que desapareceu, 
em 1957, elevada soma em dinheiro destinada aos 
tripulantes do vapor "Camumu"? – Quanto 
desapareceu? Foram apuradas as 
responsabilidades? 

 
Justificação 

 
É pública e notória a existência de inúmeras 

irregularidades no funcionamento da nossa Marinha 
Mercante, fruto, principalmente, da irregularidade, do 
empirismo e da incúria de administradores que não 
querem tomar providências inadiáveis, pela 
impopularidade que muitas delas acarretam. 

Ainda agora, vem à baila a questão da 
entrega, pelo Govêrno, de navios novos, adquiridos 
por conta do Fundo de Marinha Mercante, a 
armadores particulares, quando é sabido que o 
Llóide e a Costeira necessitam dessas embarcações 
para substituir as unidades obsoletas que, ainda, 
teimam em "navegar", e que são, em grande parte, 
pelo baixo rendimento apresentado, responsáveis 
pelos imensos e crônicos deficits dêsse importante 
setor da economia nacional. 

Simultâneamente com êsses rumores, 
apontam-se atos de sabotagem contra navios do 
Llóide e irregularidades na libertação de verbas pelos 
serviços extraordinários prestados por funcionários 
da autarquia. Tudo faz crêr que êsse estado de 
coisas tende a se perpetuar, em prejuízo 
principalmente da nossa economia. São Recursos 
drenados para o exterior, quando poderiam ser 
retirados em favor do equilíbrio do balanço de 
pagamentos, com a poupança de divisas. 

Essa desorganização dos serviços do Llóide 
Brasileiro serve sòmente aos interêsses dos armadores 
estrangeiros, hábeis aproveitadores da deficiente 
estrutura de nossa Marinha Mercante de longo curso. 

 

Assim, parece ser mais prudente racionalizar 
as atividades do Llóide e da Costeira e gerir com 
energia e coragem a Marinha Mercante Nacional, 
para enfrentar os problemas pendentes de solução 
há vários anos. Todavia, essa providência só poderá 
trazer êxito com a renovação da frota obsoleta e anti-
econômica – e nunca com a entrega a particulares 
dos navios adquiridos com os recursos do Fundo da 
Marinha Mercante. 

A permanência dêsses fatôres 
contraproducentes, no quadro das atividades de 
nossa Marinha Mercante, dá a impressão de que faz 
parte de um plano de desmoralização, a fim de se 
justificar, em sacrifício do Llóide e da Costeira, a 
cessão dessas modernas unidades. 

Sala das Sessões, em 9 de maio de 1958. – 
Lino de Mattos. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Neves da 
Rocha, primeiro orador inscrito. 

O SR. NEVES DA ROCHA (lê o seguinte 
discurso): – Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Mais uma vez aqui nos encontramos, fieis ao 
compromisso conosco assumido, para reverenciar 
nesta data histórica a memória de um dos maiores 
vultos do passado, o cidadão e soldado que soube 
elevar bem alto o nome do Brasil, inscrevendo com 
letras de ouro, as mais brilhantes páginas de bravura 
e de civismo no livro de ouro da nossa História 
Pátria. 

Não nos seria lícito silenciar, Sr. Presidente, 
deixando de unir a nossa voz à de milhões de 
brasileiros que, nesta oportunidade, rendem elevado 
preito de justiça e de gratidão ao ilustre compatriota que 
foi Manoel Luiz Osório – o grande e imortal General 
Osório – o Marquês do Herval, a cuja memória a  
Nação inteira homenageia, nesta hora, sob as 
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maiores demonstrações de júbilo patriótico, com a 
realização das mais expressivas solenidades a 
assinalarem o transcurso do sesquicentenário do seu 
nascimento. 

A 9 de maio de 1808 nascia em Conceição do 
Arroio, atual Município de Osório, no Rio Grande do 
Sul, êsse varão genial, que reais e extraordinários 
serviços prestou ao País, quer no cenário político e 
administrativo, pelo seu bom senso, por sua ilibada 
honestidade e excepcionais qualidades de caráter, 
quer nos campos de batalha, pela sua inexcedível 
bravura; pela sua desmedida intrepidez e nobilitante 
heroismo. 

Desde os primeiros instantes de suas 
atividades na vida pública, caminhou firme, a passos 
acelerados, para a glória que lhe adveio, sem 
maiores ambições, senão as de gozar de uma 
consciência tranqüila a que sempre fêz jus, pelo fiel 
cumprimento do dever. 

Soube Osório se impor, aos seus 
concidadãos, pelo acendrado amor à liberdade, 
ditando lições ao mundo na época tormentosa em 
que viveu, conquistando admiração e simpatia de 
todos os que lhe cercavam, pela nobreza dos seus 
gestos, por suas atitudes varonis, revestidas sempre 
da maior modéstia, sem a preocupação e desejo de 
atingir a evidências, exponenciais. 

Muito se tem escrito sôbre a personalidade de 
Osório, não exagerando Ouro Prêto, quando assim 
se manifestou: 

"Não sei o que mais admirar no General 
Osório, se a bravura imperterrita no campo de 
batalha ou o Conselho profundíssimo e acertado nas 
deliberações do Govêrno. Deu-lhe a natureza a 
musculatura intelectual dos estadistas. Para a glória 
do Brasil êle seguiu a carreira das armas; para 
felicidade da Pátria devera ter adotado a parlamentar 
e administrativa, cultivando seu imenso talento com 
os estudos indispensáveis". 

 

Do Conde d'Eu, são as seguintes palavras: 
"Por seu inexcedível valor e altos dotes 

militares, fêz-se uma glória da Pátria, e um dos seus 
mais extremosos defensores e que, depois de ter 
conquistado tantas vitórias no campo de batalha, 
com perigo de sua vida continuava a prestar-lhe, 
com vasta inteligência, importantes serviços nos 
conselhos do Govêrno". 

Como o legendário Caxias por esta augusta 
Casa passou, exercendo o mandado de Senador, 
que o povo de sua terra lhe conferiu, como 
representante do Partido Liberal, ao qual era filiado e 
chefe em seu torrão natal. 

Êsse Partido, considerado o defensor das 
liberdades públicas, reconhecia na sua pessoa uma 
das maiores expressões, pois, desde os tenros anos 
de idade a êle pertencera. 

Foi Osório eleito Senador do Império, a 11 de 
janeiro de 1877, no pôsto de Marechal graduado do 
Exército, conquistado por ser o mais antigo dos 
Tenentes-Generais, embora a política, apesar do seu 
inexcedível valor, demonstrado em tôda a sua vida 
exemplar, tivesse regateado conceder-lhe a 
efetividade nêsse pôsto – o mais elevado da escala 
hierárquica do Exército, na Monarquia. 

O Partido Libertador, que estava senhor do 
Poder, representado pelas suas mais altas 
expressões, quis negar-lhe o direito que o povo ,e o 
próprio Imperador lhe desejavam conceder. 

Sofreu o grande cabo de guerra as mesmas 
injustiças e desilusões que feriram o imortal Caxias, 
mas, nunca as ingratidões dos homens lhe 
entibiaram o ânimo. 

Venceu-as, galhardamente, e o seu nome 
passou à Imortalidade. 

A posteridade fêz-lhe a devida justiça. 
No Senado continuou a defender os 

interêsses de sua terra natal, esforçando-se pela 
construção de novas linhas telegráficas, vias fér- 
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reas, linhas de navegação, e outros problemas 
ligados ao progresso da região que representava, 
sem esquecer da defesa dos interêsses legítimos do 
Exército e dos seus companheiros de armas. 
Ressalte-se, porém, que, acima dos interêsses do 
Rio Grande, defendia sempre com mais denôdo os 
interêsses do Brasil aos quais cegamente se 
subordinara. 

Os discursos que proferia, em prol dos 
interêsses da Nação traduziam, sempre de modo 
preciso, grandes pensamentos e idéias sãs, a 
revelarem profundo conhecimento das questões 
atinentes à situação militar do País, sem o 
característico burilamento que sabem emprestar às 
suas orações os grandes parlamentares, porém 
traduzindo manifestações de alto bom senso, a 
serviço de uma aguda e perspicaz inteligência. 

São de Carlos de Laet os seguintes conceitos, 
a respeito dos seus dotes oratórios: 

"As respostas prontas, os ditos chistosos e de 
uma graça espontânea que revelavam um espírito 
vivíssimo, mais punham em foco, a modéstia do 
homem que não temia confessar de público a 
ausência de métodos eruditos, nem se agastava por 
não sentir-se grande orador, mas, cujo saber ia além 
das puras aparências". 

Era modesto, não porém tímido. Discutia com 
desassombro, e, naquele meio de retóricos, em que 
se disputavam com artimanhas de linguagem, 
grandes e mesquinhas questões, êle aparecia 
íntegro, sem se sentir inferior, destemeroso como 
nos campos de batalha, consciente do seu valor 
moral e de seu saber de aparências. 

As suas opiniões na discussão das questões 
referentes a vias-férreas, não só revelavam bom 
senso, mas, evidenciavam uma cultura militar do 
mais puro quilate. 

Não se acham inscritos nos Anais do Senado 
todos os argumentos de que se valia para a defesa de 
 

suas idéias mas, vamos encontrá-los no seu arquivo 
particular, nas respostas que dava a Benedito Otoni 
e outros, às consultas que expontâneamente lhe 
faziam. 

Os projetos e emendas que apresentava 
mereciam a aprovação de Caxias, seu colega de 
Parlamento. 

Na memorável sessão de 8 de outubro de 
1877 aborda com altivez e sobranceria, a questão do 
combate de "Itororó" e a do reconhecimento de 
Humaitá, motivo de discussão anterior entre Silveira 
da Motta e Caxias. 

A 5 de janeiro de 1878, com a queda do 
Partido Conservador sobe ao poder o Partido Liberal, 
e Sinimbu, escolhido para organizar o Ministério, 
convida Osório para ocupar a pasta da Guerra, que a 
aceita. 

Ressaltar a personalidade de Osório, do ponto 
de vista militar; é confessar que desde os seus 
primeiros passos como soldado, logo se destaca 
como Caxias possuidor de excepcionais qualidades 
para dirigir, para comandar, exercendo extraordinário 
poder de fascinação sôbre os seus comandados, 
empolgando pelos exemplos de bravura, a cada 
passo demonstrados nos campos de batalha. 

Foi, indubitàvelmente, Osório, na guerra como 
na paz, um homem de ação enérgica, mas, 
ponderada nunca se desviando da trajetória que 
traçou para percorrer na vida, até alcançar a meta 
desejada, sempre com os olhos fitos no futuro e na 
grandeza da Nação, à qual servia com inexcedível 
patriotismo. 

Em rápidos traços é oportuno sejam 
assinaladas as principais passagens da sua brilhante 
vida militar. 

Com apenas 15 anos de idade, a 1º de maio 
de 1823, ingressa no Exército, como praça, jurando 
bandeira a 13 do mesmo mês, na Legião de São 
Paulo. 
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A 1º de outubro de 1824 alcança o pôsto de 1º 
Cadete, sendo promovido a Alferes a 24 de 
dezembro do mesmo ano. 

Três anos após, a 12 de outubro de 1827 é 
promovido a Tenente. 

Com apenas 17 anos de idade faz o seu 
batismo de fogo, revelando, de logo grandes 
qualidades de sangue frio, bravura, tino militar – na 
batalha de Sarandi, na guerra da Independência. 

A 13 de outubro de 1835, tomando parte 
saliente na revolução farroupilha, assume o comando 
do 5º Regimento. 

A 20 de agôsto de 1838 é promovido a Capitão, 
seguindo-se as promoções a Major, em 27 de maio de 
1842; a Tenente-Coronel, em 23 de julho de 1844; a 
Coronel a 3 de maio de 1852; a Brigadeiro Graduado a 2 
de dezembro de 1856; a Brigadeiro efetivo a 18 de junho 
de 1859; a Marechal de Campo a 17 de julho de 1865; a 
Tenente-General, a 1º de julho de 1867, a Marechal do 
Exército graduado (Senador do Império) a 27 de junho 
de 1877; a Ministro da Guerra em 1878, sendo 
distinguido com os seguintes títulos: 

Barão, Visconde e Marquês do Herval e as 
seguintes condecorações e comendas: 

Gran-Cruz das Ordens de São Bento d'Aviz; 
Cruzeiro, Nosso Senhor Jesus Cristo, Comendador 
da Ordem da Rosa; Medalhas de Ouro, Argentina e 
Uruguai, Campanha do Paraguai e Mérito Militar. 

Destacou-se nas campanhas da 
Independência do Brasil, Cisplatina; Províncias 
Reunidas do Prata; Farrapos; Califórnias do Chico 
Pedro; Montevidéu (Oribe); Rosas; Estado Oriental e 
Guerra do Paraguai, e nas seguintes batalhas: 

Independência; Sarandi Cisplatina e 
Províncias Reunidas; Passo do Rosário; Farroupilha 
(Comando de Caxias) Rio Pardo e Piratini e por 
último na Guerra do Paraguai (no comando). 

 

Passo da Pátria combates de 16, 17 e 18 de 
abril de 1866. 

Estero Belaco, 2 de maio de 1866. 
Passo Cidra 20 de maio de 1866; 
Tuiuti, 24 de maio de 1866; 
Humaitá, 16 de junho de 1868; 
Itororó, 6 de dezembro, de 1866; 
Avaí, 11 de dezembro de 1868; e Peribebuí, a 

12 de agôsto de 1869. 
Após a brilhante atuação na carreira das 

armas é que se faz Senador do Império pela mesma 
província pela qual se elegeu Caxias. 

Para terminar, Sr. Presidente, e Srs. 
Senadores, estas desataviadas palavras em  
tôrno da personalidade invulgar de Osório, o 
legendário marquês, grande do Império, 
Conselheiro do Estado, Chefe Liberal, Senador e 
Ministro, militar sem orgulho, político sem 
enfatuamento, que doirava o recinto do seu lar 
com o explendor de suas glórias, quero fazê-lo, 
pelas palavras do imortal gênio Rui Barbosa que 
assim enalteceu a figura do grande brasileiro na 
Bahia, em discurso proferido, a 23 de outubro de 
1877, em nome do Partido Liberal, quando Osório 
era recebido triunfalmente em todo o Norte do 
País. 

"Sr. General Osório" 
"Por parte da Comissão Central 

Permanente, em nome do partido liberal – que se 
presa tanto de V. Ex.ª, quanto V. Ex.ª delle – é 
que tenho a honra de saudá-lo. (Bravos). Em 
nome do partido liberal, bem o sabe V. Ex.ª, quer 
dizer em nome do povo, que, identificado a elle 
atravessa as provações dêste absolutismo, cuja 
contumacia no mal nos vae educando, quer 
queiramos quer não, para o regimen do povo 
governado pelo povo. (Aplausos). 
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A Bahia abre-vos com tôdas as alegrias de 
mãe o seio affectuoso de sua hospitalidade 
apaixonadamente feliz com a vossa presença. É que 
ella revê em vós cada um desses filhos que a glória 
ceifou aos milhares no campo da honra, cada um 
desses bravos que partiram daqui envolvidos em 
nossas flores, em nossas saudades, em nossas 
preces a entregar, pela pátria, ferida nas entranhas e 
na face, o sangue, o futuro, a vida, e ficaram lá, sem 
volver mais victimas do dever, com a planície 
incommensurável e o céu estrellado por urna, as 
aguas solemnes do Prata por sudario e as harmonias 
grandiosamente selvagens do pampeiro por eterno 
poema de suas victorias. (Bravos enthusiasticos e 
prolongados). Ella, a Bahia, que atraz da vanguarda 
nunca se deixou, na paz ou na guerra, contempla no 
heroe no precursor, no raio da vanguarda, contempla 
nelle resurgidos todos esses mortos immortaes; e 
não lhe parece que tôdas essas coragens, que tôdas 
essas dedicações, que todos esses sacrifícios juntos 
não caibam dignamente nesta personificação 
admirável. (Muito bem). 

Longo tempo, Sr. General, os instinctos 
humanos do homem symbolisaram no ferro 
ensanguentado o heroismo. A civilização deste 
século porém, sente já que o gênio militar  
não é senão uma intelligente e perigosa expressão 
da força, toda a vez que não fôr o agente de  
uma idéia superior, de um sentimento grande, de  
um movimento providencial; toda a vez que  
não encarne em si uma reação nacional  
liberal, civilizadora. O direito é agora quem sagra os 
heróes; não a conquista. A idolatria das espadas 
 

ambiciosas passou. Succedeu-lhe o culto da 
admiração e do reconhecimento aos vingadores da 
dignidade humana contra todas as usurpações que a 
conculcam no individuo ou no povo. (Muito bem). Só 
uma dessas nobres causas pode infundir ao gládio 
essa dignidade heróica, ante a qual uma fronte livre 
se incline sem inclinar-se a um jugo porque só nesse 
campo o instrumento de morte e de guerra pode 
transfigurar-se, militando contra a guerra e a morte, 
contra a espoliação e o captiveiro, em arma de 
prosperidade e de paz, de redempção e progresso. 
(Bravos). 

Essas glórias, sim, que não deixam maldições 
após si; que não ficam sendo para a pátria um 
pesadelo, um remorso, o primeiro elo de uma 
alternativa de desforras e reveses para a Iiberdade 
uma humilhação, para a juventude um exemplo 
perverso, para a história uma contemplação doIorosa, 
para o aperfeiçoamento commun dos homens uma 
phase de esterilidade e ruinas. Essas, sim, que não 
são Cesar nem Bonaparte, que não têm Waterloo 
nem Santa Helena; que não se vêem "duas vezes no 
altar, para duas vezes despenhar-se no pó; que não 
são hoje arbitras de um mundo opprimido, para ser 
amanhã prisioneiras delle; que não saem da 
revolução para assassinal-a da liberdade para 
proscrevel-a, do povo para a escravizar. Essas, sim 
que são justas, puras, bemfazejas abençoadas, mas 
por isso mesmo eminentemente difficeis, por isso 
mesmo incomparavelmente raras. (Acclamações 
enthusiásticas). 

Sentir em si todos os privilégios, todas  
as tentações da soberania pela fôrça, e 
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amar bastante o dever para subjugar o orgulho 
dessa superioridade ao serviço da justiça, é fortuna, 
é grandeza, é excepção que a Providência conta 
àquelles a quem a reserva. Até hoje menos 
numeroso é ainda que uma pleiade o grupo dessas 
grandes almas, desde Washington a Garibaldi; e, se 
o nome de V. Ex.ª é digno deste enthusiasmo, é 
porque a sua irradiação tem a limpidez desse foco. 
(Muito bem). 

No grande soldado não applaudimos senão o 
grande cidadão. Sua farda é civica; sua farda não o 
discrimina do povo: confunde-o com êlle, de onde 
surgiu, onde se tem constellado de glórias, e onde os 
seus triumphos, como êste representam a 
espontâneidade íntima da nação, que estremece por 
ella. (Applausos). Por isso; porque a sua heroicidade 
não é a heroicidade falsa egoística das 
mediocridades vaidosas ou das ambições 
malfazejas, mas a intrepidez, a generosidade, a 
singeleza, o ardor, a abnegação do patriotismo, – por 
isso o nome delle chegou a ser, neste paiz um 
symbolo, e ainda em vida principiou-lhe a glorificação 
da lenda (Bravos geraes). Por isso estas festas  
que só a população explica, estas ovações, que  
não se encommendam nem se preparam nas 
secretarias, com os recursos officiaes, e as 
explosões da alma do povo que as majestades 
coroadas mas desamadas não têm, mas que Osório 
encontrará infalivelmente do sul ao norte, uma por 
uma em todas as províncias onde pise; porque este 
é o premio para os que servem seriamente a  
nação, não para os que a corrompem e opprimem, 
não para os que a esbulham da sua soberania e 
 

das suas instituições, não para os que preferem a 
gloriola das acclamações estrangeiras à estima da 
pátria, conquistada pela fidelidade ao dever. 
(Explosão de applausos). 

Applaudis senhores? Quer dizer: a minha 
palavra é muito desbotada ainda, muito débil para 
éco da vossa emoção. 

Era mister a energia, o calor, a chama 
impetuosa destas manifestações, essa centelha 
elétrica que corta, de quando em quando, a extensão 
dêste auditório, para imprimir à solenidade 
imponência correspondente à vossa admiração e a 
êste merecimento. A cada acclamação destas, dir-
se-ia que os fastos maravilhosos do General sem 
mancha nem pavor tumultuam animados aqui; que a 
campanha dos cinco anos repercute debaixo dêste 
teto; que êste borborinho é o rumor longínquo dos 
combates, onde cada um dos que esperavam, 
pelejavam e morriam sentia no peito a alma dêste. 

E, se aquela multidão pudesse resurgir neste 
lugar; se cada um dos que neste momento, estão 
rodeando êste enorme resto do grande exército, 
capaz de suscitar dêste solo outro maior,  
(Bravos) fosse digno de representar cada um dos 
heró.,rEs fere cairam junto dêle; se todos os que o 
amavam tanto, os que viam nêle o anjo tutelar entre 
as incertezas da refrega, os que lidavam com os 
olhos fitos na ponta luminosa desta lança, os que 
nêle namoravam a pátria ausente, lacerada, 
irreflectida no desagravo da honra; se todos os que 
tinham por êle paixão, adoração, fanatismo 
patriótico; se todos os que dormem no sul se 
reerguessem, sentissem, falassem de redor, agora, 
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da gloriosa testemunha de sua bravura, nem os 
olhos de todos vós conseguiriam enumerar o sem 
número de redivivos; pequenino seria êste edifício, 
insignificante êste recinto, abafadiços os 
corredores, as portas miseràvelmente estreitas; e 
a vaga infinita dessas augustas evocações, 
transportando majestosamente, alagaria as 
praças, as ruas, o circulo inteiro dêste horizonte, 
fremente, agitada, marulhosa, como oceano 
instantâneamente entornado pela superfície da 
terra, sôbre cujas aguas pairasse, immenso 
murmúrio de muitas ondas, o nome do heroe que 
foi a inspiração, a fascinação, o astro polar 
daquellas lutas gigantescas. (Prolongadíssimos 
bravos). 

Esta carreira apparentemente chegou ao 
zenith; porque impossível parece que quem tanto 
subiu, tenha mais que subir ainda. Mas quem, 
senão Deus, o sabe? Quem terá o direito de 
prefixar o ponto culminante a esta ascenção 
extraordinária? Eu digo só que, nesta terra, a 
liberdade carece, agora mais que nunca, e cada 
vez mais, de seus amigos; que nenhuma particula 
de convicção de fé, de atividade, será inútil à 
hora decisiva: que êsse instante supremo, 
próximo talvez, talvez imminente, superior, com 
certeza, a tôdas as previsões e a tôdas as 
vontades humanas, exigirá de todos os  
patriotas a sua contribuição; e que se então nem 
os mais humildes serão dispensáveis, cumpre-
nos, com imensa maioria de razão, supplicar  
ao Omnipotente não afaste de nós êste espírito, 
esta audácia, êste bom senso, esta probidade, 
esta popularidade, esta imagem viva do 
 

civismo democrático êste penhor irresistível do 
triumpho. (Aplausos calorosíssimos). 

Para êsse tempo só a Providência conhece o 
papel que lhe predestina! (Bravos entusiásticos 
acompanham ao Orador. Vivas ao Partido Liberal e a 
Osório)". 

Sr. Presidente, essas as palavras que 
desejava pronunciar sôbre a figura invulgar do 
Grande General Osório. (Muito bem; Muito bem). 

Durante o discurso do Sr. Neves da Rocha, o 
Sr. Apolônio Salles deixa a Presidência, assumindo-a 
o Senhor Cunha Mello. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 
Expediente. Tem a palavra o nobre Senador Gomes 
de Oliveira, segundo orador inscrito. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA (*): – Sr. 
Presidente, Senhores Senadores, já está instalada e 
trabalhando a Comissão Contra a Corrupção 
Eleitoral, criada na Câmara dos Deputados. 

Foi, sem dúvida, uma iniciativa feliz, quando é 
certo que tôdas as medidas legais estabelecidas para o 
processo eleitoral não foram suficientes para evitar os 
abusos, que resultam em corrupção, não só por parte do 
Poder Público, mas, também, de particulares detentores 
de fortunas que, abusando do seu poder, instituiram 
aquilo que se chamou de abuso do poder econômico. 

É, realmente, auspicioso o fato de estar uma 
Comissão como essa atenta aos desmandos que 
possam advir dos atos do Govêrno, dos homens que 
detêm o poder, ainda freqüentes por todo o território 
nacional, a começar pelos municípios, indo, às 
vêzes, até as altas esferas federais. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Sr. Presidente, não existe apenas o abuso do 
poder político; o do poder econômico reclama, talvez, 
maior atenção por parte da Comissão Contra a 
Corrupção Eleitoral e dos legisladores, para que 
possamos estabelecer medidas coibitivas de tais 
irregularidades. 

É sabido o rumo para onde caminhamos, em 
face da influência do dinheiro nos pleitos eleitorais. 

Todos quantos vivemos a vida política, 
sabemos como se entrava a ação dos homens sem 
recursos financeiros, quão difícil é para um cidadão 
modesto candidatar-se a qualquer cargo eletivo. As 
despesas com um pleito eleitoral assumem, às vêzes, 
proporções fantásticas, diríamos mesmo que sobem a 
milhões de cruzeiros – segundo ouvimos dizer – em 
certos ramos de maiores recursos econômicos. 

Sr. Presidente, verifica-se ainda falta de 
educação política do nosso homem. Os Partidos 
políticos deveriam custear tôdas as despesas de 
uma eleição, não admitindo que, mesmo o cidadão 
rico, despendesse um ceitil do seu bôlso, para 
candidatar-se a qualquer cargo eletivo, porque quem 
gasta do seu, sentir-se-á eleito por si próprio e, 
amanhã, pode ser tentado a ressarcir-se dos 
prejuízos. Será, então, comum, êsse homem dizer: 
"eu me elegi para tal ou qual cargo", em vez de "fui 
eleito pelo Partido e pelo povo". O esfôrço de cada 
candidato para eleger-se é esfôrço próprio que, 
realmente lhe traz ônus dos mais pesados, fazendo 
mesmo com que acabe sentindo que se elegeu à 
custa do seu empenho ou do seu dinheiro. 

Os Partidos, portanto, Sr. Presidente, 
deveriam ter recursos para evitar que se 
verificassem tais fatos; mas, de que maneira? 
Sabemos o que é a precariedade de nossa educação 
política e do nosso espírito associativo. Vemos o que 
acontece com a vida sindical. Se apenas do 
trabalhador depende a constituição do sindicato, 
 

instrumento, arma de sua defesa, dificilmente se 
organizaria, porque o proletariado ainda não 
compreende a necessidade de retirar de sua bôlsa 
as contribuições indispensáveis à manutenção dos 
sindicatos. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Com muito 
prazer. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – V. 
Ex.ª está focalizando um ponto importante do 
sistema democrático vigente no Brasil. A influência 
do poder econômico vai cada dia tornando mais 
difícil a seleção de capacidade. Nem sempre a 
capacidade está com quem detém a maior riqueza; 
por vêzes, encontra-se nos elementos das classes 
econômicas inferiores. Sempre fui partidário, quase 
ardoroso, do sistema do voto preferencial, dada a 
circunstância de que, adotado o outro critério, 
iríamos cercear a liberdade de o eleitor escolher o 
candidato de sua preferência dentre aquêles 
indicados pelo seu Partido, verificando-se, então, 
exatamente o fenômeno a que Vossa Excelência  
se está referindo com o brilho que lhe é peculiar: a 
influência do poder econômico. Hoje, estou  
quase modificando o meu pensamento, acreditando 
que o meio mais sábio para a solução dessa  
crise a que V. Ex.ª alude é, exatamente, o voto de 
legenda. Os Partidos, cada um dentro do seu  
âmbito, escolherão os interessados nas eleições, 
porque na verdade são os Partidos que elegem  
os candidatos. Agora, dentro de cada agremiação 
política e das ideologias, com a observação  
da capacidade de cada um dos elementos  
indicados ao pleito federal, estadual ou municipal, 
haveria a seleção pelos próprios companheiros  
de Partido. Quer dizer: iríamos em parte, cercear  
a liberdade da escolha dos candidatos dentre 
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aqueles indicados pelos Partidos. Todavia, êsse 
arranhão no sistema democrático seria, por assim 
dizer, compensado por bem muito maior, qual o de 
evitar-se a intervenção do poder econômico na 
escolha dos candidatos, com melhores frutos que os 
do voto preferencial, sempre sujeito à interferência 
do poder econômico. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Muito 
honrado pelo aparte de V. Ex.ª, espero chegar até 
êste ponto nas minhas considerações para dar pleno 
apoio ao que acaba de afirmar. 

Referia-me, Sr. Presidente, à falta de espírito 
associativo de nossa gente e, conseqüentemente, à 
incompreensão para com as entidades de interêsse 
coletivo de interêsse geral, do qual resultou para as 
associações políticas, dificuldades da manutenção. 

Dizia que os Sindicatos dificilmente se 
constituiriam, se dependentes da contribuição do 
trabalhador. Assim, considero medida bem avisada a 
criação de um fundo sindical, do qual se retirassem 
recursos para cooperar com os trabalhadores, para a 
fundação do Sindicato. 

Foi a forma que permitiu a criação de sindicatos, 
neste País tão precário de espírito associativo. 

Nem outra coisa fiz, quando Presidente do 
Instituto Nacional do Mate, quanto à organização de 
cooperativas. Tão importantes, tão úteis, tão 
necessárias mesmo são essas agremiações para o 
pequeno produtor, que seria desnecessário repetir os 
argumentos que militam em seu favor. Mas, 
precisamente aquela falta de espírito associativo, a 
falta que diríamos de educação do nosso homem, 
sobretudo do homem do interior, tem relegado essas 
associações, a plano secundário. Dificìlmente elas 
têm sido criadas. 

Nosso movimento cooperativista  
ainda é mínimo em face do que 
 

poderia ser, num país em que tudo é pequeno, na 
produção, no comércio, e até na vida social em 
geral, entre os trabalhadores, entre os 
consumidores. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V. Ex.ª um 
aparte? 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Pois não. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Realmente, V. Ex.ª, 

eminente Senador por Santa Catarina, está dizendo 
a verdade. Seria de todo conveniente tivessem as 
cooperativas maior apoio, maior estímulo, mais 
firme orientação. São órgãos que prestam grandes 
serviços à coletividade – sobretudo à agricultura, 
porque quando os agricultores se reunem em 
cooperativas, abrem-se maiores perspectivas, têm 
mais probabilidade de progredir. Há, entretanto, a 
considerar que, em virtude da legislação 
cooperativista não há possibilidade de as nossas 
cooperativas progredirem. Explico: na Bahia temos 
várias cooperativas; mas poucas conseguiram 
manter-se com recursos próprios. Há uma idéia 
muito falsa a respeito do cooperativismo. Todo 
cidadão, especialmente aquêle do interior, quando 
se fala em cooperativa, supõe alguma coisa fora do 
comum, que ofereça riqueza e felicidade, que não 
precisa de qualquer colaboração e que, só pela 
agremiação de representantes da classe fàcilmente 
lhe serão concedidos recursos. O critério que 
estaria preconizando agora foi inteligentemente 
estudado pela Associação Rural. O associado entra 
com cota-parte, mas a organização – por exemplo, 
a autarquia administrativa – desconta de 
contribuição do associado uma parcela para 
incorporá-la à cota-parte na cooperativa. Sem que o 
perceba, o associado faz um pecúlio na 
cooperativa, ao mesmo tempo que a auxilia  
com recursos que serão aumentados, assim pro- 
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movendo a possibilidade do desenvolvimento dêsse 
ou daquele setor a que a cooperativa esteja afeta. 
Essa a informação que desejava prestar a Vossa 
Excelência. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Sou muito 
grato pelo aparte do Senador Lima Teixeira, que vem 
enriquecer meu discurso, sobretudo com a 
informação que elucida e justifica o ponto de vista 
que tenho adotado a respeito dêsse assunto. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Perfeitamente. 
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Dizia eu, Sr. 

Presidente que no setor ervateiro, que V. Ex.ª muito 
bem conhece, sobretudo quanto ao aspecto do 
movimento cooperativista, consegui criar uma taxa 
de assistência às cooperativas, a qual, descontada 
da exportação do mate, revertia àqueles organismos, 
proporcionalmente à produção de cada região. 

Há dias, tive ocasião de conhecer a opinião do 
Presidente da Federação de Cooperativas de Santa 
Catarina, Sr. Pedro Cruz. Sua Senhoria declarou-me 
que essa taxa garantia a subsistência das 
Cooperativas, de tal modo que, talvez, o setor 
ervateiro seja o único da economia nacional 
inteiramente coberto por cooperativas. Tudo, Sr. 
Presidente, porque fomos ao encontro dêsse objetivo, 
do espírito cooperativista, para fortalecê-lo, dando-lhe 
recursos com que formassem fase econômica. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V. Ex.ª 
mais um aparte? 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Com muita 
satisfação. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Em abono do ponto 
de vista sustentado por V. Ex.ª quero adiantar que, 
em quase todos os Estados produtores de açúcar, 
existem cooperativas de agricultores. O Institu- 
 

to do Açúcar e do Álcool, dentro do critério a que 
alude V. Ex.ª desconta a taxa de um cruzeiro, a qual 
incide sôbre tôda a produção de cana do País. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Em que data 
entrou em vigor êsse sistema? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Em 1941, quando 
da elaboração do Estatuto da Lavoura Canavieira. 
Essa taxa de um cruzeiro é dividida da seguinte 
forma: 10 centavos para melhoramento das 
condições de vida do trabalhador rural; 50, para 
auxílio às Cooperativas e os restantes 40 centavos 
são destinados ao amparo do próprio agricultor, 
através de facilidades para financiamento etc. Os 
associados podem solicitar empréstimos ao 
Instituto do Açúcar e do Álcool, garantidos pela 
taxa. Na Bahia. por exemplo, a Cooperativa dos 
Plantadores de Cana tomou empréstimo de um 
milhão e quinhentos mil cruzeiros e, sem que o 
trabalhador percebesse, dada a diminuta 
percentagem que paga por tonelada de cana de 
açúcar, o empréstimo foi pago em menos de dez 
anos. Posteriormente, a mesma Cooperativa 
tomou empréstimo maior e está pagando sem que 
o trabalhador sinta, porque a parcela é diminuta, é 
ínfima. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Vemos, por 
êsses exemplos, como realmente é útil e podemos 
dizer, necessária a organização cooperativista. Antes 
dessas medidas, podemos afirmar – e penso que V. 
Ex.ª me dará razão – não havia cooperativismo no 
setor cacaueiro. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não há dúvida; 
nesse setor não existia, mas no canavieiro havia. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Precisamente 
graças a êsse apoio financeiro, de modo coerci- 
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tivo, mas em benefício da organização 
cooperatisvista dos produtores, têm-se desenvolvido 
as cooperativas de mate em, Santa Catarina, 
Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não fôra a 
obrigatoriedade não existiriam as cooperativas. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Tal como o 
cooperativismo no setor canavieiro, a que V. Ex.ª se 
refere, estimulado pelo Poder Público... 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Pelo Instituto do 
Açúcar e do Álcool. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – ...também o 
plano de cooperativismo do Instituto do Mate data de 
1941. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Veja Vossa 
Excelência a coincidência! 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Porque 
baixei a taxa de assistência ao cooperativismo 
podemos ver a economia ervateira tôda coberta de 
cooperativas. 

Sr. Presidente, na vida política também 
encontramos a mesma situação: a falta de 
compreensão, por parte do povo, quanto à 
importância dos Partidos políticos; daí o desinterêsse 
que verificamos, em geral, quanto à existência de 
agremiações políticas. 

Há dias, numa comunidade catarinense em 
que instalávamos uma Convenção do PTB dizia eu, 
encarecendo a importância daquela reunião, que  
não tivera a assistência esperada, porque outra festa 
se realizava na mesma ocasião: "Meus senhores  
as cinqüenta pessoas que aqui comparecem, menos 
do que se esperava, devem estar confortadas, 
devem estar satisfeitas porque estão cumprindo  
um dever cívico. Nada mais vital, na vida  
social; nenhuma associação é tão importante  
para os senhores do que uma associação po- 
 

lítica, porque nesta Associação não se discutem 
apenas os problemas escolares – objeto daquela outra 
reunião, também muito importante – nem interêsses 
econômicos de qualquer natureza, igualmente 
importantíssimos, mas todos êsses interêsses porque é 
nos Partidos políticos que êles se catalizam, são 
debatidos, estudados e resolvidos". 

Sr. Presidente a falta de compreensão da 
importância dos partidos leva os cidadãos a 
desinteressarem-se por êles e a não contribuirem 
com a mensalidade para a sua subsistência, ou a 
neles não se inscreverem. É muito comum ouvirmos 
de componentes das elites sociais dizerem: "Não 
pertenço a Partidos; não quero saber de partidos". 

Se, porém, para as eleições um dêsses 
cidadãos fôr indicado candidato a um cargo, se 
possuir recursos que justifiquem ou atraiam sua 
candidatura por algum partido, não deixará êle de se 
entusiasmar pela política e acabará investindo 
dinheiro para se eleger. 

Nada mais nobre, digno e elevado do que uma 
posição pública! Nada mais justo do que um cidadão 
desejá-la. 

Há, porém, os que não querem saber de 
partidos políticos; daí a precariedade em que vivem 
êles sem recursos, dependendo, por ocasião das 
eleições do auxílio dos cidadãos mais ricos. Então os 
partidos em vez de serem escravos da sua ideologia 
ou dos interêsses públicos passam a escravos dos 
seus financiadores. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Lembro ao nobre orador que faltam 
dois minutos para o término da hora do Expediente. 

O SR. NOVAES FILHO (pela ordem): – Sr. 
Presidente, requeiro a V. Ex.ª se digne consultar  
o Plenário sôbre se concede a prorrogação regimental 
da hora do Expediente, a fim de que o nobre 
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Senador Gomes de Oliveira possa concluir o seu 
discurso. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de 
ouvir o requerimento formulado pelo nobre Senador 
Novaes Filho. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 
permanecer sentados. – (Pausa). 

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre Senador 

Gomes de Oliveira. 
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Sr. 

Presidente, sou muito grato ao nobre Senador 
Novaes Filho e ao Senado, pela atenção que 
acabam de dispensar-me. (Pausa). 

Diante da contingência em que nos vemos, 
pela falta de compreensão por parte dos cidadãos 
para com seus deveres cívicos, nada mais natural 
seria criássemos também, como fizemos em outros 
setores econômicos, uma taxa ou um fundo que 
atendesse às despesas, aos reclamos financeiros 
das entidades partidárias. 

Declaro agora, Sr. Presidente, o objetivo de 
minha modesta oração. Desejo pedir a atenção do 
Senado – principalmente dos componentes da 
Comissão de Finanças – para o projeto que cria o 
Fundo Partidário, o qual, segundo estou informado, 
se encontra naquela Comissão. 

O Fundo Partidário significaria o meio,  
o instrumento através do qual os Partidos, 
independentemente de outros recursos, inclusive 
financiamentos estranhos e suspeitos, arcariam 
com as despesas político-eleitorais, como  
vem sendo feito em relação às fotografias dos 
títulos. 

Se o Govêrno paga os retratos, por que não 
lhes tirar o custo de um Fundo prèviamente 
constituído? 

Não é outra a modalidade  
que agora preconiza o ilustre Ministro  
Rocha Lagoa. 

Entende S. Ex.ª que o Poder Público deve 
financiar as despesas eleitorais, inclusive os 
transportes. 

Nada mais natural, portanto, repito, se criasse 
um Fundo para atender a êsses gastos, 
evidentemente imprescindíveis, impostos e 
acarretados aos Partidos pelos trabalhos das 
eleições. 

Dessa forma, Sr. Presidente, fortaleceríamos 
as entidades partidárias, tão importantes, que a 
própria Constituição lhes outorga alta situação na 
vida política do País. Essas instituições devem 
merecer a atenção, o subsídio e o apoio financeiro 
dos Poderes Públicos, tal como o preconiza o ilustre 
Ministro Rocha Lagoa, e como o proclamamos, 
defendendo o projeto quando de sua tramitação 
neste Plenário. 

Outras medidas seriam complementares e 
indispensáveis a fim de evitar o que verificamos, isto 
é, a influência do poder econômico nos pleitos, de tal 
sorte que apenas os homens de dinheiro se sentirão 
encorajados a disputar cargos públicos. A legenda 
partidária, sugerida pelo nobre Senador pela 
Paraíba, figura entre as providências que reputo 
necessárias. Dessa forma as agremiações 
ganhariam aquela fôrça, aquela autoridade que 
infelizmente perdem no regime atual, quando os 
candidatos se consideram eleitos por si mesmos e 
apenas se servem das legendas para concorrerem 
aos pleitos. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Com todo o 
prazer. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Está em 
andamento, nesta Casa, o projeto de lei referente 
à organização partidária. Há uma Comissão 
especial incumbida do estudo da reforma  
do Código Eleitoral e da elaboração do Projeto  
de Lei de Organização Partidária. Creio, 
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mesmo, que V. Ex.ª é o relator dessa proposição. No 
meu entender, seria essa a oportunidade de se 
estabelecerem as medidas que V. Ex.ª preconiza 
com relação ao Fundo Partidário, dando-se, no 
entanto, desde logo, organização às agremiações 
políticas, a fim de que se tornassem, de fato, 
nacionais, excluindo-se, naturalmente, dessa 
organização aquêles partidos que pela sua fôrça 
eleitoral não atingem o âmbito nacional. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Muito grato 
pelo aparte de Vossa Excelência. 

O Sr. Presidente, a idéia da criação de um 
Fundo Partidário não tem êsse aspecto rebarbativo 
e inaceitável que muitos, sobretudo, na Imprensa, 
quiseram ver, entendendo que os partidos políticos 
iriam viver à custa dos cofres públicos. Se êsses 
Partidos são instituições públicas, por que não lhes 
facilitar a sobrevivência, em benefício do próprio 
regime que sem êles, não pode subsistir? São os 
instrumentos do regime democrático; precisam, 
pois, ser apoiados, mantidos, estimulados, até que 
o povo compreenda a sua necessidade e passe a 
custeá-los, através de contribuições pessoais, por 
mínimas que sejam, mas generalizadas. 
Aproximamo-nos de novo pleito, e sentimos 
sobretudo aquêles que presumivelmente possam 
ser candidatos, as dificuldades, como que o 
fantasma dêsse aspecto da nossa vida política e 
eleitoral, o dinheiro influindo em favor de uns e 
impedindo outros de se candidatarem. 

Eis por que, Sr. Presidente, eu lembraria  
à Comissão de Finanças, trouxesse à tona o  
projeto que cria o Fundo Partidário, para que, se 
possível, servisse ainda aos partidos e ao próprio 
regime, nas contingências em que nos veremos 
dentro em pouco, em face do pleito eleitoral  
que se avizinha. Assim, talvez amanhã, não tenha- 
 

mos que curtir mágoas como já o fizemos após o 
último pleito, nem, nos expandir, desta tribuna, em 
queixas contra a influência do poder econômico e o 
descalabro a que êsse poder vai levando nossa vida 
política, nossa vida partidária e o próprio regime. 
(Muito bem; muito bem. Palmas). 

Durante o discurso do Senhor Gomes de 
Oliveira, o Sr. Cunha Mello deixa a Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Apolônio Salles. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador João Villasbôas, para explicação pessoal. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (para explicação 
pessoal) (*): – Senhor Presidente, é com a alma 
profundamente alanceada pela dor, o coração ferido, 
que apresento os sentimentos da minha Bancada, os 
pêsames do meu Partido às enlutadas famílias, pelo 
trágico acontecimento de ontem na Estrada de Ferro 
Central do Brasil. 

Penso que jamais em nosso País se registrou 
desastre tão lamentável e de tamanhas proporções. 
Não posso, desde logo, referir-me aos motivos que 
vêm determinando repetidos desastres naquela via 
férrea. 

Sr. Presidente, ao mesmo tempo que lamento, 
perante a Nação, doloroso acontecimento, e 
apresento condolências ao País e às famílias 
enlutadas, apelo para o Poder Executivo e, 
particularmente para a Direção da Estrada de Ferro 
Central do Brasil, no sentido de procurarem os meios 
que evitem a reprodução do sinistro. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. JOAO VILLASBÔAS: – Com prazer 
recebo o aparte de Vossa Excelência. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. JURACY MAGALHÃES: – 

Aconpanhei ontem, pelo rádio, descrição do 
infausto acontecimento que traz V. Ex.ª à tribuna. 
Na oportunidade, ouvi referências pouco justas a 
brasileiros eminentes como o Dr. Siqueira 
Cavalcanti, Diretor do Banco de Sangue da 
Prefeitura. Ao contrário disso, o que se verificou foi 
a presteza, o devotamento dos médicos, 
enfermeiras, simples funcionários e até do povo, 
para diminuir os efeitos da catástrofe. Nessas 
horas, muitas vêzes se cometem injustiças, que 
precisam ser repelidas, e, quando se trata de 
homens da correção funcional dos Drs. Siqueira 
Cavalcanti e Guilherme Romano, Secretário de 
Saúde e Assistência da Prefeitura, tal procedimento 
contribui para desestimular os funcionários 
cumpridores dos seus deveres. Associando-me às 
palavras que Vossa Excelência pronuncia, quis dar 
êsse testemunho sôbre a correção com que se 
portaram aquêles funcionários na dolorosa 
eventualidade da noite de ontem. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo 
prazer recebo o aparte de Vossa Excelência. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Solidário com as 
palavras de V. Ex.ª, não o aparteei porque o nobre 
Senador Gilberto Marinho foi incumbido, pela 
Liderança da Maioria, de manifestar-lhe os 
sentimentos a respeito do desastre de ontem. Pedi 
vênia, entretanto, para esta explicação e, já agora, 
acrescento que estou de pleno acôrdo com  
as palavras do eminente Senador Juracy Magalhães, 
sôbre o Dr. Siqueira Cavalcanti, servidor abnegado, 
dedicado aos deveres profissionais, que se empenha 
profundamente no perfeito aparelhamento  
dos nossos hospitais, principalmente no tocante  
às reservas de plasma sangüíneo para aten- 
 

der às necessidades do Distrito Federal, dirigente 
como é, do Banco de Sangue. É compreensível que, 
num momento de tanta angústia e sofrimento, 
houvesse a confusão que gerou a crítica, feita por 
uma respeitável estação de rádio, à atitude do Dr. 
Siqueira Cavalcanti. De pleno acôrdo com Vossa 
Excelência, solidarizo-me, repito, com as palavras de 
apoio do Senador Juracy Magalhães àquele digno 
profissional que honra a medicina brasileira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. JOAO VILLASBÔAS: – Com todo o 
prazer. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Também me 
associo à manifestação de pezar não só em meu 
nome pessoal como do Partido Trabalhista Brasileiro, 
apresentando sentimentos as famílias daqueles que 
pereceram no desastre ocorrido ontem, na Central 
do Brasil. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Sr. Presidente, 
sou grato aos nobres Senadores Juracy Magalhães, 
Filinto Müller e Lima Teixeira, que vieram trazer a 
solidariedade unânime do Senado, neste momento 
de dor, na manifestação de pezar que me trouxe à 
tribuna. 

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, faço minhas 
as palavras dos nobres Senadores Juracy 
Magalhães e Filinto Müller, de referência à atuação 
do corpo médico do Distrito Federal, e mesmo da 
própria população que veio em socorro daquela 
equipe, no sentido de minorar o sofrimento das 
vítimas do desastre. 

Ao deixar a tribuna, mais uma vez transmito os 
meus sentimentos de pezar ao Govêrno brasileiro, 
ao povo do Distrito Federal e às famílias daqueles 
que foram sacrificados na triste ocorrência. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: –  
Permite V. Ex.ª um aparte? 
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O SR. JOAO VILLASBÕAS: – Com todo o 

prazer. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Era 

pensamento do Partido Trabalhista Brasileiro – 
Seção do Distrito Federal, acrescentar algumas 
palavras, por intermédio do seu modesto 
representante nesta Casa, ao sentimento de pesar 
pelo lutuoso acontecimento de ontem. Recebi 
mesmo da Direção do Partido alguns telefonemas 
especiais, pedindo-me ocupasse a tribuna do 
Senado. As palavras de V. Ex.ª porém, com as 
quais somos solidários, dispensam-me daquele 
encargo. Nós, do Partido Trabalhista Brasileiro – 
Seção do Distrito Federal – solidarizamo-nos 
inteiramente com V. Ex.ª. Apenas eu pediria ao 
Poder Executivo um pouco mais de atenção para 
com essa onda de desastres, que se vem passando 
no Rio de Janeiro principalmente após a 
organização da Rêde Ferroviária. Está-me 
parecendo que nós, Congressistas, cometemos 
grande êrro. Fui entusiasta da organização da Rêde 
Ferroviária; afigura-se-nos, principalmente a nós do 
Partido Trabalhista Brasileiro, Seção do Distrito 
Federal, que há qualquer coisa que não está certa: 
ou faltam técnicos na direção ou as economias são 
injustificáveis. Os desastres não se explicam 
suficientemente, pelo menos para que os possamos 
compreender. O que temos verificado é que a 
nossa principal via férrea vai, dia a dia, se 
desmantelando, com desastres, freqüentes, 
fazendo sofrer mais o povo brasileiro, 
principalmente o carioca. 

O SR. JOAO VILLASBÔAS: – Senhor 
Presidente, agradeço o aparte com que me honrou o 
ilustre Senador Caiado de Castro, representante do 
Distrito Federal. Faço minhas as palavras de Sua 
Excelência. É preciso que o Govêrno estude as 
causas determinantes dos constantes desastres na 
 

nossa maior via férrea, e tome providências para que 
não se repitam. (Muito bem. Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
Mensagem que vai ser lida pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

É lida a seguinte: 
 

MENSAGEM Nº 62, DE 1958 
 

(Número de Ordem na Presidência: 109-A) 
 
Exmo. Sr. Presidente do Senado Federal: 
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 nº 2.270, de 
1957, da Câmara dos Deputados (no Senado, nº 6-
58), que altera a carreira de Oficial Administrativo do 
Quadro Suplementar do Ministério da Guerra, por 
considerá-lo contrário aos interêsses nacionais, em 
face das razões que passo a expor. 

O Poder Executivo, pela Mensagem nº 2, de 11 
de janeiro de 1957, solicitou a votação de lei que 
introduzisse ligeira alteração na carreira de Oficial-
Administrativo do Quadro Suplementar do Ministério 
da Guerra, a fim de dar cabal cumprimento a uma 
decisão do Tribunal Federal de Recursos, de âmbito 
restrito a servidores que, como está indicado na 
Exposição de Motivos nº 345, de 10 de dezembro de 
1956, do Ministério da Guerra, deveriam ser também, 
tão logo concluíssem o interstício exigido, promovidos 
à classe M, final da carreira acima, criada pela Lei nº 
1.329, de 1951, em cumprimento do referido julgado. 

Durante sua tramitação legislativa, o projeto 
foi alterado, ensejando completa reestruturação 
da carreira de Oficial-Administrativo do  
Quadro Suplementar do Ministério da Guerra, 
cuja estrutura atual, distribuída pelas classes H 
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a M, passaria a ser de K a O, com evidente 
ampliação do julgado referido, pois o Tribunal 
Federal de Recursos, assegurou aos antigos 
Escreventes do Ministério da Guerra, tão sòmente, 
ingresso na carreira de Oficial-Administrativo. 

Os ocupantes dos cargos da carreira de Oficial 
Administrativo, beneficiados pelo projeto com mais dois 
padrões, passariam assim, a usufruir uma situação 
privilegiada, pois, todos os Escriturários que foram 
nomeados Oficiais-Administrativos em conqüência do 
Decreto-lei nº 145, de 29 de dezembro de 1937, ocupam 
carreiras escalonadas das classes H a M. Ora, os que 
foram equiparados pela sentença do Tribunal Federal de 
Recursos aos demais Escriturários, para efeito de 
acesso à carreira de Oficial Administrativo, passariam à 
frente dêstes que lhes serviram de paradigma, se 
concretizada a sua inclusão nos padrões N a O. 

A proposição importa, portanto, em verdadeira 
reestruturação da carreira de Oficial-Administrativo do 
Quadro Suplementar do Ministério da Guerra, com a 
criação de 131 (cento e trinta e um) cargos de classe O 
e 3 (três) da classe N, com o conseqüente aumento de 
vencimentos para os beneficiários, o que torna duvidosa 
a sua constitucionalidade, face ao preceito constitucional 
contido no § 2º do art. 67 da nossa Carta Magna. 

Por outro lado, é manifesta a sua 
contrariedade aos interêsses nacionais, como se 
verá a seguir. Quando, em 1946, ficou comprovada a 
existência, no Ministério da Guerra, de Escreventes 
não amparados pelo Decreto-lei nº 145, de 29 de 
dezembro de 1937, se bem que de acôrdo com o 
Decreto nº 24.632, de 10 de julho de 1934, com 
direito aos cargos que pela Lei 2.284, de 28 de 
outubro de 1936, passaram a denominar-se de 
Oficiais Administrativos, foi expedido o Decreto-lei nº 
8.756, de 21 de janeiro de 1946, cujo art. 1º  
é o seguinte: 

"Art. 1º Aplicam-se as disposições do Decreto-
lei nº 145, de 29 de dezembro de 1937, para efeito 
de nomeação a Oficial Administrativo aos atuais 
ocupantes da extinta carreira de Escrevente do 
Quadro Suplementar do Ministério da Guerra, que na 
data do referido Decreto-lei tinham seu 
aproveitamento assegurado na conformidade do 
disposto no artigo 10 do Decreto nº 24.632, de 10 de 
julho de 1934". 

Poucos dias depois, isto é, a 24 do mesmo 
mês, foi assinado outro Decreto-lei o de nº 8.914, 
dispondo sôbre a fusão das carreiras de 
Escriturário e Escrevente, respectivamente, dos 
Quadros Permanentes e Suplementar do 
Ministério da Guerra, ficando, por fôrça dêste 
diploma legal, garantido, a todos os antigos 
Escreventes, o acesso à carreira de Oficial-
Administrativo, na forma prevista no Decreto-lei 
nº 8.700, de 14 de janeiro de 1946. Esta a razão 
pela qual se considerou desnecessário adotar as 
providências determinadas no Decreto-lei nº 
8.759.46 e, o que é mais, achou-se que se 
impunha a sua revogação, uma vez que o referido 
Decreto-lei nº 8.700 veio assegurar o acesso dos 
ocupantes de cargos de classe final da carreira 
de Escriturário à classe inicial da carredra de 
Oficial Administrativo, sendo, a propósito, 
baixado, a 23 de abril seguinte, o Decreto-lei nº 
9.191. 

Inconformados com a nova situação, e sentindo-
se feridos nos seus direitos, os ex-escreventes 
atingidos pelo Decreto-lei nº 8.759 revogado 
impetraram ação ordinária contra a União Federal, para 
efeito de serem os suplicantes considerados  
Oficiais-Administrativos, a partir de 23 de março de 
1946. Em grau de apelação, o Tribunal Federal  
de Recursos atendeu em parte a pretensão dos so- 
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licitantes para, reformando a decisão recorrida, 
assegurar aos recorrentes o direito aos vencimentos 
do cargo da classe inicial da carreira de Oficial-
Administrativo, a partir de 22 de março de 1946, até 
que se verificou o seu aproveitamento nos têrmos do 
Decreto-lei nº 8.759, de 21 de janeiro de 1946. 

A fim de cumprir o citado acórdão, o Poder 
Executivo submeteu à deliberação dos Srs. Membros 
do Congresso Nacional a Mensagem nº 276, de 12 
de julho de 1950, acompanhada de Projeto de Lei 
que recebeu o número 602-50 na Câmara dos 
Deputados e se transformou na Lei nº 1.329, de 25 
de janeiro de 1951, que criou a carreira de Oficial-
Administrativo do Quadro Suplementar do Ministério 
da Guerra, escalonada nos padrões H a M. 

Mais tarde, ainda por fôrça de novo julgado do 
Tribunal Federal de Recursos, a Diretoria Geral do 
Pessoal cumprindo determinação do referido tribunal 
constante do precatório remetido ao Ministério da 
Guerra – pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública, 
apostilou os títulos dos beneficiados, considerando-
os promovidos a classe H em 1º de janeiro de 1938, 
classe 1 em 1º de janeiro de 1940, classe J em 31 de 
dezembro de 1941, classe K em 31 de dezembro de 
1943, classe L em 30 de dezembro de 1945, e classe 
M em 30 de dezembro de 1947, tudo isso em 13 de 
abril de 1955. 

Estava, portanto, integralmente cumprida a 
sentença do Tribunal Federal de Recursos, quando 
se verificou que era necessário elevar o número de 
cargos da classe final para o fim de abranger dois 
dos autores que haviam sido transferidos para outros 
Ministérios e mais três do Q. P. do Ministério da 
Guerra, que, oriundos do extinto quadro de 
Escreventes, todos pleitearam e obtiveram ingresso 
na nova carreira criada no Quadro Suplementar. 

Ora, nem por via judicial, nem por via 
administrativa, poderia ser reconhecido aos 
ocupantes dos cargos da carreira de Oficial-
Administrativo do Q. S. do Ministério da Guerra o 
direito de ascenderem às classes N e O 
simplesmente porque, posta de lado a inexistência 
de cargos dessas classes na referida carreira, os 
aludidos funcionários só poderiam pleitear aquilo que 
já fôra concedido aos demais Escriturários do 
Ministério da Guerra pelo Decreto-lei nº 145, de 
1937, isto é, ingresso na carreira de Oficial-
Administrativo criada pela Lei nº 284, de 28 de 
outubro de 1936, com os padrões H a L e que leis 
posteriores elevaram até a classe M. 

O projeto, portanto, no curso de sua 
tramitação legislativa, sofreu substancial alteração, 
eis que, inicialmente destinado a modificar a 
carreira de Oficial-Administrativo do Q.S. do 
Ministério da Guerra, para o fim de ser concluída a 
execução de acórdão do Tribunal Federal de 
Recursos, já agora dá nova estrutura à referida 
carreira. Se convertido em lei, o projeto importaria 
na concessão de favor excepcional, em detrimento 
dos demais Oficiais-Administrativos do Quadro 
Permanente do Ministério da Guerra, 
comprometendo o esfôrço do Govêrno no sentido 
de restaurar o princípio de justiça no tratamento que 
deve dispensar, de modo geral e equânime, ao 
funcionalismo civil. 

São estas as razões que me levaram a negar 
sanção ao projeto em causa, as quais ora submeto à 
elevada apreciação dos Senhores Membros do 
Congresso Nacional. 

Rio de Janeiro, em 7 de maio de 1958 – 
Juscelino Kubitschek. 

A Comissão Mista incumbida de relatar o veto. 
 



– 288 – 
 

PROJETO VETADO 
 

Altera a carreira de Oficial Administrativo do 
Quadro Suplementar do Ministério da Guerra. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica alterada, na forma da tabela anexa,  

a carreira de Oficial-Administrativo do Quadro 
Suplementar do Ministério da Guerra. 

Art. 2º Integrarão a carreira de Oficial-
Administrativo, alterada pela presente, lei, os  
atuais ocupantes de cargos da carreira criada pela  
Lei nº 1.329, de 25 janeiro de 1951, bem como  
os de outros Ministérios e da carreira de Oficial 
Administrativo, do Quadro Permanente do Ministério da 
 

Guerra, que em idênticas condições, ocupara, cargos 
do extinto Quadro de Sargentos Escreventes do 
Exército. 

Art. 3º Aos funcionários abrangidos por esta 
lei, inclusive aos aposentados, são extensivos os 
benefícios da Carta de Sentença nº 269, de 1955, do 
Tribunal Federal de Recursos, até atingirem à classe 
O, sem direito a quaisquer vencimentos ou 
vantagens atrasados. 

Art. 4º Os títulos dos funcionários, de que 
tratam os artigos 2º e 3º desta lei, serão apostilados 
pelos órgãos de pessoal. 

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
TABELA A QUE SE REFERE O ART. 1º DESTA LEI 

 
Número 

de 
Cargos 

Carreira ou Cargos 
Classe 

ou 
Padrão 

Vagas 

131  O 3 
3 _____ N 3 
3  M 3 
3 Oficial-Administrativo L 1 
1  K –– 
––   10 

141    
 

O SR. JURACY MAGALHAES (pela ordem): 
– Sr. Presidente acaba da ser dado conhecimento ao 
Senado, pela Mesa, de que o Projeto de Lei nº 2.270, 
de 1957, que altera a carreira ,de Oficial-
Administrativo, do Quadro Suplementar do Ministério 
da Guerra, foi vetado pelo Sr. Presidente da 
República. 

Parece-me, Sr. Presidente, que o veto opôsto 
ao projeto, excedeu o prazo fixado pela Constituição 
 

e, por isso mesmo, levanto uma questão-de-ordem. Se 
a decisão de V. Ex.ª coincidir com meu pensamento 
encerrarei a questão, negando reconhecimento ao 
veto presidencial; se, porém, V. Ex.ª decidir que o veto 
foi tempestivo, ficará, pelo menos, registrada nos 
Anais da Casa uma interpretação diferente à decisão 
da Mesa, para que as partes interessadas possam 
baseadamente, impetrar, perante o Judiciário, as 
medidas acautelatórias do seu direito; 
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Diz a Constituição no § 1º do artigo 70: 
"Se o Presidente da República julgar o projeto, 

no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário 
aos interêsses nacionais, veta-lo-á total ou 
parcialmente, dentro de dez dias úteis, contados 
daquele em que o receber, e comunicará no mesmo 
prazo, ao Presidente do Senado Federal, os motivos 
do veto". 

Acontece, Sr. Presidente, que o Senado 
Federal remeteu à Presidência da República o 
projeto vetado em Ofício nº 167, acompanhando a 
Mensagem nº 18, de 24 de abril de 1958. Ao Ofício 
estavam anexos os autógrafos. A documentação foi 
recebida no Palácio do Catete no dia 25 de abril às 
14 horas e vinte minutos, conforme verifiquei na ficha 
de protocolo da Portaria desta Casa. 

O processo foi restituído ao Senado, ontem, às 
19 horas o que, a meu ver excede o decêndio 
previsto no § 2º do mesmo artigo 70, que diz: 

"Decorrido o decêndio, o silêncio do 
Presidente da República importará sanção". 

Parece-me que o veto chegou 
intempestivamente, pois o prazo deveria ser 
contado do dia 25, às 14 horas e 30 minutos, até 
14 horas e 30 minutos de ontem. Aí completaria os 
dez dias. Se, porém, a Mesa quisesse dar 
interpretação mais liberal, poderia admitir 
chegasse o veto ainda durante o Expediente do 
Senado; mas às 19 horas, todos estamos fartos de 
saber, já não existe Expediente na Casa. Se, ainda 
assim, foi recebido ontem deve-se à diligência de 
nosso infatigável colaborador, Senhor Isaac 
Brown, que estava ainda a postos àquela  
hora, fora completamente das suas obrigações. 

A mim me parece, Sr. Presidente, que êsse 
prazo fixado no dispositivo constitucional é um limite 
máximo maximorum, que em nenhuma hipótese, 
pode ser ultrapassado. Mesmo excluindo-se os dois 
domingos – que foram 27 de abril e 4 de maio – e o 
feriado de 1º de maio, mesmo assim, a prazo foi 
excedido. 

Perguntaria eu, Sr. Presidente, e nisso se 
resume a minha questão de ordem: cabe a V. Ex.ª 
receber o veto e submetê-lo ao Congresso, a 
despeito do excesso de prazo no uso da faculdade 
constitucional atribuída ao Sr. Presidente da 
República, ou decidindo em contrário, considera V. 
Ex.ª sancionado o projeto, por falta de 
pronunciamento tempestivo do Sr. Presidente da 
República? (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa passa a 
responder à questão-de ordem suscitada pelo nobre 
Senador Juracy Magalhães. 

Trata-se de saber: 
a) se o Presidente da República opôs o seu 

veto no prazo constitucional; 
b) se o comuniciou ao Presidente do Senado 

dentro do mesmo prazo. 
Diz a Constituição, no § 1º do art. 70: 
"Se o Presidente da República julgar o projeto, 

no todo ou em parte inconstitucional ou contrário aos 
interesses nacionais, vetá-lo-á total ou parcialmente, 
dentro de dez dias úteis, contados daquele em que o 
receber, e comunicará, no mesmo prazo, ao 
Presidente do Senado Federal os motivos do veto. 
Se a sanção fôr negada quando estiver finda a 
sessão legislativa, o Presidente da República 
publicará o veto". 
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Conforme se viu, o prazo é de dez dias úteis. 

Dentro dêle há de ser proferido o veto e comunicado 
ao Senado. 

No caso em aprêço o projeto foi entrege no 
Catete no dia 25 de abril, às 14,20 horas, conforme 
recibo existente na Portaria do Senado. 

A mensagem que o acompanhou estava 
datada de 24, mas, a sua expedição só foi feita no 
dia seguinte. 

A maneira de contar o prazo – se de hora a 
hora, ou se por dias inteiros – não está prevista na 
Constituição, nem em lei complementar desta. 

Até agora a orientação seguida – e a Mesa do 
Senado exerce contrôle sôbre o assunto uma vez 
que o silêncio presidencial no decêndio importa 
sanção – tem sido a prevista na legislação civil, isto 
é, no Código de Processo Civil, cujo art. 27, alterado 
pelo Decreto-lei nº 4.565, de 11 de agôsto de 1942, 
diz o seguinte: 

"na contagem dos prazos salvo disposição em 
contrário, excluir-se-á o dia do começo e se incluirá o 
do vencimento. Se êste cair em dia feriado, o prazo 
considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia útil. Os 
prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a 
minuto". 

Tem-se compreendido os dias na sua 
integralidade, e não de hora a hora. 

O projeto, conforme foi dito, foi recebido no 
Catete no dia 25 de abril. 

Daí por diante é que corre o prazo, que, 
descontados os domingos (dias 27 de abril e 4 de 
maio) e o feriado de 1º de maio, compreende os dias 
26 – 28 – 29 e 30 de abril – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 e 8 de 
maio. 

Verifica-se, assim,. que o término do prazo 
se deu ontem. E, de acôrdo com a interpretação 
dada ao texto legal citado, interpreta- 
 

ção que é a adotada em juízo; o seu limite foi o fim 
do dia. 

Ora, o veto foi proferido no dia 7, conforme 
declaração do Presidente da Presidente da 
República, nos autógrafos, isto é, no 9º dia que se 
seguiu ao recebimento do projeto. 

Está assim formulado o ato presidencial: 
"Nego sanção em face das razões constantes 

da mensagem anexa. – 7-5-58. Juscelino 
Kubitschek". 

A mensagem contendo as razões do veto está 
datada de 7 e bem assim o ofício do Chefe do 
Gabinete Civil da Presidência da República, que a 
encaminhou ao 1º Secretário do Senado. 

A comunicação embora feita no mesmo dia, só 
foi recebida pelo Senado no dia seguinte, isto é, no 
décimo, mas, ainda assim, dentro do decêndio 
previsto no § 1º do art. 70 da Constituição. 

É oportuno lembrar o que se passa com os 
vetos do Prefeito do Distrito Federal. 

A Lei Orgânica do Distrito considera 
aprovados os vetos que não forem rejeitados dentro 
de trinta dias, contados do seu recebimento pela 
Secretaria do Senado (art. 14, § 6º).  

A princípio se estabeleceu dúvida sôbre como 
se havia de contar o prazo. 

Na sessão de 9-12-48 resolvendo questão-de-
ordem, suscitada pelo então Senador Artur Santos, o 
Presidente da Casa declarou que o critério devia ser 
o da lei. Essa orientação, adotada desde então 
pacificamente, foi afinal consagrada no Regimento 
atual, cujo art. 177, § 1º estipula: 

"Na contagem do prazo exclui-se o dia  
da entrada do veto e inclui-se o dia do  
término, salvo se êste fôr domingo ou feriado  
ou nêle não funcionar, regimentalmente, o 
Senado". 
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A Mesa tem como resolvida a questão-de-
ordem do nobre Senador Juracy Magalhães. 

Por essas considerações, no entender da 
Mesa o veto foi opôsto e comunicado 
tempestivamente. Êsse o pensamento da Mesa do 
Senado, salvo melhor juízo. 

O SR. JURACY MAGALHÃES (*): – Sr. 
Presidente, acato, disciplinadamente, a decisão de 
Vossa Excelência. Não desejo, no entanto, deixar de 
fazer um reparo, pelas conseqüências que podem ter 
essa distinção que a Mesa faz entre prazo para 
oposição do veto e prazo para comunicação ao 
Senado de que o projeto foi vetado. A distinção não 
me parece procedente, porque a mesma disposição 
constitucional que fixa o prazo de dez dias para 
oposição do veto declara, textualmente: 

"...dentro de dez dias úteis, contados daquele 
em que o receber, e comunicará no mesmo prazo, 
ao Presidente do Senado Federal os motivos do 
veto". 

Não há, portanto, distinção entre prazo para 
oposição de veto e prazo para comunicação. O prazo 
é rigorosamente o mesmo, porque, admitida a 
interpretação da Mesa, ficaríamos sujeitos a ter que 
aceitar decisões do Executivo que fôssem 
antidatadas, para comunicação tempestiva. 

Essa a objeção que faço à esclarecida 
deliberação de V. Ex.ª, que acato, embora seja 
diferente daquela a que a minha inteligência me 
conduz. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Esclareço ao nobre 
Senador Juracy Magalhães que não fiz 
absolutamente distinção entre prazo de comunicação 
e prazo de oposição de veto. Comuniquei apenas 
que êle foi opôsto em tempo e comunicado em 
tempo. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

Participo do mesmo pensamento de S.  
Exª. O texto constitucional não admite outra 
interpretação: o veto deve ser opôsto dentro de dez 
dias, e comunicado em igual prazo. Nesse  
ponto, estou inteiramente de acôrdo com Sua 
Excelência. 

Desejo fique bem claro que não faço distinção 
entre prazo de oposição de veto e prazo de 
comunicação. O que me leva a resolver a questão de 
ordem formulada pelo nobre Senador Juracy 
Magalhães de outro modo, é entender que o prazo 
foi observado, tanto relativamente à oposição do 
veto, quanto à sua comunicação. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Obrigado a 
Vossa Excelência. 

O SR. PRESIDENTE: – Dou a palavra, para 
explicação pessoal, ao nobre Senador Gilberto 
Marinho. 

O SR. GILBERTO MARINHO (para 
explicação pessoal): – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, representante do Distrito Federal, não 
posso deixar de exprimir, neste instante, a minha 
solidariedade a centenas de modestas famílias dos 
subúrbios, que choram debruçadas sôbre os 
cadáveres, de pais, filhos e irmãos, vitimas, ontem, 
de mais um dos espantosos desastres com  
que a Central do Brasil desperta a revolta da  
já tão sacrificada população da Capital da  
República. 

Expresso, também, a palavra de compunção e 
de mágoa da Maioria desta Casa. 

Senhor Presidente, não há de ser com notas 
especiosas que a Central do Brasil há de devolver as 
centenas de vidas preciosas de cariocas, 
sacrificados criminosamente. 

Entendo necessário que o Govêrno da 
República – e estou certo de que o eminente Chefe 
da Nação assim há de fazer – promova a punição 
dos responsáveis por essa dolorosa situação, restau- 
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rando a confiança do bom, tolerante e generoso povo 
carioca, tão rudemente abalada nestes últimos dias. 

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

O SR. GILBERTO MARINHO: – Pois não. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Já transmiti, 

há pouco, os sentimentos do meu Partido, 
principalmente da seção do Distrito Federal. Renovo-
os agora, juntando minha palavra às de V. Ex.ª. 
Aproveito a oportunidade para dirigir um apêlo ao 
Govêrno Federal no sentido de que as medidas 
anunciadas não fiquem na promessa, que a 
vassoura não atinja sòmente a Direção da Central do 
Brasil, mas a da Rêde Ferroviária, porque, 
justamente depois de sua criação, começaram os 
desastres. Nós, leigos – não me refiro aos técnicos – 
vemos a verdadeira loucura que se passa. Os 
jornais, há pouco tempo, noticiaram a retirada de 
várias composições do Distrito Federal para o ramal 
de São Paulo. Não discuto a necessidade premente 
daquele Estado, mas não é justo que se dispa um 
santo para vestir outro. Todos nós, cariocas, 
sentimos o prejuízo que a medida traria para o 
Distrito Federal. Nesta Casa, ouvi mesmo de alguns 
técnicos que a providência acarretaria sérios 
desastres. Não sei se tinham razão, mas a verdade é 
que dois acidentes graves já ocorreram. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Com muita 
honra. 

O SR. LINO DE MATTOS: – O momento é 
emocional, e com muito justa razão. A Rêde 
Ferroviária Nacional, porém, tem à sua frente  
técnico bastante conhecido, o engenheiro Renato 
Feio, antigo Diretor da Estrada de Ferro San- 
 

tos-Jundiaí, afeito aos trabalhos ferroviários, pessoa 
experiente, a quem, no meu entender, não é possível 
atribuir-se a responsabilidade pela tragédia verificada 
na Central do Brasil, mesmo porque aquela ferrovia 
como tôdas as subordinadas à Rêde, têm autonomia 
administrativa. Se seguíssemos êsse raciocínio, 
chegaríamos à conclusão de que a responsabilidade 
deveria ser atribuída diretamente ao Sr. Presidente 
da República que, em última análise, chefia a Nação 
e, conseqüentemente, os órgãos subordinados à 
Administração Federal. O Partido Social Progressista 
nesta oportunidade, deseja também expressar sua 
tristeza pela imensa tragédia que desabou sôbre 
mais de cem lares. É o segundo acidente na Central 
do Brasil em menos de dois meses, pois ainda está 
na memória de todos o ocorrido em março dêste 
ano, na estação de Paciência. A responsabilidade, 
sem dúvida, deve ser apurada, porque há culpados. 
É preciso que o Poder Público, principalmente a 
autoridade suprema da Nação, no caso o Sr. 
Presidente da República, determine providências 
rigorosas para punição dos responsáveis. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Recebo com 
a maior boa vontade a palavra autorizada de Vossa 
Excelência. 

O SR. RUY CARNEIRO: – V. Exa. fala  
em nome do Partido Social Democrático.  
Desejo, porém, apresentar a solidariedade do 
povo da Paraíba ao nobre povo carioca, que V. 
Ex.ª representa nesta Casa, pela tragédia  
de ontem. Estou certo de que o fato repercutiu 
não sòmente na Capital da República como  
em todos os recantos do País. Grande  
é o número dos que perderam a vida é 
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das famílias que, ficam ao desamparo. Li nos jornais 
de hoje que o Sr. Presidente da República 
compareceu pessoalmente ao local e creio que S. 
Ex.ª está tomando as providências que Vossa 
Excelência muito reclama da tribuna. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Muito 
agradeço os apartes com que me honraram o 
eminente colega de representação partidária 
Senador Ruy Carneiro, o brilhante Senador Lino de 
Mattos e o meu ilustre e dedicado companheiro de 
representação do povo carioca Senador Caiado de 
Castro. Êste último, pela segunda vez, manifesta 
perante a Casa, o pensamento do Partido 
Trabalhista na certeza de que o Senhor Presidente 
da República, correspondendo ao apêlo que daqui 
formulamos, não há de permitir que as centenas de 
vida sejam redimidas por um simples inquérito 
administrativo. 

É necessário apurar a verdade e castigar 
exemplarmente os culpados grandes ou pequenos. 
Desejo assinalar, no meio de tanta tristeza, uma nota 
confortadora: a da desvelada dedicação dos médicos 
da Prefeitura do Distrito Federal, com o Secretário de 
Saúde, Dr. Guilherme Romano à frente, que na noite 
enlutada de ontem, honraram as tradições da sua 
nobre classe. 

Termino, Sr. Presidente, lendo para que 
constem dos Anais da Casa, como expressão lapidar 
da revolta e do pesar do povo carioca, os editoriais 
de "Última Hora" e de "O Globo". 

Diz o editorial de "Última Hora": 
 

"A DIREÇÃO INCAPAZ 
 
Ainda sob a emoção e o horror do pavoroso 

desastre de ontem, mal se podem procurar 
justificativas, explicações, circunstâncias atenuan- 
 

tes para êsse crime hediondo contra a população 
carioca. Em menos de três meses, dois desastres 
de espantosas proporções foram acrescentados ao 
triste acêrvo da Central do Brasil – e o de ontem 
ainda mais calamitoso do que o de Paciência, 
ocorre quando ainda está presente a revolta de 
todos e quando, ainda, se fazem ouvir as vozes de 
justa censura e de – infelizmente – inutil 
advertência, provocadas pela catástrofe do 
longínquo subúrbio. 

Logo nas primeiras horas, para fazer  
frente aos primeiros protestos – a Central  
êz expedir uma nota oficial em que  
responsabiliza maquinistas e sinaleiros pelo 
sinistro. Aponta desobediências e negligências – 
e, parece dar-se por absolvida de tôda a 
responsabilidade como se o sacrifício  
de dezenas de vidas pudesse ser redimido  
por uma simples, conclusão de inquérito 
administrativo e, mais, como se suas  
preciosas vidas humanas pudessem estar 
permanentemente à mercê da morte, pela 
precariedade dos processos de direção. Urge, 
pois, que a verdade seja dita, desde logo para 
que o luto tão tràgicamente impôsto à população 
encontre suas verdadeiras causas e a triste 
repetição de tão calamitosa ocorrência possa ser 
evitada. 

Não é só a imprudência ou a negligência  
de funcionários que causa os desastres da 
Central. Essas tragédias encontram motivo, 
principalmente, nas falhas imperdoáveis da alta 
direção da ferrovia, a quem cabe prover em 
organização de recursos e de pessoal todos os 
setores, para que possam ser previstas essas 
possíveis imprudências ou negligências. Tais 
falhas, tão antigas e de tão tristes conse- 
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qüências, não vêm encontrando a necessária 
atenção por parte do Sr. Renato Feio que em um ano 
e meio de atuação à frente da Rêde Ferroviária 
Federal, volta seu interêsse para problemas outros 
que não aquêles mesmos que a população mais 
urgentemente reclama. Os desastres da Central – 
pelas suas proporções e, sobretudo pela freqüência 
com que se verificam – não são fatalidades, que se 
debitem ao Destino mas erros, omissões 
negligências e, por conseqüência, imprudências, não 
de simples funcionários mas, principalmente, da alta 
direção da estrada. 

Ela deve portanto, contas ao povo – por uma 
série de deploráveis motivos aos quais se 
acrescenta, funestamente, o terrível desastre de 
ontem". Diz o edital de "O Globo": 

 
"DOA A QUEM DOER 

 
Não há palavras que possam exprimir a dor da 

cidade pelo desastre de ontem. Nem que logrem 
traduzir a revolta ante a repetição de catástrofe 
dêsse tipo. Por mais que se procure atribuir à 
fatalidade a sucessão de acidentes, não há como 
excluir a responsabilidade dos dirigentes. Algo anda 
errado na Central. Algo que precisa ser eliminado o 
quanto antes. 

A verdade é que a cidade está de luto. Todos, 
do mais humilde suburbano ao Presidente da 
República, sentem, como se sua fôsse, a dor dos 
familiares das vítimas. O Sr. Juscelino Kubistchek 
não escondeu, aliás, a emoção que o dominara ante 
o quadro indescritível no local do desastre. Como 
homem, como médico e como administrador deixou 
transparecer os sentimentos que o assaltavam. 

Sem demora em plena  
madrugada, presidiu o Sr. Kubis- 
 

tchek a uma reunião destinada a enfrentar a 
situação. Em relação aos que perderam a vida no 
desastre nada mais há a fazer. Aos feridos cabe 
assegurar tôda a assistência devida. As famílias das 
vítimas é preciso ampará-las, não em palavras mas 
em atos imediatos. 

Mas isto não basta. Temos de ir mais longe. 
É necessário apurar as responsabilidades, tanto 
do desastre como da possibilidade da sua 
ocorrência repetida. Doa a quem doer, como disse 
o Presidente da República, é indispensável apurar 
a verdade e castigar os culpados, não só os 
pequenos mas igualmente os grandes que 
existem. E isto há de ser feito não apenas em 
homenagem aos que ontem morreram, como 
haviam morrido há dois meses outros muitos em 
Paciência, mas também como garantia aos que 
cada dia são obrigados a viajar nos trens da 
morte". 

Termino, Sr. Presidente, repetindo que a 
cidade está de luto e todos sentem como se fôsse 
sua a dor das famílias das vítimas. (Muito bem; muito 
bem). 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI:  
– Sr. Presidente, peço à palavra, para explicação 
pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Kerginaldo Cavalcanti, para explicação 
pessoal. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI  
(para explicação pessoal): – Sr. Presidente, há 
cêrca de dois meses, ocupei a tribuna para ler 
memorial dos ferroviários do Distrito Federal que, 
de certo modo interpretava eloqüentemente o 
sentimento da classe em todo o Brasil. Chamava, 
então, as atenções para o fato de que  
aos ferroviários muito se pedia e pouco 
  



– 295 – 
 
se lhes dava. Nem mesmo a garantia elementar dos 
direitos lhes estava assegurada. 

O fato dolorosíssimo que acaba de ocorrer no 
Distrito Federal, que a todos nós compungiu 
profundamente, e sensibilizou a opinião pública de 
modo excepcional, poderá ter causas incomuns, e 
para elas reclamo a atenção do Senado e do 
Govêrno Federal. 

Os sentimentos do Partido Social Progressista 
já foram traduzidos eloqüentemente, pelo verbo do 
nosso eminente Vice-Líder, Senador Lino de Mattos. 
Se ocupo a tribuna, é porque presumo que talvez o 
caso seja apenas encarado, como se diz 
vulgarmente, pela rama, e é bem possível, 
entretanto, tenha êle origens bem profundas; para 
estas solicito a atenção de quem de direito. 

Buscar, simplesmente, a responsabilidade de 
algum ferroviário em serviço como provocador da 
catástrofe é, tese de direito material; mas procurar as 
razões neuropatológicas determinantes do acidente, 
para isto, será mister atentarem com grande 
solicitude os peritos, de modo que possam obstar, de 
futuro, à reincidência. 

Quem dirá, Sr. Presidente, que o ferroviário 
faminto, o ferroviário que ganha salário de fome, o 
ferroviário que tem na sua casa um drama de 
economia estrangulador, escorchado, vítima de 
constante inflação de preços, tem estado d'alma 
capaz de serenamente, realizar as suas obrigações, 
desempenhar as suas funções de sorte que delas 
resulte um trabalho eficaz a bem do público? 

Quem sabe, Sr. Presidente, se a desgraça dos 
lares pobres, que cada vez mais se acentua, não 
será, com efeito, a causa fundamental dêsses 
desastres? 

O ferroviário, como as classes trabalhadoras 
em geral e, sobretudo, as que têm uma 
responsabilidade de grande vigilância,  
deveria ser mais bem tratada. As suas  
condições de saúde deveriam ser exa- 
 

minadas periòdicamente, dever-se-ia verificar se o 
salário que percebe é condizente com suas 
necessidades, que não é necessidade exclusiva do 
indivíduo mas dessa pequena coletividade que é a 
família. 

Enquanto não pudermos atentar para êsses 
fatos, tenho a convicção de que as providências que 
o Govêrno possa tomar são mais de caráter, direi, 
vingativo, do que de justiça. 

Uma providência de justiça social será  
a que atender às exigências do trabalhador. Um 
operário com fome, um trabalhador mal nutrido, um 
obreiro desajustado, com a família na miséria, é 
homem que não tem estado d'alma sadio, é  
homem que está sujeito a êsses transportes,  
a êsses estados de fuga, que poderão ocasionar 
desastres terríveis como o que acabamos de 
registrar. 

Daí por que, Sr. Presidente, para o fato desejo 
pedir a atenção do Senado. Todos os doutores que 
versam matéria dessa delicadeza, diriam a V. Ex.ª e 
a esta Casa que desastres poderão ainda ocorrer se 
outras medidas mais humanas não forem tomadas a 
fim de atalhar o mal. 

Conheci, de perto, no meu Estado, a 
inquietação da família ferroviária. Estive no meio 
dêsses homens, que têm uma das vidas mais 
pesadas, mais duras, Auscultei-lhes as aspirações e, 
passo a passo, registrei um estado d'alma que é, 
com efeito índice de tempestade psicológica que 
poderá redundar, de um momento para o outro num 
prejuízo de dimensões tão grandes como o que 
ocorreu ontem. 

Falar-se em punir não é bastante e nem 
soluciona casos dêstes, porque talvez, o menos 
responsável seja o pobre ferroviário, ao qual se 
imputa, materialmente, a causa do desastre, 
sobretudo se êle passava por uma crise psíquica 
deprimente, angustiante, como é a que se encontra 
na maior parte dos lares pobres, miseráveis, aci- 
  



– 296 – 
 
cateados pela fome, pela extrema penúria. Demos, 
portanto, ao trabalhador, condições para que possa 
exercer sereno as suas atividades. Se tal não 
fizermos, não há medida saneadora que possa 
inteligentemente ser tomada, medida eficaz que 
corrija males ou defeitos, quando tem causa mais 
profunda, de carência orgânica, como disse ao iniciar 
esta oração. 

As causas podem ser mecânicas, fisiológicas, 
patológicas e podem ser também decorrentes de 
omissão. Podem ainda, provir de negligência. 
Obedecer, enfim, a fatôres diversos, que cumpre 
estudar, esmerilhar miudamente, de modo que se 
chegue a um resultado que traduza a realidade. 

Atribuir, apenas, o acontecido ao descuido é 
demasia, que pode não estar de acôrdo com os 
fatos. É possível que o vigia, o maquinista, o 
condutor de trem enfim aquêle encarregado dêsses 
serviços, tão importantes pelo interêsse coletivo, não 
se encontrem em condições, no momento, de 
responder por si mesmos, passando isso, à primeira 
vista, por estranho, alheio à observação de terceiros. 
No fundo, porém, Sr. Presidente, estarão incapazes 
da realização de obra útil, de obra eficaz, de obra a 
bem de todos. Senão lhe damos bastante para 
comer com sua família, se não lhe concedemos o 
mínimo que seja para formar um lar compatível com 
a dignidade, como chamar êsse trabalhador à ordem, 
como demitir guarda-freios, como punir maquinistas 
e foguistas e sinaleiros, como advertir os que tomam 
conta dessa grande fornalha, que é o trem em 
andamento para, depois, cingirmos os fatos apenas 
à materialidade pueril? Daí, porque, Sr. Presidente, à 
margem dêsse caso doloroso, quero também pedir a 
atenção do eminente Ministro da Viação, do  
ilustre Diretor da Rêde Ferroviária Nacional, do 
Govêrno, para as condições especiais dos ferroviá- 
 

rios, que merecem tratamento melhor, assistência 
condigna, não sujeitos às paixões de quem quer que 
seja. Trazê-los à barra dos tribunais, como se só êles 
fôssem réus, quando réu, na verdade, é tôda a 
sociedade, que não cuida do seu bem-estar, é 
aberração que devemos desde logo afastar. 

A família ferroviária, que se compõe de 
dezenas e centenas de milhares de pessoas, 
honestas e dedicadas, quando passaram as ferrovias 
das mãos do Govêrno Federal para as de uma 
sociedade anônima, não teve seus direitos definidos 
de maneira clara e segura. Como, pois, esperar 
dêsses homens senão uma tensão nervosa 
constante, crudelíssima mesmo, que pode repercutir 
no seu pensamento, no seu temperamento e nas 
suas ações. 

Para essa explicação pessoal, Senhor 
Presidente, pedi a palavra a fim de solidarizar-me 
com as expressões de profundo pesar do povo 
carioca e porque precisava adicionar mais algumas 
palavras, de modo a que o caso seja tratado, 
encarado e finalmente resolvido com justiça. 

Só pode haver verdadeira justiça social 
quando o trabalhador receber tratamento justo, 
quando não fôr um desesperado de alma, quando 
êle fôr um homem tranqüilo no seu lar. – (Muito bem! 
Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Attílio Vivacqua, para explicação pessoal. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Senhor 
Presidente o meu Partido associa-se ao imenso 
pesar do povo brasileiro em face do horroroso 
desastre que acaba de causar tantas vítimas e 
enlutar tantas famílias. 

O momento não é de apurar 
responsabilidades, mas, sobretudo, de refletir sôbre 
as causas dêsses sinistros, que se têm repetido não 
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só na Estrada de Ferro Central do Brasil, como na 
Estrada de Ferro Leopoldina. 

Quando justifiquei, nesta Casa, projeto 
instituindo a assistência provisional às vítimas de 
acidentes de tráfego, tive ocasião de alertar o Poder 
Legislativo para a necessidade de um conjunto de 
medidas, traduzidas num plano orgânico que viesse 
assegurar nas estradas de ferro e nos outros 
sistemas de transporte as garantias necessárias à 
vida humana e também, à propriedade porque tais 
sinistros atingem sempre profundamente as 
mercadorias transportadas. 

Êsse projeto, Sr. Presidente, que mereceu o 
mais vivo apoio por parte da opinião pública, e que 
foi comentado num impressionante artigo do nosso 
consagrado "All Right", não poderá deixar de 
merecer, neste instante, uma consideração especial 
e ser incluído entre as matérias de urgência de que 
devemos tratar. 

É o apêlo que faço à Casa. Não devemos 
deixar, neste momento, de reconhecer a solicitude e 
o interêsse com o que Sr. Presidente da República 
procurou tomar conhecimento da catástrofe levando 
a sua solidariedade aos inúmeros sofredores e 
adotando providências visando a amparar as 
famílias. Entretanto, o que se impõe é adotarmos  
um estatuto legal em que tais medidas de assistência 
não fiquem entregues apenas à generosidade dos 
Governos, mas sejam atendidas de modo geral,  
em qualquer circunstância, especialmente no  
que diz respeito às emprêsas ferroviárias e 
rodoviárias. 

Assim, Sr. Presidente, aqui fica o testemunho 
da nossa solidariedade, que é também o da nossa 
Bancada e do povo capichaba, em face dessa 
catástrofe que tanto confrangeu o coração da Nação 
Brasileira. 

Sr. Presidente, quero aproveitar  
o ensejo de me encontrar na 
 

tribuna para dizer algumas palavras sôbre outro 
assunto. 

 
O BRASIL E A TCHECOSLOVÁQUIA 

 
Trechos do discurso do Senador Attílio 

Vivacqua, pronunciado na sessão de 9 de maio 
último que, se republica por ter saído com 
incorreções: 

A celebração, que, hoje, transcorre, da festa 
nacional da República da Tchecoslováquia, é 
assinalada pelas manifestações de simpatia e 
admiração do povo brasileiro a essa nobre e gloriosa 
Nação. 

Nesta data da mais alta importância histórica, 
evocamos suas lutas e sacrifícios heróicos para 
conquista de sua independência e defesa dos ideais 
democráticos, de justiça social e de paz. 

A Tchecoslováquia, apesar de ter sido um dos 
mais trágicos teatros de destruição das duas grandes 
guerras, não deixou de ser, porém, um dos mais 
vivos e trepidantes cenários da civilização e dos 
labores, esforços e sofrimentos de um povo para a 
sua maravilhosa recuperação econômica, e para o 
desenvolvimento cultural, que sempre teve na nobre 
pátria de Comenius um dos seus mais radiosos 
focos. 

As nossas relações com a República da 
Tchecoslováquia são marcadas pelo melhor espírito 
de compreensão e de cooperação em benefício 
comum de nossos países e do estreitamento de 
nossos elos de amizade. 

É muito significativo o seu intercâmbio 
comercial com o Brasil, caracterizado por duas 
economias complementares. A Tchecoslováquia, no 
seu exíguo e rico território de 128.000 quilômetros 
quadrados, construiu um dos mais altos padrões da 
técnica e da indústria, destacadas pela 
especialização e aperfeiçoamento dos produtos. 
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60% da nossa importação dêsse adiantado e 
rico país são representados por maquinários de 
todos os tipos, subprodutos químicos e 
farmacêuticos, e semiprodutos de linho. 

Assim, a Tchecoslováquia, em 1956, 
destacou-se como o nosso maior fornecedor de 
arame de ferro, de aço, de motores e geradores 
Diesel, o segundo principal fornecedor de arame 
farpado e de malte, o terceiro principal fornecedor de 
tubos, o 3º maior fornecedor de moinhos. 

Na lista das importações tchecas feitas ao 
Brasil, figuram o açúcar, com Cr$ 109.959.000,00 em 
1955, o algodão, com Cr$ 91.371.000,00 em 1955, e 
Cr$ 105.089.000,00 em 1956, o cacau com Cr$ 
240.296.000,00 em 1955 e Cr$ 103.080.000,00 em 
1956, o café com Cr$ 176.650.000,00, em 1955 e 
Cr$ 272.033.000,00 em 1956, couros com Cr$ 
62.232.000,00 em 1955 e Cr$ 116.885.000,00 em 
1956, minérios de ferro com Cruzeiros 
120.675.000,00 em 1955 e Cruzeiros 48.174.000,00 
em 1956. 

Os valores globais das nossas exportações 
para a Tchecoslováquia correspondem em 1955, a 
Cruzeiros 885.842.000,00 (21.468.000 dólares), em 
1956, a Cruzeiros – 825.320.000,00 (20.346.000 
dólares) e em 1957 a 13.287.000 dólares. 

A Tchecoslováquia é o 3º maior consumidor 
de nosso cacau, e segundo fundadas previsões, 
poderá triplicar-se ali o consumo de café brasileiro. 
Ocupa o 1º lugar na importação dos nossos couros e 
o 4º na importação dos nossos minérios de ferro. 

O nosso intercâmbio comercial com a 
Tchecoslováquia se estende a outros produtos e é 
cada vez mais promissor, e com o objetivo de 
ampará-lo se acham em negociações novos acordos. 
Cabe registrar a fez atuação da nossa diplomacia e 
da diplomacia tcheca, esta representada hoje pelo 
culto e brilhante Ministro Duchvalek. 

Estamos certos de que os nossos países 
saberão estreitar e cada vez mais seus laços de 
cultura, de cooperação econômica e de amizade. 

Na pessoa do ilustre Ministro Duchvalek 
saudamos a heróica e progressista Nação Tcheca, 
admirando as glórias de seu passado milenar e sua 
constante e decisiva participação na história da 
civilização. (Muito bem. Muito bem!). 

O SR. NOVAES FILHO: – Sr. Presidente, 
peço a palavra, para explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr. 
Novaes Filho, para explicação pessoal. 

O SR. NOVAES FILHO (para explicação 
pessoal (*): – Sr. Presidente, o Partido Libertador 
não poderia ficar em silêncio diante da dolorosa 
catástrofe de ontem, que enlutou tôda a cidade do 
Rio de Janeiro. Todos os lares do Brasil sentem a 
desdita das famílias enlutadas e daqueles que têm 
seus entes queridos nos hospitais com ferimentos 
graves. 

Em nome do meu Partido, lamento que 
acidente tão doloroso haja ocorrido pouco tempo 
depois de outro de proporções pouco menores, que 
também encheu de tristeza a nacionalidade. 

Com estas palavras, Sr. Presidente, o Partido 
Libertador associa-se às homenagens de pesar pelo 
pungente acontecimento. (Muito bem! Muito  
bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – A Ordem do Dia 
consta de Trabalho das Comissões. (Pausa). 

Na sessão de hoje foi lida a Mensagem nº 
109-A, em que o Sr. Presidente da República 
comunica as razões do veto ao projeto de lei, que 
altera a carreira de Oficial-Administrativo do Quadro 
Suplementar do Ministério da Guerra. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

 



– 299 – 
 

A fim de conhecerem dêsse veto convoco as 
duas casas do Congresso Nacional para sessão 
conjunta, no dia 29 do corrente, às 21 horas. 

Para a Comissão Mista que o deverá relatar 
designo os Senhores Senadores: Lameira Bittencourt 
– Caiado de Castro e Attílio Vivacqua. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
sessão, Designo para a da próxima segunda-feira a 
seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Votação, em discussão, única, do Projeto da 

Resolução nº 6, de 1958, apresentado pela 
Comissão Diretora que restabelece 10 (dez)  
cargos extintos da classe "J" da carreira de  
Auxiliar Legislativo do Quadro da Secretaria do 
 

Senado Federal (em regime de urgência, nos 
têrmos do artigo 156, § 3º, do Regimento Interno, 
em virtude do Requerimento nº 130, de 1958, do 
Sr. Daniel Krieger e outros Senhores Senadores 
aprovado na sessão de 6 do mês em curso), 
tendo: – Pareceres – (sob ns. 93 e 94, de 1958, 
das Comissões: – de Constituição e Justiça 
favorável, com a emenda que oferece (nº 1-C); e 
de Finanças, favorável ao projeto e à Emenda nº 
1-C e oferecendo nova Emenda sob nº 2-C; e 
dependendo de pronunciamento das mesmas 
Comissões sôbre as emendas de Plenário 
(números 3 a 15). 

 
Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 16 horas e 40 

minutos. 
 



35ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 12 DE MAIO DE 1958 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. CUNHA MELLO 
 
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se 

presentes os Srs. Senadores: 
Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Prisco dos Santos. 
Álvaro AdoIpho. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Mathias Olympio. 
Mendonça Clark. 
Onofre Gomes. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Georgino Avelino. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
João Arruda. 
Novaes Filho. 
Nelson Firmo. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Paulo Fernandes. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Bernardes Filho. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Lineu Prestes. 
Lino de Mattos. 
Pedro Ludovico. 
Sylvio Curvo. 

João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Gaspar Velloso. 
Gomes de Oliveira. 
Nereu 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. Sylvio Curvo, servindo de 2º  

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

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

 
EXPEDIENTE 

 
Aviso 

 
Do Sr. Ministro da Fazenda nº 149, como 

segue: 
 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
 
Rio de Janeiro, em 7 de maio de 1958. 
Aviso nº 149: 
Senhor 1º Secretário: 
Em referência ao Ofício nº 441, de 5 de março 

último, com o qual V. Exa. transmitiu o teor do 
Requerimento nº 46, de 1958, em que o Senhor 
Senador Lima Teixeira solicita informações  
acêrca da exportação de produtos no período 
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de 1953 a 1957 e produção em dólares obtida na 
Bahia, nos anos de 1955 a 1957, de petróleo e gás, 
tenho a honra de encaminhar a V. Exa. cópia dos 
esclarecimentos prestados a respeito pela 
Superintendência da Moeda e do Crédito e Carteira 
de Câmbio do Banco do Brasil S. A, cabendo-me 
esclarecer que o respectivo processo foi 
encaminhado ao Conselho Nacional do Petróleo para 
fornecer os elementos constantes das letras c, d e f 
do mencionado requerimento. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Exa. os protestos da minha alta estima e distinta 
consideração. – José Maria Alkmim. 
 
SUPERINTENDÊNCIA DA MOEDA E DO CRÉDITO 
 

Rio de Janeiro, 11 de abril de 1958. 
Ofício do DEBAP – 50-58:  
Senhor Ministro: 
Temos a honra de restituir a V. Exa. o Processo 

nº SC-59.061-58, contendo o Requerimento nº 46-58, 
do Senhor Senador Lima Teixeira, que nos foi 
encaminhado pela Carteira de Câmbio do Banco do 
Brasil S. A., a fim de respondermos às consultas 
formuladas nos itens a, b e c. 

Em anexo, fornecemos os seguintes mapas 
que julgamos preencher as finalidades do Senhor 
Senador Lima Teixeira, como segue: 

I – Comércio Exterior do Brasil – Exportação 
Brasileira – Principais Produtos – 1953 a 1957. 

Observação – Os dados se referem às 
exportações brasileiras segundo a estatística 
apurada pelo Serviço de Estatística Econômica e 
Financeira do Ministério da Fazenda. 

II – Comércio Exterior do Brasil – Exportação 
Brasileira – Portos. 

Observação – Os dados se referem  
às exportações brasileiras segundo apurações  
do Serviço de Estatística Econômica e  
Financeira do Ministério da Fazenda. Esta 
 

Superintendência não apura as operações de câmbio 
por Estados, tendo em vista que tal apuração poderia 
apresentar falhas, em conseqüência de ser muitas 
vêzes a transação cambial efetivada em praça 
diversa da que produz e da que exporta a 
mercadoria. 

III – Estatística Nacional das Operações de 
Câmbio – Operações de Câmbio para remessas 
destinadas a: 

Aluguel de Filmes Cinematográficos, Direitos 
Autorais, Patentes e Outros Royalties e Aluguéis – 
1955 a 1957. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Exa. os protestos da minha alta estima e distinta 
consideração. – J. Cardozo de Mello Netto – Diretor 
Executivo. 

BANCO DO BRASIL S. A. DICAM-571-58. 
Rio de Janeiro, 19 de março de 1958. 
Senhor Diretor Executivo. 
Em anexo, temos a honra de encaminhar a 

Vossa Excelência o Processo nº SC-59.061, de 10-3-
58, do Ministério da Fazenda, contendo o 
Requerimento nº 46-58, do Senhor Senador Lima 
Teixeira. 

Dos diversos assuntos tratados  
naquele Requerimento, apenas o constante  
do quesito g diz respeito a esta Carteira.  
Estamos procedendo aos necessários 
levantamentos e, dentro de mais alguns dias, 
prestaremos diretamente ao Ministério da Fazenda 
a respectiva resposta. 

Os quesitos a, b e c são da alçada  
dessa Superintendência, a cujo cargo se  
encontra a apuração da Estatística Nacional  
das Operações de Câmbio; os demais itens,  
c, d e f competem ao Conselho Nacional do 
Petróleo. 

Assim, para não retardar a resposta a ser 
enviada ao Senado, encaminhamos a Vossa 
Excelência o referido processo, para o obséquio 
  



COMÉRCIO EXTERIOR DO BRASIL 
 

EXPORTAÇÃO BRASILEIRA 
 

Principais Produtos 
 

– 1953 a 1957 – 
 

                                                                                                                                                                                            Equiv. em US$ 1.000 
 

 
Produtos 

 
1953 1954 1955 1956 1957 

– 302 – 

Café em grão....................................................................................................... 1.090.223 048.077 843.938 1.029.781 845.531 

Cacau em amêndoas.......................................................................................... 75.223 135.606 90.907 67.207 69.692 

Pinho serrado...................................................................................................... 38.058 37.178 57.856 33.333 63.761 

Hematita.............................................................................................................. 22.520 21.585 29.966 35.143 47.045 

Açúcar................................................................................................................. 22.411 12.380 46.911 1.604 45.872 

Algodão em rama................................................................................................ 101.756 223.116 131.365 85.944 44.207 

Minério de manganês.......................................................................................... 5.604 3.084 5.378 8.262 37.505 

Cêra de carnaúba................................................................................................ 14.502 16.236 16.857 17.297 18.827 

Fumo em fôlha.................................................................................................... 15.825 17.937 18.034 19.910 17.023 

Mate e chá........................................................................................................... 7.247 12.832 13.567 15.102 14.144 

 
Fonte: S.E.E.F do Ministério da Fazenda 
 



COMÉRCIO EXTERIOR DO BRASIL 
 

Exportação Brasileira – Portos 
 

– 1953 a 1957 – 
                                                                                                                                                                                                          Equiv. em US$ 1.000 

 
 

Portos 
 

1953 1954 1955 1956 1957 

– 303 – 

Santos................................................................................................................. 679.648 719.929 601.874 723.470 596.287 
Rio de Janeiro..................................................................................................... 245.169 244.926 248.796 217.921 197.726 
Paranaguá........................................................................................................... 260.738 165.804 117.327 180.781 129.848 
Vitória.................................................................................................................. 80.208 86.299 75.607 82.309 87.572 
Ilhéus................................................................................................................... 63.004 106.146 78.697 59.739 59.636 
Salvador.............................................................................................................. 47.469 68.570 53.862 50.091 59.530 
Recife.................................................................................................................. 25.830 31.445 53.272 14.913 45.034 
Macapá................................................................................................................ 107 2 8 7 31.653 
Fortaleza............................................................................................................. 111.115 15.996 21.957 15.067 21.344 
Pôrto Alegre........................................................................................................ 16.812 16.636 20.170 12.084 20.555 
Itajaí..................................................................................................................... 12.471 12.169 21.898 10.460 20.521 
Rio Grande.......................................................................................................... 16.028 9.932 18.067 25.853 16.555 
São Francisco do Sul.......................................................................................... 7.737 8.368 12.376 8.897 13.536 
Angra dos Reis.................................................................................................... 5.510 7.578 15.724 6.447 12.415 
Belém.................................................................................................................. 12.172 13.388 13.192 11.139 11.160 
Cabedelo............................................................................................................. 6.080 12.200 14.721 11.474 10.983 
TOTAL................................................................................................................. 1.539.120 1.561.836 1.423.246 1.482.020 1.391.007 
 
Fonte: S.E.E.F do Ministério da Fazenda 



ESTATÍSTICA NACIONAL DAS OPERAÇÕES DE CÂMBIO 
 

Operações de Câmbio destinadas a remessas para: 
 

"Aluguel de Filmes Cinematográficos" 
 

"Direitos Autorais" 
 

"Patentes" e 
 

"Outros Royalties e Aluguéis" 
 

– 1955 a 1957 – 
 

Equiv. em US$ 1.000 
 
 
 

 1955 1956 1957 

Discriminação 
Mercad. 

Taxa 
Oficial 

Mercad. 
Taxa 
Livre 

Total 
Mercad 

Taxa 
Oficial 

Mercad. 
Taxa 
Livre 

Total 
Mercad. 

Taxa 
Oficial 

Mercad. 
Taxa 
Livre 

Total 

Aluguel de filmes cinemato-gráficos... 10.909 1.590 12.499 8.035 2.220 10.255 8.725 1.552 10.277 
Direitos Autorais................................. 52 316 368 2 195 197 2 574 576 
Patentes............................................. – 2.059 2.059 56 65 121 – 234 234 
Outros Royalties e Aluguéis............... 809 8.970 9.779 324 12.378 12.702 2 3.356 3.358 
          
TOTAL................................................ 11.770 12.935 24.705 8.417 15.458 23.875 8.729 5.716 14.445 
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da prestação das informações de sua alçada 
diretamente ao Ministério da Fazenda. 

Valemo-nos do ensejo para reiterar a Vossa 
Excelência os protestos de nossa estima e alta 
consideração. – Banco do Brasil S. A. – Carteira de 
Câmbio. – Paulo Poock Corrêa, Diretor. 

Ao requerente. 
 

OFÍCIOS 
 

Da Câmara dos Deputados, nº 502, 511 e 512 
encaminhando autógrafos dos seguintes projetos: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 
Nº 73, de 1958 

 
(Projeto nº 3.545-C, de 1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza a abertura de créditos especiais no total de Cruzeiros 5.624.520.594,50, para os fins que 

menciona. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É o poder Executivo autorizado a abrir, pelos Ministérios e órgãos indicados, créditos especiais 

no total de Cr$ 5.624.520.594,50, discriminados nos Anexos que fazem parte integrante da presente lei: 
 

 Cr$ 
Departamento Administrativo do Serviço Público................................................................... 50.246,60 
Estado Maior das Fôrças Armadas......................................................................................... 6.500,00 
Conselho Nacional do Petróleo............................................................................................... 43.420. 727,80 
Ministério da Aeronáutica........................................................................................................ 358.334.325,90 
Ministério da Agricultura.......................................................................................................... 153.168:317,10 
Ministério da Educação e Cultura........................................................................................... 21.470.950,20 
Ministério da Fazenda............................................................................................................. 649.039.318,30 
Ministério da Guerra................................................................................................................ 13.321.047,90 
Ministério da Justiça e Negócios Interiores............................................................................. 18.898.737,70 
Ministério das Relações Exteriores......................................................................................... 1.000.000,00 
Ministério da Saúde................................................................................................................. 76.372.555,20 
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.......................................................................... 338.589.760,50 
Ministério da Viação e Obras Públicas.................................................................................... 3.950.848.107,30 
TOTAL..................................................................................................................................... 5.624.520.594,50 
 

Art. 2º Os créditos de que trata o art. 1º desta lei serão registrados pelo Tribunal de Contas e 
automaticamente distribuídos ao Tesouro Nacional. 

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário. 
 
DEMONSTRAÇÃO A QUE SE REFERE O ART. 1º DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO 

SERVIÇO PÚBLICO. 
 
 Cr$ 
Para pagamento da diferença de diárias, referentes ao período de 1º de agôsto de 1948 
a 11 de janeiro de 1950 a que fazem jus ax-diaristas do D.A.S.P., de acôrdo com a Lei nº 
488. (Proc. M. F. 110.229.50)............................................................................................... 

 
 

50.246.60 
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ESTADO MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS   
 Cr$ 
Para regularização de despesa efetuada, no exercício em curso, de acôrdo com o 
parágrafo 1º, do artigo 48, do Código de Contabilidade da União, com o pagamento de 
auxÍlio-doença (Proc. M. F. 256.527-5'7) 

  
 

6.500,00 
  

CONSELHO NACIONAL DO PETRÓLEO  
  
Para regularização de empréstimo, inclusive juros, feito pelo Banco do Brasil, S. A., à 
Comissão de Constituição da Refinaria Nacional de Petróleo, com a garantia do 
Tesouro Nacional (Proc. M. F. 99.190-55) 

  
 

43.420.727,80 
  
 MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA  
   
1) Para atender à liquidação e ao pagamento das obrigações a que se refere o 

artigo 78 do Código de Contabilidade da União, em favor de Antônio Bley Lima 
e outros, conforme relacionamento (Proc. M. F. 236.980-57)................................ 

  
 

16.521.405,90 
2) Para regularização de despesas realizadas além do crédito orçamentário 

próprio, em 1955, na forma do parágrafo 1º do artigo 48 do Código de 
Contabilidade da União, à conta da Verba Serviços e Encargos – (Verba 3 – 
2.01.2) (Proc. M. P..236.980-57)............................................................................ 

  
 
 

38.612.920,00 
3) Para regularização de despesas realizadas, em 1956, na forma do parágrafo 1º 

do artigo 48 do Código de Contabilidade da União, referentes à aquisição de 
material de vôo da Fôrça Aérea Brasileira (Proc. M. F. 236.980-57)..................... 

  
 

303.200.000,00 
  358.334.325,90 
   
 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA  
   
1) Para regularização de despesa efetuada no exercício em curso, de acôrdo com 

o parágrafo 1º do artigo 48, do Código de Contabilidade; com o pagamento, de: 
(Proc. M.F. 238.223-57): 

  

 a) função gratificada de Secretário, na Escola Superior de 
Agricultura (Proc. M. A. 2.741-57 anexo ao Proc. M.F. 
238.223-57).............................................................................. 

 
 

14.400,00 

  

 b) salário-família, no Instituto de Fermentação (Proc. M. A. 
4.784-57 anexo ao Proc. M. F. 238.223-57)............................ 

 
9.627.000,00 

 9.641.400,00 

 
2) Para o desenvolvimento de programas, serviços e trabalhos da Associação 

Brasileira de Crédito e Assistência Rural, mediante acôrdo com o Ministério da 
Agricultura (Proc. M. A. 5.003-57 anexo ao Proc. M. F. 238.223-57).................... 

  
 

30.000.000,00 
3) Para indenizar, a lavradores do Município de Ourinhos,  

Estado de São Paulo, pelos prejuízos que so- 
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  Cr$ 
 freram com a tromba dágua e chuva de granizo ocorridas a 26 de março de 1957 

(Proc. M. A. 17.496-57 anexo ao Proc. M. F. 238.223-57)...................................... 
 

9.715.850,00 
4) Para indenizar a agricultores do Estado de Santa Catarina, pelos prejuízos que 

sofreram com a enchente do Rio Araranguá, ocorrida em março de 1957 (Proc. 
M.A. 25.401-57 anexo ao Proc. M. F. 238.223 de 1957)......................................... 

 
 

14.490.800,00 
5) Para aquisição de maquinaria destinada à mecanização dos elementos básicos 

das observações meteorológicas codificadas (Proc. M. A. 26.896 de 1957 anexo 
ao Proc. M. F. 238.223-57)...................................................................................... 

 
 

20.000.000,00 
6) Para a contratação de onze colaboradores de ensino (Escola de Agronomia 

Eliseu Maciel – Instituto Agronômico do Sal), à razão de Cr$ 10.000,00 mensais 
durante um ano (Proc. M.A. 27.936-57 anexo ao Proc. M. F. 238.223-57)............. 

 
 

1.320.000,00 
7) Cota da União, correspondente ao exercício de 1957, para o "acôrdo" com o 

Estado de Minas Gerais; firmado em 26-10-55, para o desenvolvimento da 
produção de pó calcário destinado à correção e fertilização do solo (Proc. M. A. 
35.001-57 anexo ao Proc. M. F. 238.223.57).......................................................... 

 
 
 

5.000.000,00 
8) Para obras de reconstrução, de ampliação, e de reparo e reequipamento das 

hospedarias de imigrantes, situadas em Manaus, Belém e Fortaleza, 
subordinadas ao Instituto Nacional de Imigração e Colonização (Processo M. A. 
7.355-56 anexo ao Proc. M. F. 238.223-57)............................................................ 

 
 
 

25.000.000,00 
9) Para pagamento a Ludwig Aeldert, da indenização a que tem direito pela 

incorporação, ao Patrimônio Nacional, da fazenda de sua propriedade 
denominada "Capão do Cipó", situada no Município de Castro, Estado do 
Paraná (Proc. M. A. 47.800-56 anexo ao Proc. M.F. 238.223 de 1957).................. 

 
 
 

1.188.423,50 
10) Para indenizar os lavradores do Município de Caí, no Rio Grande do Sul, pelos 

prejuízos que sofreram com a enchente do Rio Caí, verificada em abril de 1956 
(Proc. M. A. 51.524.56 anexo ao Proc. M. F. 238.223 de 1957).............................. 

 
 

3.500.000,00 
11) Para pagamento de auxilio, correspondente ao exercício de 1956, à Escola 

Superior de Agricultura de Lavras, Estado de Minas Gerais, concedido pela Lei 
nº 2.935, de 31-10-56 (Proc. M.A. 54.938-56 anexo ao Proc. M. F. 238.223.57).... 

 
 

2.500.000,00 
12) Para, pagamento de aluguel do imóvel de propriedade de Alfredo del Cima, 

situado na Estrada do Cabuçu nº 516, em Campo Grande, Distrito Federal, 
ocupado por dependências do Serviço Florestal, no período de janeiro a 
dezembro de 1953 (Proc. M.F. 150.240.54)............................................................ 

 
 
 

20.400,00 
13) Para indenização a proprietário da fazenda denominada Pedra Branca,  

situada no Município de Nova Friburgo, cujas florestas foram declaradas proteto- 
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  Cr$ 
 ras pelo Decreto nº 29.544, de 9-5-51, retificado e ratificado pelo de nº 34.288, de 

15-10-53 (Proc. M. A. 6.582-57 anexo ao Proc. M. F. 238.223.57)............................... 
 

12.387.750,00 
14) Para pagamento da prestação de serviços como "Guarda dos Bens" da Colônia 

Agrícola de Papuan, Estado de Santa Catarina, no período de 13-4-48 a 2-8-52 
(Proc M.F. 209.410-55).................................................................................................. 

 
 

154.900,00 
15) Para pagamento da indenização devida a Carlota Maria Taylor, nos têrmos do artigo 

141, parágrafo 16, da Constituição Federal, pela desapropriação do imóvel de sua 
propriedade, denominado Fazenda do Garrafão, situado no Município de Magé, 
Estado do Rio de Janeiro (Proc. M.F. 164-572.57)...................................................... 

 
 
 

6.727.900,00 
16) Para pagamento de indenização, a Manuel Pereira de Carvalho, por acidente no 

trabalho, nos têrmos do Decreto-lei nº 7.03644, alterado pelo de número 7.527-45 e 
pela Lei nº 599-A-48, sendo Cr$ 21.087,40 a título de indenização pela perda do 
ante-braço e Cr$ 25.000,00 para aquisição de um braço mecânico (Proc. M.F. 
263.413-57)................................................................................................................... 

 
 
 
 

46.087,40 
17) Para pagamento do remanescente do empréstimo levantado pelo Ministério da 

Agricultura, na extinta Carteira de Exportação e Importação do Banco do Brasil S.A., 
em 1945, para aquisição e revenda de máquinas agrícolas, inclusive juros até 31 de 
dezembro de 1957 (Proc. M.F. 67.133.56).................................................................... 

 
 
 

   11.474:806,20 
  1.53.168.317,10 
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
  
1)  Para atender ao pagamento de salário-família, referente a exercícios anteriores, a 

diversos servidores do Ministério da Educação e Cultura, como se discrimina (Proc. 
M. F. 259.875-57): 

 

 Cr$.  
 – Proc. M.E.C. 5.729-54 – Rafael Iório, 1953......................................... 150,00  
 – Proc. M.E.C. 11.241-54 – Rildete Alves dos Santos, 1953................. 450,00  
 – Proc. M.E.C. 16.263-54 – Arnaldo Pereira de Araújo, 1953............... 300,00  
 – Proc. M.E.C. 19.613-54 – Antônio Guabiraba da Cunha, 1953.......... 2.550,00  
 – Proc. M.E.C. 21.909-55 – Moysés Elias, 1953.................................... 3.600,00  
 – Proc. M.E.C. 22.654-53 – César do Val Villares, 1953....................... 1.500,00 . 
 – Proc. M.E.C. 22.666-56 – Josué Borges de Barros, 1953.................. 3.600,00   
 – Proc. M.E.C. 29.153-54 – Joaquim Guedes Corrêa Gondim Neto, 1953... 1.800,00  
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 Cr$  
– Proc. M.E.C. 30.708.56 – José Ernani de Lima, 1953..................... 1.800,00  
– Proc. M.E.C. 33.929-54 – Alberto Rougemont Júnior, 1953............ 1.800,00  
– Proc. M.E.C. 39.495-53 – Marina Mazziotti Paes de Barros, 1952 e 

1953............................................................................................... 
4.500,00  

– Proc. M.E.C. 40.946-45 – Luiz Borges Adrega, 1953...................... 1.800,00  
– Proc. M.E.C. 41.083-56 – Maria de Lourdes Rodrigues, 1952,1953 

e 1954............................................................................................... 
4.300,00  

– Proc. M.E.C. 49.565-46 – Sebastião Ferreira Gomes, 1953............ 1.800,00  
– Proc. M.E.C. 50.003-54 – Albertina Lopes Sampaio, 1953 e 1954.. 2.550,00  
– Proc. M.E.C. 57.550-51 – Celso Vieira Marques, 1953.................... 2.550,00  
– Proc. M.E.C. 59.333-52 – Carmen Mazzeo Berzotti, 1953……....... 1.800,00  
– Proc. M.E.C. 63.922-48 – João Pedro de André, 1953.................... 2.650,00  
– Proc. M.E.C. 65.738-55 – Cynira Christiano de Souza Cerpe, 1953 1.050,00  
– Proc. M.E.C. 66.437-55 – Maria do Carmo Costa Carvalho, 1953... 2.400,00  
– Proc. M.E.C. 72.013-54 – Allan Kardec Ribeiro de Queiroz, 1953... 150,00  
– Proc. M.E.C. 76.041-54 – Antônio Martins, 1953............................. 3.600,00  
– Proc. M.E.C. 76.897-55 – Edgard Pinheiro Pôrto, 1953................... 450,00  
– Proc. M.E.C. 77.008-54 – Francisco Leite Júnior, 1953................... 1.500,00  
– Proc. M.E.C. 77.539-54 – Mário Felicio, 1953.................................. 1.800,00  
– Proc. M.E.C. 79.918-54 – Odilon Luiz Santos Lima, 1953............... 1.800,00  
– Proc. M.E.C. 85.673-53 – José Júlio Justino, 1953.......................... 3.600,00  
– Proc. M.E.C. 85.976-52 – Yvone Pereira de Brito, 1953.................. 5.400,00  
– Proc. M.E.C. 87.576-57 – Pedro da Cunha Júnior, 1953................. 7.200,00  
– Proc. M.E.C. 89.555-54 – Alcides Simões Mathias, 1953................ 1.350,00  
– Proc. M.E.C. 92.523-54 – Cândida Monteiro de Castro Pedroza, 

1953.................................................................................................. 
900,00  

– Proc. M.E.C. 95.471-54 – Antônio Coelho Cardoso, 1954.............. 750,00  
– Proc. M.E.C. 99.100-54 – Gilberto Moreira Leite, 1953............... 1.800,00  
– Proc. M.E.C. 109.116-55 – Manoel da Conceição Rocha Rêgo, 

1953.................................................................................................. 
1.800,00  
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   Cr$ 
 – Proc. M.E.C. 109.819-53 – Hercília Buccos Filhagosa, 1953................ 2.100,00  
 – Proc. M.E.C. 109.917-54 - Milton Figueira de Lemos, 1953.................. 450,00  
 – Proc. M.E.C. 109.918-54 – Paulo Antônio Veríssimo do Couto e Silva, 

1953........................................................................................................ 
900,00  

 – Proc. M.E.C. 110.125-54 – Teotônio do Carmo, 1954........................... 900,00  
 – Proc. M.E.C. 115.519-54 – Luís Felipe Vieira Souto, 1953................... 3.600,00  
 – Proc. M.E.C. 124.170-53 – Esperidião Antônio da Rocha, 1953........... 600,00  
 – Proc. M.E.C. 124.504-53 – Alfredo Procópio dos Santos, 1953............ 300,00  
 – Proc. M.E.C. 124.726-53 – Maria do Carmo da Costa Carvalho, 1953. 2.400,00  
 – Proc. M.E.C. 127.379-53 – Maria Lúcia Veiga Teixeira, 1953............... 2.400,00  
 – Proc. M.E.C. 128.483-53 – José Rodrigues do Valle, 1953................... 1.800,00 90.500,00 
     
2) Para pagamento a diversas Companhias de Aviação, referente a exercícios anteriores, 

pelo fornecimento de passagens a servidores do Ministério da Educação e Cultura, como 
se discrimina (Proc. M.F. 259.875-57): 

 

  Cr$  
 – Proc. M.E.C. 663-56 – Panair do Brasil S. A.......................................... 19.835,30  
 – Proc. M.E.C. 11.695-56. – S. A. Emprêsa de Viação Aérea Rio 

Grandense (VARIG)............................................................................... 
 

1.677,10 
 

  Proc. M.E.C. 11.717-56 – Panair do Brasil S. A..................................... 27.066,40  
 – Proc. M.E.C. 28.280-56 – Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Ltda.......... 6.357,70  
 – Proc. M.E.C. 43.516-56 – Nacional Transportes Aéreos S.A................. 1.697,50  
 – Proc. M.E.C. 55.118-56 – Viação Aérea São Paulo S. A. (VASP)......... 990,80  
 – Proc. M.E.C. 56.487-56 – Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Ltda.......... 6.053,60  
 – Proc. M.E.C. 56.489-56 – Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Ltda.......... 7.737,30  
 – Proc. M.E.C. 63.051-56 – Viação Aérea São Paulo S. A. (VASP)......... 935,20  
 – Proc. M.E.C. 70.855-56 – Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Ltda.......... 1.102,10  
 – Proc. M.E.C. 72.375-56 – Real S/A – Transportes Aéreos.................... 5.726,40  
 – Proc. M.E.C. 78.740-56 – Nacional Transportes Aéreos S. A................ 1.077,00  
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   Cr$ 
 – Proc. M.E.C. 103.454-56 – S.A. Emprêsa de Viação Aérea Rio 

Grandense (VARIG)............................................................................. 4.199,20  
 – Proc. M.E.C. 112.577-54 – Panair do Brasil S.A............................... 676,30  
 – Proc. M.E.C. 114.575-54 – Panair do Brasil S.A............................... 807,20  
 – Proc. M.E.C. 117.361-56 – Panair do Brasil S.A............................... 7.912,20  
 – Proc. M.E.C. 120.551-55 – Real S.A. – Transportes Aéreos............          2.952,80 96.804,10 

3) Para pagamento à Estrada de Ferro Central do Brasil, referente a exercícios 
anteriores, pelo fornecimento de passagens a servidores do Ministério da Educação 
e Cultura, como se discrimina (Proc. M.F. 259.875-57): 

 

 – Proc. M.E.C. 8.488-46 – 1946........................................................... 604,00  
 – Proc. M.E.C. 53.669-56 – 1956......................................................... 423,00  
 – Proc. M.E.C. 102.087-56 – 1956.......................................................             696,00 1.723,00 

4) Para regularização do pagamento de ágios sôbre a remessa de US$ 50.000,00 para 
os Estados Unidos, destinados à aquisição de leite em pó para a Campanha de 
Merenda Escolar do Ministério da Educação e Cultura, no exercício de 1955 (Proc. 
M.E.C. 108.732-57 anexo ao Proc. M.F. 259.875-57).................................................... 175.000,00 

5) Para atender pagamento de honorários a que fizeram jus os professôres e auxiliares 
que constituiram, em 1947, as comissões julgadoras de exame de admissão, provas 
de habilitação, concursos de docência e outros, como se discrimina (Proc. M.F. 
259.875-57):  

  Cr$  
 – Proc. M.E.C. 72.660-48 Oscar Fróes................................................ 2.709,00  
 – Proc. M.E.C. 72.684-48 – Alarico de Freitas..................................... 2.500,00  
 – Proc. M.E.C. 72.694-48 – João Sabóia Barbosa.............................. 4.550,00  
 – Proc. M.E.C. 72.714-48 – Ney Cidade Palmeiro............................... 2.500,00  
 – Proc. M.E.C. 72.724-48 – Odin Aquino Casses................................ 2.500,00  
 – Proc. M.E.C. 72.734-48 – Walter Gomes Cardim.............................       2.500,00 17.259,00 

6) Para atender pagamento de salário, no período de 8 a 31 de dezembro de 1953, a 
Cornélia Vieira Lima, atendente, ref. 18, da T.N.O. do Instituto de Puericultura da 
U.B. (Proc. M.E.C. 82.550-54 anexo ao Proc. M.F. 259.875-57)................................... 1.014,20 
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   Cr$ 
7) Para ocorrer às despesas com auxílio de emergência à Cinemática Brasileira, 

sediada na Capital do Estado de São Paulo, e que foi atingida por incêndio em 
janeiro de 1957 (Proc. M.E.C. 68.548-57 anexo ao Processo M.F. 259.875-57)........... 1.500.000,00 

8) Para atender ao pagamento de serviço de vigilância, nas instalações do 
Observatório Magnético na Ilha Itatuóca, feito pelos Serviços de Navegação da 
Amazônia e Administração do Pôrto do Pará (Proc. M.F. 259.875-57):  

  Cr$  
 – Proc. M.E.C. 30.894-57 – no exercício de 1956............................... 32.543,30  
 – Proc. M.E.C. 72.247-56 – nos exercícios de 1955 e 1956................         19.536,10 52.079,40 

9) Para atender ao pagamento à Conservadora Brasileira, por serviços de limpeza 
diária, lavagens, enceramentos, manutenção de plantões, no prédio nº 195 do 
Campo de São Cristóvão e no novo Pavilhão de Dormitórios e Serviços de 
Administração do Colégio Pedro II – Internato, em dezembro de 1955 (Proc. M.E.C. 
136.024-56 anexo ao Processo M.F. 259.875-57)......................................................... 60.000,00 

10) Para atender pagamento à Socorel S.A. Comercial de Representações, de Recife, 
por fornecimento de material à Escola Técnica de Manaus, em 1951 (Proc. M.E.C. 
1.922-56 anexo ao Proc. M.F. 259.875-57).................................................................... 69.919,00 

11) Para atender pagamento a Cereais Santos Martins Ltda., do Rio de Janeiro, por 
fornecimento de alimentação preparada a repartições do Ministério da Educação e 
Cultura, durante o exercício de 1953 (Proc. M.E.C. 24.011-57 anexo ao Proc. M.F. 
259.875, de 1957)........................................................................................................... 668.082,90 

12) Para indenização ao Lóide Brasileiro pelo transporte de estudantes que participaram 
dos X Jogos Universitários Brasileiros, realizados em Recife, Pernambuco (Proc. 
M.E.C. 77.250-50 anexo ao Proc. M.F. 259.875-57)...................................................... 1.180.738,90 

13) Para atender ao pagamento, à Cia. de Carris, Luz e Fôrça do Rio de Janeiro, 
Limitada, das despesas excedentes, no exercício de 1955, com "iluminação, fôrça 
motriz e gás" efetuadas como se discrimina (Proc. M.E.C 26.096-56 anexo ao Proc. 
M.F. 259.875, de 1957):  

  Cr$  
  Pela Divisão do Material.................................................................... 510.438,20  
  Pela Escola Técnica de Curitiba.......................................................         50.987,10 561.425,30 

14) Para atender ao pagamento de despesa referente ao consumo de luz elétrica  
e fôrça motriz, pela Escola Técnica de Curitiba, relativo ao excedente do 4º tri- 
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  Cr$ 
 mestre do ano de 1954, e fornecidas pela Companhia Fôrça e Luz do Paraná (Proc. 

M.E.C. 50.102-57 anexo ao Proc. M.F. 259.875-57)........................................................ 8.507,50 
15) Para atender despesa referente ao fornecimento de energia elétrica feito à Escola 

Técnica de Curitiba, durante os 3º e 4º trimestres de 1951, pela Companhia Fôrça e 
Luz do Paraná (Proc. M.E.C. 99.346-57 anexo ao Proc. M.F. 259.875-57)..................... 27.603,00 

16) Para atender ao pagamento à Companhia Energia Elétrica Rio Grandense, pelo 
fornecimento de luz e fôrça motriz, nos meses de outubro e dezembro de 1955, ao 
Instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul (Proc. M.E.C. 105.285-57 anexo ao 
Proc. M.F. 259.875, de 1957)............................................................................................ 14.963,90 

17) Para atender ao pagamento à Companhia Telefônica Brasileira, proveniente de 
serviço telefônico prestado à Seção de Segurança Nacional do Ministério da Educação 
e Cultura, durante o segundo semestre de 1955 (Processo M.E.C. 116.895-56 anexo 
ao Proc. M.F. 259.875-57)................................................................................................ 25.360,50 

18) Para atender pagamento correspondente ao fornecimento de material à Inspetoria de 
Saúde dos Portos da Bahia, em dezembro de 1951, como se discrimina (Proc. M.E.C. 
118.641-55 anexo ao Proc. M.F. 259.875-57):  

  Cr$  
 Irmãos Requião & Cia. Ltda.................................................................... 14.521,00  
 J. Andrade & Cia.....................................................................................          2.261,00 16.782,00 

19) Para pagamento, no exercício de 1957, das subvenções anuais concedidas à 
Faculdade de Filosofia e à Escola Politécnica, ambas da Universidade Católica de 
Pernambuco, correspondendo Cr$ 2.500.000,00, para cada, conforme o disposto no 
art. 1º da Lei nº 2.984, de 30 de novembro de 1956 (Proc. M.E.C. 2.234, de 1957, 
anexo ao Proc. M.F. 259.875-57)...................................................................................... 5.000.000,00 

20) Para auxiliar a realização do II Congresso Latino-Americano de Anatomia Patológica, 
na Capital de São Paulo, em 1958 (Proc. M.E.C. 6.843-57 anexo ao Proc. M.F. 
259.875-57)....................................................................................................................... 4.000.000,00 

21) Para pagamento, no exercício de 1957, da subvenção anual concedida à Faculdade 
de Direito de Sergipe, conforme o disposto no art. 6º da Lei número 3.038, de 19 de 
dezembro de 1956 (Proc. M.E.C. 9.590-57 anexo ao Proc. M.F. 259.875-57)................. 2.500.000,00 

22) Para regularização de despesa autorizada na forma do art. 48 do Código de 
Contabilidade Pública, para pagamento de salários, referentes ao exercício de 1956, a 
Nair Henoy de Carvalho Sampaio, professôra contratada do Instituto Benjamin 
Constant (Proc. M.E.C. 42.246-54 anexo ao Proc. M.F. 259.875-57).............................. 48.000,00 

23) Para atender auxílio financeiro à realização do  
Congresso Brasileiro de Obstetrícia e Ginecologia, na 
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  Cr$ 
 Capital Federal, no período de 14 a 17 de outubro de 1957 (Proc. M.E.C. 68.427-57 

anexo ao Proc. 259.875, de 1957).................................................................................... 500.000,00 
24) Para atender ao pagamento do abono especial temporário concedido pela Lei nº 

2.412-55 ao pessoal do Quadro Extraordinário da Universidade do Brasil, nos meses 
de novembro e dezembro de 1954 (Proc. M.E.C. 79.103-55 anexo ao Proc. M.F. 
259.875-57)....................................................................................................................... 1.073.355,50 

25) Para pagamento da subvenção correspondente ao exercício de 1957, concedida pela 
Lei nº 3.061, de 22 de dezembro de 1956, à Faculdade de Farmácia e Odontologia do 
Estado do Rio de Janeiro (Proc. M.E.C. 91.541-57 anexo ao Proc. M.F. 259.875-57).... 2.500.000,00 

26) Para atender auxílio financeiro à União Nacional dos Estudantes, a fim de atender às 
despesas com a 10ª Semana Brasileira de Debates Científicos, realizada em setembro 
de 1956, em Pôrto Alegre, sob o patrocínio do Centro Acadêmico Sarmento Leite 
(Proc. M.E.C. 91.655-56 anexo ao Proc. M.F. 259.875-57).............................................. 200.000,00 

27) Para atender pagamento de indenização devida a Josef Amrein, ex-técnico contratado 
do Ministério da Educação e Cultura, com exercício na Diretoria do Ensino Industrial, 
referente ao período de 1 de fevereiro de 1952 a 25 de junho de 1954 (Proc. M.E.C. 
100.725-53 anexo ao Proc. M.F. 259.875-57).................................................................. 81.832,00 

28) Para atender a despesas decorrentes dos festejos comemorativos da passagem do 
Centenário do Instituto Nacional de Educação dos Surdos, transcorrido em 26 de 
setembro de 1957 (Proc. M.F. 206.24-57)........................................................................    1.000.000,00 

   21.470.950,20 
   
 MINISTÉRIO DA FAZENDA  
   

1) Para regularização de despesas decorrentes da importação de trigo, efetuada no 
exercício de 1949, inclusive juros (Proc. 30.748-57)........................................................ 1.731.226,70 

2) Para regularização de despesas efetuadas com a Delegação do Brasil à x Reunião 
das Partes Contratantes do Acôrdo Geral sôbre Tarifas Aduaneiras e Comércio, 
realizada em Genebra, Suíça, em 1955 (Proc. M.F. 41.488-57)...................................... 151.711,30 

3) Para regularização de despesa com a subscrição, pelo Brasil, de 1.163 ações da 
"International Finance Corporation" (Proc. M.F. 50.535-57)............................................. 21.515.500,00 

4) Para regularização de parcelas duplamente creditadas pelo Banco do Brasil S.A. à 
União, nos exercícios de 1942 (Cr$ 1.537.500,00) e de 1946 (Cruzeiros 506.356,30), 
inclusive juros (Proc. M.F. 165.596, de 1950)................................................................... 2.824.764,00 

5) Para regularização de despesas efetuadas de acôrdo com o parágrafo 10 do  
artigo 48 do Código de Contabilidade da União, com o pagamento de passa- 
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  Cr$ 
 gens e diárias, inclusive o ágio de Cr$ 25,00 por dólar, dos membros da Delegação 

Brasileira à Conferência da Organização dos Estados Americanos, realizada em Buenos 
Aires, de 15 de agôsto a 5 de setembro de 1957 (Proc. M.F. 278.308-57).......................... 1.827.218,10 

6) Para pagamento, à Remington Rand do Brasil S.A. (Casa Pratt), por locação de 
máquinas "Powers" e serviços prestados nas Delegacias Regionais do Impôsto de 
Renda, nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Niterói, Curitiba e Pôrto Alegre, 
durante o exercício de 1955 (Proc. M.F. 324.389-56)........................................................... 1.408.000,00 

7) Para compensação de lançamento feito em duplicata, a título de "Impôsto de Renda", no 
exercício de 1956, e que deixou de ser anulado, naquele exercício, pela Recebedoria do 
Distrito Federal (Proc. M.F. 345.622-56)............................................................................... 4.070,00 

8) Segunda prestação do capital a ser aplicado pela Carteira de Colonização do Banco do 
Brasil, ex-vi da Lei nº 2.237, de 19 de junho de 1954 (Proc. M.F. 360.751-56).................... 200.000.000,00 

9) Para regularização de despesa com o pagamento do abono de emergência, concedido 
pela Lei nº 1.765, de 18-12-52 e efetuado pelas seguintes repartições, no exercício de 
1953 (Proc. M.F. 318.248-56):  

  Cr$  
 – Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional, no Estado da Paraíba................. 301.830,00  
 – Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional, no Estado do Rio de Janeiro....... 6.870,00  
 – Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional, no Estado de Minas Gerais......... 590,00  
 – Ministério da Guerra.................................................................................. 45.900,00  
 – Departamento de Imprensa Nacional........................................................       32.700,00 387.890,00 

10) Para regularização de despesa com o pagamento de diferença de funções gratificadas 
de acôrdo com a Lei nº 2.188, de 3-3-54 e efetuado pelas seguintes repartições (Proc. 
M.F. 318.248-56):  

  – no exercício de 1953:    
  Cr$ Cr$  
 – Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional, no Estado do 

Amazonas.......................................................................... 2.866,70   
 – Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional, no Estado do 

Pará.................................................................................... 70.829,20   
 – Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional, no Estado do 

Rio Grande do Sul..............................................................         32.400,00 106.095,90  
 



– 316 – 
 

  Cr$ 
  – no exercício de 1954:  
 – Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos,do 

Estado do Piauí........................................................... 99.351,00   
 – Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos,do 

Distrito Federal............................................................          1.400,00      100.751,00 206.846,90 
11) Para regularização de despesa com o pagamento do abono de Natal de 1949, 

efetuado pela Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no Estado da Paraíba (Proc. 
M.F. 318.248-56).............................................................................................................. 126.050,00 

12) Para regularização de despesa com o pagamento de vencimento de pessoal 
permanente, efetuado, em 1952, pelo Tesouro Nacional, por "Movimento de Fundos" 
com a Casa da Moeda..................................................................................................... 816,30 

13) Para regularização de despesa com o pagamento de salário de extranumerário-
mensalista, efetuado em 1950, pela Estrada de Ferro Goiás, por "Movimento de 
Fundos" com a Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional no Estado de São Paulo (Proc. 
M.F. 318.248-56).............................................................................................................. 5.310,00 

14) Para atender às despesas com a aquisição de duas aeronaves destinadas aos 
serviços fazendários (Proc. M.F. 203.727-57)................................................................. 23.476.800,00 

15) Para regularização das despesas efetuadas com as delegações brasileiras às 
Reuniões das Partes Contratantes do Acôrdo Geral sôbre Tarifas Aduaneiras e 
Comércio (GATT), realizadas em Genebra, Suíça, no ano de 1957, e com a 
delegação às Sessões do GATT, no Comitê Interseccional e no de Consultas (Proc. 
M.F. 315.285-57).............................................................................................................. 7.484.142,70 

16) Para pagamento à firma Limpadora Brasileira S.A., serviços prestados, de asseio e 
higiene nos Edifícios da Alfândega do Rio de Janeiro, Guardamoria e Armazém de 
Encomendas Postais nos meses de maio, junho e julho de 1951 (Proc. M.F. 41.498-
55).................................................................................................................................... 50.250,00 

17) Para pagamento à Prefeitura Municipal de Salto Grande, no Estado de São Paulo, 
referente a serviços de guias e sarjetas executados pela mesma Prefeitura, no 
exercício de 1948 e referentes a prédio residencial de propriedade da União, situado 
naquela cidade (Proc. M.F. 78.528-48)............................................................................ 6.893,60 

18) Para atender ao pagamento de juros de depósitos devidos à Caixa Econômica 
Federal de Alagoas, referentes aos exercícios de 1947 a 1952 e 1954 e 1955 (Proc. 
M.F. 299.106-55).............................................................................................................. 176.730,00 

19) Para cumprimento da Lei nº 2.977, de 28 de novembro de 1956, que reestrutura o, 
Serviço da Dívida Interna Fundada Federal (Proc. M.F. 17.039, de 1957)...................... 317.738.517,00 
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  Cr$ 
20) Para completar o pagamento de percentagem devida aos Municípios, proveniente da 

cota de impôsto de renda, nos exercícios de 1955 e 1956, ex-vi do art. 15, parágrafo 4º, 
da Constituição Federal (Proc. M.F. 56.068-57), sendo:  

  Cr$  
 Em 1955...................................................................................................... 25.336.606,20  
 Em 1956......................................................................................................  38.033.056,60 63.369.662,80 

21) Para pagamento à Administração do Pôrto do Rio de Janeiro de despesas referentes à 
armazenagem, capatazias, cotas e guindastes, cota de Previdência de 4%, Portaria 198, 
de 25-2-46, a taxa Decreto 651, correspondentes a várias máquinas e matérias primas, 
adquiridas pela Casa da Moeda, em 1957 e em exercícios anteriores (Proc. M.F. 95.565, 
de 1957)................................................................................................................................ 330.000,00 

22) Para atender, às despesas com o consêrto de uma camioneta de uso da Recebedoria 
Federal em São Paulo (Proc. M.F. 312.143-56)....................................................................        216.918,00 

  649.039.318,30 
   
 MINISTÉRIO DA GUERRA  
   

1) Para atender à aquisição e instalação de uma termelétrica para suprir de energia a 
Fábrica Presidente Vargas (Proc. M.F. 254.960-57)............................................................. 10.000.000,00 

2) Para atender ao pagamento de vencimentos atrasados aos funcionários abrangidos pela 
Lei nº 1.329, de 25 de janeiro de 1951 (Proc. M.F. 254.960-57).......................................... 11.817,80 

3) Para atender ao pagamento ao construtor José Martinelli, correspondente a serviços 
prestados nas obras de ampliação do Hospital Militar de São Paulo, em face do parecer 
da Procuradoria Geral (Proc. M.F. 254.960-57).................................................................... 85.800,00 

4) Para atender ao pagamento à Prefeitura Municipal de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, 
correspondente a despesas feitas com o calçamento de rua na área utilizada pelo 17º 
R.I. (Proc. M.F. 254.960, de 1957)........................................................................................ 87.432,40 

5) Para atender ao pagamento de taxas de pavimentação devidas às Prefeituras Municipais 
de: (Proc. M.F. 254.060-57)  

  São Paulo.............................................................................................. 150.198,00  
  Curitiba..................................................................................................    1.542.480,00 1.692.678,00 

6) Para atender ao pagamento de despesas resultantes de estudos, material 
adequado ao novo processo plástico-gravuras relacionadas com a  
representação do Serviço Geográfico no XVIII Congresso Inter- 
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  Cr$ 
 nacional de Geografia e o qual teve lugar no Brasil, em 1956 (Proc. M.F. 254.960-

57)..................................................................................................................................... 400.000,00 
7) Para atender ao pagamento de taxas de viação e sanitária à Prefeitura Municipal de 

São Paulo, correspondentes ao imóvel sito no Parque D. Pedro II, ocupado pelo 2º G. 
CAN. AU. A. AE. – Grupo Bandeirante (Proc. M.F. 254.960.57)...................................... 87.313,60 

8) Para atender ao pagamento de benefícios instituídos pelo Decreto nº 39.017-56, não 
pagos em 1956, atinente ao pessoal admitido pela Comissão Especial de Obras nº 5 à 
conta de dotação do Ministério da Viação e Obras Públicas (Proc. M.F. 262.091-
57).....................................................................................................................................       956.006,10 

   13.321.047,90 
   
 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES  
   

1) Para regularização de despesas efetuadas pelo Govêrno do Território do Amapá, no 
exercício de 1956 e levadas à conta "Diversos Responsáveis", face a sua não 
escrituração na verba orçamentária pròpria (Proc. M.F. 34.644-57)................................ 5.000.000,00 

2) Para pagamento, referente ao exercício de 1956, de gratificação de função (FG-3), 
aos Inspetores Regionais da Polícia Marítima, Aérea e de Fronteira, em 
disponibilidade – Francisco Bastos Monteiro, Severino Gonçalves da Rocha, Mário 
Cavalcanti de Melo, Antônio Coelho da Costa Guedes e Clóvis Barbosa – devida em 
virtude de sentença judiciária (Proc. M.J. 9.319-57 anexo ao Proc. M.F. 241.748).......... 240.000,00 

3) Para pagamento de ajuda de custo concedida ao Guarda ref. "20" – Floriano Tenório 
da Silva, ex-vi do M. J. do art. 127, da Lei nº 1.711, de 28-10-52 (Proc. M.J. 46.596-56 
anexo ao Proc. M.F. 241.748-57)...................................................................................... 6.000,00 

4) Para pagamento, relativo ao exercício de 1957, da pensão concedida, nos têrmos do 
art. 242 da Lei nº 1.711, de 28-10-52, a Ana Marcelina da Silva, mãe do Guarda 
Territorial ref. "20", da T.N. do Território do Rio Branco – Aderbal da Silva Ferreira – 
falecido em conseqüência de acidente no desempenho de suas funções em 1955. 
(Proc. M.J. 22.926, de 1957, anexo ao Proc. M.F. 241.748-57)....................................... 56.784,00 

5) Para pagamento relativo ao exercício de 1956, dos. servidores da Fundação Brasil-
Central, do aumento de salários, concedidos nas bases da Lei nº 2.745, de 12-3-56 
(Proc. M.J. 18.833-57 anexo ao Proc. M.F. 241.748-57).................................................. 8.195.600,00 

6) Para pagamento de "Gratificação pela execução de trabalho de natureza especial, 
com risco de vida ou saúde", a que fazem jus nos têrmos da legislação vigente os 
seguintes servidores (Proc. M.J. 9.316 de 1957 anexo ao Proc. M.F. 241.748-57):  
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     Cr$ 
   Cr$ Cr$  
 – do Serviço de Assistência a Menores    
  – Artur Cícero Tavares............................................. 48.000,00   
  – João de Deus Filho............................................... 33.600,00   
  – Maria Emília Brasil................................................ 33.600,00   
  – Mircéa Vieira de Oliveira....................................... 39.840,00   
  – José Pinto Soares.................................................        55.200,00 210.240,00  
 – da Penitenciária Central do Distrito Federal    
  – Ayrton de Alcântara e Almeida Magalhães........... 62.400,00   
  – Felix Porcel Garcia................................................ 52.200,00   
  – Ney Queiroz..........................................................        36.000,00       153.600,00 363.840,00 

7) Para pagamento, à Companhia de Carris, Luz e Fôrça do Rio de Janeiro, por 
fornecimentos de energia elétrica (fôrça), à Polícia Militar do Distrito Federal, no 
período de setembro a dezembro de 1955 (Proc. M.J. 26-515-56 anexo ao Proc. M.F. 
241.748 de 1957).............................................................................................................. 151.270,70 

8) Para pagamento, à Societé Anonyme du Gás de Rio de Janeiro, por fornecimento de 
gás e energia elétrica (luz), à Polícia Militar do Distrito Federal; no período de maio a 
dezembro de 1955 (Proc. M.J. 26.515-56 anexo ao Proc. M.F. 241.748-57)................... 413.484,20 

9) Para pagamento ao pessoal do Serviço de Navegação do Território Federal do 
Amapá, das seguintes importâncias que lhe são devidas (Proc. M.J. 29.351 de 1957 
anexo ao Proc. M.F. 241.748-57):  

 – Abono de emergência Cr$ Cr$  
  1953, a partir de 1º de julho..................................... 341.185,70   
  1954.......................................................................... 878.237,70   
  1955..........................................................................      905.273,80 2.124.697,20  
 – Abono especial temporário   
  1955....................................................................................................       940.059,60 3.064.756,80 

10) Para pagamento, à Companhia Brasileira de Energia Elétrica, por fornecimento feito 
ao Instituto Governador Macedo Soares, do Serviço de Assistência a Menores, sito na 
Ilha do Carvalho, nos meses de novembro e dezembro de 1952 (Proc. M.J. 7.353 de 
1954 anexo ao Proc. M.F. 241.748-57)............................................................................. 4.811,20 

11) Para pagamento à Casa Holanda de Máquinas Ltda. por fornecimentos e serviços 
prestados à Agência Nacional (Proc. M.J. 32.979.52 anexo ao Proc. M.F. 241.748-57). 16.360,00 
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  Cr$ 
12) Para indenizar a Maria Joana Barbosa de Carvalho, por serviços como "Trabalhador", 

no período de 1 de janeiro a 10 de março de 1956, no Hospital Central do Serviço de 
Assistência a Menores e no período de 10 a 24 de março do mesmo ano, no Instituto 
Governador Macedo Soares, do mesmo Serviço (Proc. M.J. 34.172-56 anexo ao 
Processo M.F. 241-748 de 1957)...................................................................................... 6.657,80 

13) Para indenização, do Dr. Pompeu Costa Lima Leite de Albuquerque, por serviços 
médicos prestados ao Serviço de Assistência a Menores no período de 25 de janeiro a 
23 de março de 1956 (Proc. M.J. 25791 de 1956 anexo ao Proc. M.F. 241.748-57)....... 9.150,00 

14) Para pagamento, ao Patronato São José, de Juiz de Fora, Minas Gerais, da 
importância que lhe é devida pela internação de 20 menores naquele estabelecimento, 
nos meses de setembro a dezembro de 1955, à razão de Cr$ 500,00 mensais, "per 
capita" (Proc. M.J. 14.389-55 anexo ao Proc. M.F. 241.748 de 1957).............................. 40.000,00 

15) Para pagamento da ajuda de custo concedida a Pauxy Gentil Nunes, por fôrça do art. 
127, da Lei nº 1.711, de 28-10-52 (Proc. M.J. 9.262-56, anexo ao Proc. M.F. 241.748-
57)...................................................................................................................................... 46.000,00 

16) Para pagamentos, relativos aos exercícios de 1.953 (abril a dezembro) e 1954, a 
servidores do Território do Amapá, da diferença do valor das funções gratificadas 
decorrente do art. 2º da Lei nº 2.188, de 3 de março de 1954, sendo Cr$ 284.400,00 
(1953) e Cr$ 379.200,00 (1954) (Proc. M.J. 26.121-57 anexo ao Proc. M.F. 241.748-
57)...................................................................................................................................... 663.600,00 

17) Para pagamento das seguintes despesas que deixaram de ser liquidadas no exercício 
de 1956, por insuficiência dos créditos orçamentários próprios atribuídos ao Território 
do Acre (Proc. M.J. 43.608 de 1956 anexo ao Proc. M.F. 241.748-57):  

  Cr$  
 – "Salário-família" (Pessoal Civil)............................................................ 331.800,00   
 – "Gratificação pela execução de trabalho de natureza especial com 

risco de vida ou saúde"........................................................................... 19.271,00  
 – "Extranumerários aposentados"........................................................... 28.332,00  
 – "Gratificação adicional por tempo de serviços" (Inativos).................... 118.037,00  
 – "Abono provisório e novas aposentadorias".........................................      101.183,00 598.623,00 

18) Para atender ao pagamento de despesas efetuadas de acôrdo com o artigo 48 do 
Código de Contabilidade (Proc. M.J. 32.711-57 anexo ao Proc. M.F. 302.14-57) a 
saber:  

 – Conselho Penitenciário do Distrito Federal e Inspetoria Geral Peniten- 
 

 
  



– 321 – 
 

  Cr$ Cr$ 
 ciaria, com "iluminação, fôrça motriz e gás"......... 5.000,00  
 – Procuradoras da República nos Estados e 

Disritito Federal (Para a Procuradoria da 
República no Rio Grande do sul) com 
"iluminação, fôrça motriz e gás............................. 2.000,00 

 

 – Subprocuradoria Geral da República, com 
"telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas, 
porte postal e assinatura de caixas postais .........     13.800,00                                        20.800,00 

  18.898.737,70 
 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES  
Para regularização das despesas com a realização, no Brasil, ao V 
Período de Sessões da Comissão Econômica para a América Latina –
(Proc. M. F. 205.839-55)............................................................................... 1.000.000,00 
 MINISTÉRIO DA SAÚDE  

1) Para ocorrer ao pagamento de equipamento fornecido ao Hospital 
de Psicopatas do Rio Grande do Norte (Proc. M. S. 11.932-57 
anexo ao Proc. M. F. 240.158-57).................................. 

 
 

10.000.000,00 
2) Para regularização de despesas efetuadas, de acôrdo com o art. 

48 do Código de Contabilidade da União, no exercício de 1956, 
com o pagamento do pessoal atendido à conta de dotações 
globais, relativo aos benefícios decorrentes do Decreto número 
39.017, de 11-4-56, e do Decreto nº 40.118, de 13-10-56, dos 
seguintes setores do Ministério da Saúde (Proc.M. F. 371.052-56): 

 

  Cr$  
 Serviço Especial de Saúde Pública............... 4.012.450,00  
 Departamento Nacional da Criança............... 621.830,00  
  Cr$   
 Departamento Nacional de 

Saúde  
  

 – Serviço Nacional de 
Tuberculose......................... 25.690.225,20 

  

 – Diversas Campanhas a 
cargo da Divisão de 
Organização Sanitária e do 
Departamento Nacional de 
Endemias Rurais.................. 

 
7.383.554,50 

  

 – Serviço Nacional de 
Doenças Mentais................. 1.760.420,00 

  

 – Serviço Nacional de 
Educação Sanitária .............         17.750,00 34.851.949,70 
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  Cr$ Cr$ Cr$ 
 Departamento Nacional de Endemias Rurais:    
  – Serviço Nacional de Febre Amarela..................... 587.800,00   
 – Serviço Nacional de Malária.................................. 25.315.486,00   
 – Serviço Nacional de Peste ....................................              592.122,00 26.495.408,00  
 Instituto Oswaldo Cruz.         390.917,50    76.372.555,20 
 MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO  
1) Para atender às seguintes despesas omitidas no Orçamento de 1957 (E.M.M.T.I.C. 

5.506-57, anexa ao Proc. M.F. 269.616-57): 
 

  Cr$  
 — na Comissão de Metrologia..................................................................   
 a) para gratificação adicional por tempo de serviço.................................. 13.500,00  
 – nas Delegacias Regionais do Trabalho:   
 a) para reparos, adaptações, conservação e despesas de emergência 

com bens imóveis..................................................................................... 
 

30.000,00 
 

 – nas Delegacias do Trabalho marítimo:   
   Cr$   
  a) para vencimentos........................................... 126.000,00   
  b) para mobiliário em geral................................. 12.000,00  , 
  c) para aluguel ou arrendamento de imóveis..... 24.000,00  .. 
  d) para máquinas, motores e aparelhos.............                 30.000,00 192.000,00  
  – na Comissão Federal de Abastecimento e 

Preços:   
 

  a) para salários de mensalistas.......................... 93.125.940,001   
  b) para salário-família.........................................            4.000.000,00    97.125.940,00 97.361.440,00 
2) Para atender às despesas com reparos, instalação, adaptação e aquisição de materiais 

para a reorganização da Seção de Assistência Social do Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio (Proc. M.T.I.C 168.656-57 anexo ao Proc. M.F. 269.646-57)........... 1.500.000,00 

3) Em favor do Instituto de Previdência e Assistência Social  
para ser levado a conta do "Fundo Especial 
 

 

 



– 323 – 
 
  Cr$ 
 de Assistência" a que se refere o art. 37 do Decreto-lei nº 2.865, de 12 de 

dezembro de 1940 (Proc. M.T.I.C. 197.119-56 anexo ao Proc. M.F. 269.646 de 
1957)........................................................................................................................... 156.139.592,90 

4) Em favor da Comissão Federal de Abastecimento e Preços para atender a 
despesas realizadas em 1951; pela Comissão Central de Preços (Proc. M.T.I.C. 
235.632-53 anexo ao Proc. M.F. 269.646-57.............................................................. 30.000.000,00 

5) Para atender às despesas, realizadas em 1956, com representação e propaganda 
no exterior (E.M.M.T.I.C. 5.511-57 anexa ao Processo M.F. 269.646-57), conforme 
discriminação abaixo:  

  Cr$   
 – Escritório de Propaganda e 

expansão Comercial nos Estados 
Unidos da América do Norte:  

  

  Pessoal.................................... 1.607.897,00   
 – Escritório de Propaganda e 

Expansão Comercial na 
Argentina:  

  

  Pessoal..................................... 1.170.407,00   
 – Escritório de Propaganda e 

expansão Comercial na França:  
  

  Pessoal..................................... 1.068.329,00   
 – Escritório de Propaganda e 

expansão Comercial na Itália:  
  

  Pessoal..................................... 716.314,00   
 – Escritório de Propaganda e 

Expansão Comercial no Canadá:  
  

  Pessoal..................................... 770.967,00   
 – Escritório de Propaganda e 

Expansão Comercial na 
Inglaterra:  

  

  Pessoal..................................... 770,978,00   
 – Escritório de Propaganda e 

Expansão Comercial na 
Alemanha:  

  

  Pessoal..................................... 770.981,00   
 – Escritório de Propaganda e 

Expansão Comercial no Chile:  
  

  Pessoal..................................... 754.494,00   
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  Cr$ Cr$ Cr$ 
 – l Escritório de Comercia Propaganda e Expansão em 

Portugal:   
 

  Pessoal........................................................................................ 716.454,00   
 –  Escritório de Propaganda e Expansão    
  Pessoal........................................................................................ 754.491,00   
 –  Escritório de Propaganda e Expansão Comercial na Espanha:    
  Pessoal........................................................................................ 716.449,00   
 – Escritório de Propaganda e Expansão Comercial em Benelux:    
  Pessoal..................................................................................... 770.981,000   
 – Escritório de Propaganda e Expansão Comercial no México:    
  Pessoal........................................................................................ 716.208,00   
 –  Escritório de Propaganda e Expansão Comercial no Paraguai:    
  Pessoal........................................................................................ 674.606,00 12.696.005,00  
 – Despesas com ajuda de custo, passagens, diárias e outras com 

investigações e pesquisas para pessoal dos aludidos Escritórioas de 
Propaganda no Exterior................................................................................... 3.500.000,00 

 
 

16.196.005,00 
6  Para indenizar o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE), 

da restituição à Companhia de Seguros Assicurazione Generali di Triestri e Venezia, em 
face do Acôrdo celebrado entre os Governos do Brasil e Itália, das reservas tècnicas 
daquela emprêsa seguradora, incorporadas ao patrimônio daquele Instituto, por fôrça do 
Decreto-lei nº 5.811, de 13 de setembro de 1943 (Proc. M.T.I.C. 191.983-55 anexo ao 
Proc. M.F. 269.646-57).............................................................................................................. 15.463.722,60 
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  Cr$ 
7) Para pagamento das despesas decorrentes da participação do Brasil, no exercício de 

1953, nas Feiras Internacionais de Milão, Pádua, Triestre, Bari, na Itália; Lausane, na 
Suíça, e Feira de América, Mendoza, na República Argentina (Proc. M.T.I.C. 209.295-53 
anexo ao Proc. M.F. 269.646-57)........................................................................................ 

 
 
 

1.800.000,00 
8) Para atender, à despesa com a aquisição efetuada em 1954, à Sociedade Brasileira de 

Expansão Comercial Ltda, de 30 (trinta) exemplares do livro "Brasil, sua Indústria e 
Exportação", para distribuição aos Escritórios de Propaganda e Expansão Comercial no 
exterior (Proc. M.T.I.C. 220.223-55 anexo ao Proc. M.F. 269.646-57)................................ 

 
 
 

9.000,00 
9) Para atender à despesa, com a aquisição, efetuada em 1954, de 1.000 (mil) exemplares 

da Edição Internacional da Revista "Conjuntura Econômica", em inglês, edição daquele 
ano, para distribuição pelos Escritórios de Propaganda e Expansão Comercial do Brasil 
no exterior (Proc. M.T.I.C. 189.031-56 anexo ao Proc. M.F. 269.646-57)........................... 

 
 
 

20.000,00 
0) Para atender ao pagamento de despesas com ajuda de custo e passagens do pessoal 

dos Escritórios de Propaganda e Expansão Comercial no exterior relativas ao exercício 
de 1955 (E.M.M.T.I.C. 5.516-57 anexo ao Proc. M.F. 269.646-57)..................................... 

 
 

          100.000,00 
     338.589.760,50 
 MINISTÈRIO DÁ VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS   
1) Para atender ao pagameno de funções gratificadas, no exercício de 

1957, não consignadas no respectivo Orçamento em favor da: (Proc. 
M.F. 244.286-57) 

 

 
  Cr$ Cr$  
 Comissão Técnica de Rádio    
 1 Diretor da Secretaria FG-2  60.000,00  
  Seção de Segurança Nacional    
 1  Diretor FG-2................................................................. 60.000,00   
 1  Secretário.....................................................................        48.000,00         108.000,00 168.000,00 
2) Para atender despesas da Rêde de Viação Cearense, por conta da arrecadação dos 

Fundos de Melhoramentos e de Renovação Patrimonial, no período de janeiro a agôsto 
de 1955 (Proc. M.F. 244.286-57)......................................................................................... 

 
 

1.683.277,40 
3) Para atender à regularização da despesa com o serviço de entrega rápida de 

correspondência postal, instituído em outubro de 1955, à conta da Verba 3 – 10 – 04 – 
30 – 01 (Proc. M.F. número 244.286-57)............................................................................. 1.017.021,60 
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  Cr$ 

4) Para atender ao pagamento do impôsto adicional de 10% sôbre direitos aduaneiros aos 
Serviços de Navegação da Amazônia e da Administração do Pôrto do Pará (SNAPP) 
nos exercícios de 1940 a 1956 (Proc. M.F. 244.286-57).................................................... 16.539.684,60 

5) Para atender ao pagamento à Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina da diferença 
verificada entre a dotação constante do Orçamento para 1951 e a arrecadação efetiva, 
no mesmo exercício, das taxas adicionais de 10% de que trata o Decreto-lei número 
7.632, de 12 de junho de 1945 (Proc.M.F. 244.286-57)..................................................... 284.864,60 

6) Para pagamento de alugueres de locomotivas e outros auxílios prestados pela Estrada 
de Ferro Sorocabana à Estrada de Ferro de Goiás (Proc. M.F. 244.286-57)..................... 1.386.954,70 

7) Para pagamento à Petrobrás (Petróleo Brasileiro S. A.) pela Viação Férrea Federal 
Leste Brasileiro de dívida proveniente do fornecimento de gás natural de Aratu (Proc. 
M.F. 244.286-57)................................................................................................................. 5.591.206,20 

8) Para pagamento de despesas realizadas em 1950 e 1951 na construção do edifício dos 
Correios e Telégrafos de S. Paulo, assim discriminando-se: (Proc.M.F. 244.286-57):  

   Cr$  
  Miguel Cassi – Ind. e Comércio Lda............................................................. 31.500,00  
  Metal – Arte.................................................................................................. 119,90  
  Luiz Licht ...................................................................................................... 79 650,00  
  Laminação Nacional de Metais S.A.............................................................. 13:428,00  
  Indústrias Petrarco Nicoli S. A...................................................................... 10.212,80  
  Cia. Industrial de Móveis.............................................................................. 8.000,00  
  Construtora Bruno de Biaggi Irmãos Ltda.................................................... 14.609,30  
  Sociedade Anônima Mármores Brasileiros – Sambra.................................. 19.595,10  
  Helmlinger S. A............................................................................................. 21.590,00  
  Francisco Fogliano....................................................................................... 333.881,40  
  Caetano Giardini........................................................................................... 39.801,80  
  Pricoli Fabri Ltda........................................................................................... 62.000,00  
  Emprêsa Limpadora Paulista ....................................................................... 13.540,00  
  Elevadores Elbo Ltda.................................................................................... .90.000,00  
  Lumina.......................................................................................................... 72.576,00  
  Kaj. A. Svanhola........................................................................................... 8.000,00  
  Com. Bras de Eletric. –. Siemens Schuckart S. A........................................ 205.764,70  
  Fidel Peres ................................................................................................... 31.094,80  
  Soc. Técnica Reforma Ltda.......................................................................... 339.940,00 1.395.303,80 

9) Para atender a despesas com a admissão de pessoal imprescindível ao funcionameno 
dos serviços da Rêde de Viação Cearense (Proc. M.F. 244.286-57)................................. 7.500.000,00 

10) Para atender a despesas com a admissão de pessoal  
imprescindível ao funcionamento dos serviços 
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  Cr$ 
 da Estrada-de-Ferro Dona Teresa Cristina (Proc. M. F. 244.286-57)............................... 1.492.650,00 

11) Para pagamento de aposentadorias aos servidores dos Serviços de Navegação da 
Amazônia e de Administração do Pôrto do Pará (SNAPP) durante o ano de 1956 
(Proc. M.F. 244.286-53).................................................................................................... 11.517.000,00 

12) Para atender à regularização do pagamento do pessoal diarista empregado no serviço 
de custeio da Estrada-de-Ferro Dona Teresa Cristina à conta da antiga Verba 4, no 
período de novembro de 1955 a dezembro de 1956 (Proc. M.F. 244.286-57) ................ 5.377.800,00 

13) Para atender à regularização do adiantamento feito pelo Banco do Brasil S.A. 
destinado à Cobertura dos "deficits" do Distrito de Guaíra (Estrada-de-Ferro Guaíra - 
Pôrto Mendes), nos exercícios de 1933 a 1955, e a despesas de pessoal no ano de 
1956 (Proc. M.F. 244-286-57)........................................................................................... 14.839.736,80 

14) Para atender ao pagamento da diferença de salários a que têm direito servidores da 
Estrada-de-Ferro Sampaio Correia em conseqüência da redução indevida de seus 
salários, nos meses de maio de 1949 a julho de 1950 (Proc. M.F. 244.286-57).............. 517.375,00 

15) Para atender ao pagamento do aumento qüinqüenal aos servidores dos Serviços de 
Navegação da Amazônia e de Administração do Pôrto do Pará (SNAPP), no exercício 
de 1956 (Proc. M.F. 244.286-57)...................................................................................... 4.722.014,40 

16) Para atender ao pagamento do abono especial temporário devido aos servidores da 
Estrada-de-Ferro Noroeste do Brasil no mês de dezembro de 1955 (Proc. M.F. 
244.286-57)....................................................................................................................... 7.272.252,70 

17) Para atender à regularização do adiantamento destinado a cobrir o deficit da Viação 
Férrea do Rio Grande do Sul, correspondente ao exercício de 1954 (Proc. M.F. 
244.286-57)....................................................................................................................... 312.300.000,00 

18) Para atender ao pagamento à firma Indústrias de Pneumáticos Firestone S. A., pelo 
fornecimento de pneumáticos ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
(Proc. M.F. 244.286-57).................................................................................................... 52.508,40 

19) Para atender ao pagamento de diversas dívidas de exercícios encerrados:  
  Cr$  
 – conforme relação anexa ao Proc. M.F. 244.286-57..................... 6.138.404,30  
 – conforme relação anexa ao Proc. M.F 257.458-57...................... 166.481,70 6.304.886,00 

20) Para atender pagamento à firma Estacas Franki Ltda., de serviços executados extra-
contratualmente, na construção da barragem de Ernestina no Rio Jacuí, Estado do Rio 
Grande do Sul (Proc. M.F. 244.286-57)............................................................................ 2.782.398,00 

21) Para atender às despesas com a construção de um desvio  
da Estrada-de-Ferro Central do Brasil, em 
 

 
 



– 328 – 
 

  Cr$ 
 Aparecida do Norte, para o transporte de material destinado às obras da Basílica 
Nacional de Nossa Senhora Aparecida (Proc. M.F. 244.286-57).................................... 1.000.000,00 

22) Para atender ao pagamento de salários atrasados do pessoal de obras da Estrada-
de-Ferro Goiás, relativamente a diferenças salariais originadas da aplicação do 
Decreto nº 35.450, de 1º de maio de 1954 Proc. M.F. 244.286-57)................................ 14.417.194,10 

23) Para atender ao pagamento, ao Govêrno do Paraná, do auxílio de que trata a Lei nº 
3.073, de 22 de dezembro de 1956, para ser aplicado na construção da ligação 
ferroviária Apucarana – Ponta Grossa, cuja parcela deixou de figurar no Orçamento 
da União de 1957 (Proc. M.F. 244.286-57)...................................................................... 100.000.000,00 

24) Para atender ao pagamento do Engenheiro Vasco Azevedo Neto, do reajustamento 
de preços de serviços realizados em 1954, mediante tarefa, relativamente a trabalhos 
de estudos da linha férrea Ubaitaba a Barcelos no Estado da Bahia (Proc. M.F. 
244.286-57)...................................................................................................................... 494.170,80 

25) Para atender pagamento de salário-família ao pessoal da Estrada-de-Ferro Central do 
Brasil (Proc. M.F. 244.286-57)......................................................................................... 25.000.000,00 

26) Para atender ao pagamento de reajustamento de preços para os serviços de limpeza 
e desobstrução do Rio Parnaíba, a cargo da "Construtora de Portos e Estradas 
Ltda."(Proc. M. F. 244.286-57)......................................................................................... 5.218.273,90 

27) Para atender à cobertura do defícit financeiro presumível da Rêde de Viação Paraná-
Santa Catarina no exercício de 1957 (Proc. M.F. 244.286-57)........................................ 36.372.893,00 

28) Para regularização de despesas com o pessoal das ferrovias e emprêsas 
administradas pela União, em regime autárquico ou de natureza especial, das 
autarquias de transportes marítimos e administração de portos decorrentes da Lei nº 
2.412, de 1º de fevereiro de 1955, que concedeu o abono especial temporário aos 
servidores civis e militares da União (Proc. M. F. 244.286-57)........................................ 1.189.084.695,00 

29) Para atender à regularização de despesas efetuadas nos têrmos do parágrafo 1º do 
artigo 48 do Código de Contabilidade da União, para cobrir o defícit da Rêde Mineira 
de Viação no exercício de 1955 (Proc. M. F. 244.286-57)............................................... 240.000.000,00 

30) Para atender pagamento ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, em 
reposição de arrecadações destinadas ao Fundo Rodoviário Nacional, efetuadas 
indevidamente a favor da União pelas Alfândegas de João Pessoa, Florianópolis, Rio 
Grande e Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional na Bahia (Refinaria de Mataripe) – 
(Proc. M.F. 244.286-57)................................................................................................... 271.718.965,70 

31) Para atender ao pagamento do abono provisório de Cr$ 1.300,00 per capita ao 
pessoal da Viação Férrea do Rio Grande do Sul, realizado no último tri- 
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  Cr$ 
 mestre de 1956 (Proc. M.F. 244.286.57)............................................................................ 53.374.077,00 

32) Para atender às despesas com o fornecimento de materiais, serviços de empreitada e 
indenizações por acidentes ocorridos no exercício de 1955 e em outros anteriores na 
Rêde de Viação Cearense (Proc. M.F. 244.286-57)........................................................... 10.000.000,00 

33) Para atender ao pagamento de contas atrasadas, não pagas pela Viação Férrea 
Federal Leste Brasileiro, em 1956, por insuficiência de verba (Proc. M.F. 244.286-57).... 51.696.871,50 

34) Para atender a despesas com a restauração de tôdas as linhas da Viação Férrea 
Federal Leste Brasileiro (Proc. M.F. 244.286-57)............................................................... 20.000.000,00 

35) Para atender à regularização de despesas com a subvenção concedida às emprêsas 
de navegação marítima, no exercício de 1957, a partir do mês de maio, a fim de ocorrer 
ao aumento salarial dos trabalhadores marítimos (Proc. M.F. 191.866-57)....................... 425.061.792,00 

36) Para atender despesas com o início da construção do trecho rodoviário no Planalto 
Central de acesso à Nova Capital Federal (Proc. M.F. 257.458-57).................................. 75.000.000,00 

37) Para atender despesas, no exercício de 1956, pelo Departamento Nacional de Portos, 
Rios e Canais, decorrentes da majoração da tarifa de iluminação, fôrça motriz e gás 
(Proc. M.F. 257.458-57)...................................................................................................... 550.000,00 

38) Para atender às despesas do auxílio financeiro destinado ao reaparelhamento da 
Estrada-de-Ferro Goiás (Proc. M.F. 257.458-57)............................................................... 11.000.000,00 

39) Para atender ao pagamento do auxílio financeiro concedido, por autorização 
presidencial, na forma do parágrafo 1º do artigo 48 do Código de Contabilidade da 
União, e destinado à cobertura do deficit previsto pela Comissão de Marinha Mercante 
no exercício de 1957 (Proc. M.F. 219.478-57)................................................................... 17.000.000,00 

40) Para atender à regularização de despesas, decorrente de anulação impròpriamente 
feita em julho de 1955, a saber: (Proc. M.F. 318.248-56)  
  Verba1 – Pessoal   
  Consig. 1 – Pessoal Permanente   
  Subconsig. 01– Vencimentos do Pessoal Civil   
  31 – Departamento Nacional de Estrada-de-Ferro   
  Cr$  
  02 – Estrada-de-Ferro Bahia e Minas............................................. 84.960,00  
 Consig. 3 – Vantagens   
 Subconsig. 11 – Gratificações adicionais por tempo de serviço   
  31 – Departamento Nacional de Estrada-de-Ferro   
  02 – Estrada-de-Ferro Bahia e Minas........................................... 18.240,00  
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 Cr$ 
 Consig. 6 – Diversos   
 Subconsig. 04 – Outras despesas   
 1 – Abono de emergência para o pessoal 

permanente e em disponibilidade 
 

 
 31 – Departamento Nacional de Estradas-

de-Ferro 
 

 
 02 – Estrada-de-Ferro Bahia e Minas...........                               11.040,00 114.240,00 
41) Para atender às despesas adicionais com a cobertura do defícit previsto para 1957, 

da Rêde Ferroviária Federal S. A., nos têrmos da Lei nº 3.115, de 16 de março de 
1957    1.000.000.000,00 

    3.950.848.107,30 
 

À Comissão de Finanças. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 74, DE 1958 

 
(Nº 1.217-56, na Câmara dos Deputados) 

 
Fixa os efeitos dos oficiais dos Corpos e 

Quadros da Marinha de Guerra, e dá outras 
providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os efetivos dos Ofíciais dos Corpos e 

Quadros da Marinha de Guerra, abaixo indicados, 
passam a ter a seguinte constituição: 

Corpo da Armada. 
 

Almirante de Esquadra................................... 2 
Vice-Almirante................................................ 14 
Contra-Almirante............................................ 23 
Capitão de Mar e Guerra............................... 110 
Capitão de Fragata........................................ 220 
Capitão de Corveta........................................ 360 
Capitão Tenente............................................. 600 
1º Tenente...................................................... 350 
2º Tenente (aberto)........................................  
 1679 

 

Corpo de Fuzileiros Navais 
 

Vice-Almirante.................................................. 1 
Contra-Almirante.............................................. 3 
Capitão de Mar e Guerra.................................. 15 
Capitão de Fragata........................................... 35 
Capitão de Corveta.......................................... 50 
Capitão Tenente............................................... 95 
1º Tenente........................................................ 120 
2º Tenente (aberto)..........................................  
 319 

 
Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais 
 

Vice-Almirante................................................. 1 
Contra-Almirante............................................. 2 
Capitão de Mar e Guerra................................. 14 
Capitão de Fragata.......................................... 38 
Capitão de Corveta.......................................... 60 
Capitão Tenente.............................................. 45 
 160 

 

 



– 331 – 
 

Corpo de Intendentes da Marinha 
 

Vice-Almirante............................................. 2 
Capitão de Mar e Guerra............................. 21 
Capitão de Fragata...................................... 50 
Capitão de Corveta..................................... 90 
Capitão Tenente.......................................... 120 
1º Tenente................................................... 180 
 463 

 
Corpo de Saúde da Marinha 

Quadro de Médicos 
 

Vice-Almirante............................................. 1 
Contra-Almirante.......................................... 2 
Capitão de Mar e Guerra............................. 21 
Capitão de Fragata...................................... 50 
Capitão de Corveta...................................... 80 
Capitão Tenente.......................................... 120 
1º Tenente................................................... 100 
 374 

 
Quadro de Farmacêuticos 

 
Capitão de Mar e Guerra............................. 2 
Capitão de Fragata...................................... 5 
Capitão de Corveta...................................... 8 
Capitão Tenente.......................................... 20 
1º Tenente................................................... 25 
 60 

 
Quadro de Cirurgiões Dentistas 

 
Capitão de Mar e Guerra............................. 4 
Capitão de Fragata...................................... 10 
Capitão de Corveta...................................... 20 
Capitão Tenente........................................... 50 
1º Tenente.................................................... 47 
 131 

 
Quadro de Oficiais Auxiliares da Marinha 

 
Capitão de Corveta....................................... 15 
Capitão Tenente........................................... 70 
1º Tenente.................................................... 130 
2º Tenente.................................................... 130 

 345 
 

Quadro de Oficiais e Auxiliares do Corpo de 
Fuzileiros Navais 

 
Capitão de Corveta........................................ 3 
Capitão Tenente............................................ 7 
1º Tenente...................................................... 15 
2º Tenente...................................................... 25 
 50 

 
Quadro de Músicos Fuzileiros Navais 

 
Capitão Tenente............................................. 1 
1º Tenente...................................................... 2 
2º Tenente...................................................... 3 
 6 

 
Art. 2º As vagas provenientes do presente 

aumento de efetives serão preenchidas a partir de 
janeiro de 1958 e em janeiro de 1959, da seguinte 
forma: 

 
Corpo da Armada 

 
Janeiro de 1958 

 
3 Vice-Almirantes 
2  Contra-Almirantes 

16  Capitães de Mar e Guerra 
20 Capitães de Fragata 
10  Capitães de Corveta 
25  Primeiros Tenentes 

 
Janeiro de 1959 

 
1 Vice-Almirante 
1 Contra-Almirante 

19 Capitães de Mar e Guerra 
25 Capitães de Fragata 
25 Primeiros Tenentes 

 
Corpo de Fuzileiros Navais 

 
Janeiro de 1958 

 
2 Contra-Almirantes 
6 Capitães de Mar e Guerra 

11 Capitães de Fragata 
10 Capitães de Corveta 
13 Capitães Tenente 
11 Primeiros Tenentes 
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Janeiro de 1959 
 

5 Capitães de Mar e Guerra 
9 Capitães de Fragata  

10 Capitães de Corveta 
12 Capitães-Tenentes 
9 Primeiros Tenentes 

 
Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais 

 
Janeiro de 1958 

 
1 Contra-Almirante 
1 Capitão de Mar e Guerra 
9 Capitães de Fragata 

18 Capitães de Corveta 
7 Capitães-Tenentes 

 
Janeiro de 1959 

 
1 Capitão de Mar e Guerra 
9 Capitães de Fragata  

16 Capitães de Corveta  
6 Capitães-Tenentes 

 
Corpo de Saúde da Marinha 

Quadro de Médicos 
 

Janeiro de 1958 
 

1 Vice-Almirante 
1 Contra-Almirante  
5 Capitães de Mar e Guerra 

12 Capitães de Fragata 
10 Capitães de Corveta 
15 Capitães-Tenentes  
13 Primeiros Tenentes 

 
Janeiro de 1959 

 
4 Capitães de Mar e Guerra 

10 Capitães de Fragata 
10 Capitães de Corveta 
15 Capitães-Tenentes 
12 Primeiros Tenentes 

 
Quadro de Cirurgiões Dentintas 

 
Janeiro de 1958 

 
2 Capitães de Mar e Guerra  
4 Capitães de Fragata 
7 Capitães de Corveta 

14 Capitães-Tenentes 
 

Janeiro de 1959 
 

1 Capitão de Mar e Guerra 
3 Capitães de Fragata 
6 Capitães de Corveta 

14 Capitães-Tenentes 
 

Quadro de Farmacêuticos 
 

Janeiro de 1958 
 

1 Capitão de Mar e Guerra 
1 Capitão de Fragata 
2 Capitães de Corveta 
8 Capitães-Tenentes 

 
Janeiro de 1959 

 
1 Capitão de Fragata 
2 Capitães de Corveta 
7 Capitães-Tenentes 

 
Corpo de Intendentes da Marinha 

 
Janeiro de 1958 

 
1 Vice-Almirante 
1 Contra-Almirante 
5 Capitães de Mar e Guerra 
7 Capitães de Fragata 
9 Capitães de Corveta 
6 Capitães-Tenentes 

 
Janeiro de 1959 

 
4 Capitães de Mar e Guerra 
7 Capitães de Fragata 
9 Capitães de Corveta 
6 Capitães-Tenentes 
4 Primeiros Tenentes 

 
Quadro de Oficiais Auxiliares da Marinha 

 
Janeiro de 1958 

 
6 Capitães de Corveta 

23 Capitães-Tenentes 
40 Primeiros Tenentes 
15 Segundos Tenentes 

 
Janeiro de 1959 

 
6 Capitães de Corveta 

22 Capitães-Tenentes 
40 Primeiros Tenentes 
15 Segundos Tenentes 
 
Quadro de Oficiais Auxiliares do Corpo de Fuzileiros 

Navais 
 

Janeiro de 1958 
 

1 Capitão de Corveta 
2 Capitães-Tenentes 
4 Primeiros Tenentes 
6 Segundos Tenentes 
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Janeiro de 1959 
 

1 Capitão de Corveta 
2 Capitães-Tenentes 
4 Primeiros Tenentes 
6 Segundos Tenentes 

 
§ 1º O preenchimento das vagas com o prazo 

fixado para janeiro de 1958 e as delas decorrentes 
far-se-á com os oficiais que, respeitadas as 
respectivas antiguidades relativas, tenham 
completado todos os requisitos para promoção. 

§ 2º O preenchimento das vagas, em janeiro 
de 1959, far-se-á de acôrdo com as cotas de 
merecimento e antiguidade previstas no 
Regulamento de Promoções em vigor. 

§ 3º Os oficiais agregados e que forem 
promovidos na forma do parágrafo anterior, 
deixarão essa situação e passarão a ocupar  
o número que lhes couber na escala  
respectiva, desde que estejam em função de 
caráter militar. 

Art. 3º Continuam em vigor as disposições do 
art. 5º e seus parágrafos 1º, 2º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10 da 
Lei número 1.531-A, de 29 de dezembro de 1951. 

Art. 4º O ingresso nos Quadros do Corpo de 
Saúde da Marinha far-se-á no pôsto de Primeiro  
Tenente. 

Art. 5º Os atuais Segundos Tenentes dos 
Quadros de Cirurgiões-Dentistas e Farmacêuticos, 
em virtude da presente lei, serão promovidos ao 
pôsto de Primeiros Tenentes, independente de 
interstício e vagas. E contarão antiguidade de acôrdo 
com a Lei número 2.299, de 11 de dezembro de 
1956, sem direito a vencimentos e vantagens 
atrasados. 

Art. 6º Os dentistas civis do Ministério  
da Marinha que contem mais de 10 (dez)  
anos de serviço efetivo e que tenham 
prestado serviço de guerra a qualquer 
 

das Fôrças Armadas, serão incluídos com o pôsto de 
1º Tenente no Quadro de Cirurgiões-Dentistas, 
passando a ter acesso normal dentro do respectivo 
quadro, resguardados os direitos dos Oficiais de 
curso normal. 

Art. 7º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Segurança Nacional e de Finanças. 

 
PARECERES 

NS. 142 e 143, DE 1958 
 

Nº 142, de 1958 
 

Da Comissão de Legislação Social, sôbre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 1958, que 
considera sujeitos à contribuição para todos os fins 
da previdência social o repouso semanal 
remunerado e as gratificações concedidas por tempo 
de serviço, como prêmio de freqüência ou abono-
família. 

 
Relator: Sr. Octacílio Jurema 
O presente projeto manda sujeitar à 

contribuição da previdência social, para todos os fins, 
o repouso semanal remunerado assegurado pela Lei 
nº 605, de 5 de janeiro de 1949, bem como as 
gratificações, seja qual fôr a sua denominação, 
concedidas por tempo de serviço. 

A intenção do autor do projeto, o ilustre 
Deputado Paulo Germano, é permitir que 
importâncias percebidas pelos trabalhadores, não 
computadas até agora nos descontos dos Institutos e 
Caixas, passem a figurar nesses descontos, 
aumentando-se, assim, as bases das aposentadorias 
e pensões. 

Examinando o assunto, verifica-se que o 
mesmo está atendido de maneira mais ampla no 
Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 1958, que 
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dispõe, sôbre a estrutura administrativa da 
previdência social e dá outras providências, ora em 
tramitação no Senado. 

De fato, o art. 71 do referido projeto, que traça 
normas gerais para todos os órgãos previdenciários, 
determina: 

"O custeio da previdência social será atendido 
pelas contribuições: 

a) dos segurados, em percentagem de 6% 
(seis por cento) a 10% (dez por cento), sôbre o seu 
salário de contribuição e variável em função dêste, 
não podendo incidir sôbre importância inferior ao 
salário mínimo local ou à metade dêsse salário, em 
se tratando de menores aprendizes, nem incidir 
sôbre importância 3 (três) vêzes superior ao salário 
mínimo de maior valor vigente no País; 

 
§ 3º Integram o salário de contribuição tôdas 

as importâncias recebidas a qualquer título pelo 
segurado". 

Como se observa, o projeto em exame, 
anterior ao da lei orgânica da previdência social, terá 
o seu objetivo alcançado, com a aprovação daquele, 
o que tudo indica, se obterá proximamente. 

Nestas condições, opinamos pela rejeição do 
projeto. 

Sala das Comissões, em 26 de março de 1958 
Lima Teixeira, Presidente. – Octacílio Jurema, 
Relator. – Arlindo Rodrigues. – Lameira Bittencourt. – 
Lino de Mattos. – Sylvio Curvo. 

 
PARECER 

Nº 143, DE 1958 
 

Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 3, de 1958. 

 
Relator: Sr. Fausto Cabral. 
O presente projeto sujeita à contribuição da 

previdência social as importâncias percebidas pelos tra- 
 

balhadores, a título de repouso semanal remunerado 
e de gratificações por tempo de serviço, prêmio de 
freqüência ou abono de família. 

O objetivo da proposição é aumentar o 
salário que serve de base ao cálculo das 
aposentadorias e pensões e sôbre o qual recaem 
as contribuições para os Institutos e Caixas. Nesse 
salário de contribuição, entretanto, não estão 
consideradas, pela legislação em vigor, diversas 
parcelas que integram os vencimentos de grande 
número de trabalhadores, principalmente os das 
estradas-de-ferro e de serviços de utilidade 
pública. Conseqüentemente, ao se aposentarem, 
sofrem êles sensível redução nos seus proventos, 
o mesmo ocorrendo às pensões destinadas aos 
seus herdeiros, em caso de morte. 

É justo e humano, portanto, considerar 
aquelas parcelas, que já se incorporaram ao salário 
do trabalhador e que são indispensáveis ao custeio 
de suas despesas, no cálculo das aposentadorias e 
pensões. 

Como esclareceu a douta Comissão de 
Legislação Social, a matéria está prevista no Projeto 
de Lei da Câmara, nº 10, de 1958 (Lei Orgânica da 
Previdência Social), cujo art. 71, parágrafo 3º, 
dispõe: 

"Integram o salário de contribuição tôdas as  
importâncias recebidas a qualquer título pelo 
segurado". 

Não nos parece, data venta, possa servir de 
argumento em favor da rejeição dêstê projeto o 
fato de estar o seu objetivo atendido no da Lei 
Orgânica da Previdência Social. Ao contrário, 
sendo aquêle pràticamente, uma codificação da 
legislação previdenciária, com algumas alterações, 
sujeito, ainda, a uma tramitação demorada, pois é 
quase certo que retornará à Câmara, com 
emendas, nada impede a aprovação antecipa- 
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da de algumas de suas disposições, desde que não 
prejudiquem a sua sistemática. 

É o caso do presente projeto, que permitirá, de 
imediato, a salvaguarda dos mais legítimos 
interêsses dos trabalhadores e propiciará aos órgãos 
de previdência substancial aumento de receita. 

Nestas condições opinamos pela sua 
aprovação. 

Sala das Comissões, em 9 de maio de 1958. 
Mathias Olympio, Presidente, ad-hoc. – Fausto 
Cabral, Relator. – Lino de Mattos. – Lima Guimarães. 
– Daniel Krieger. – Júlio Leite. – Novaes Filho. – 
Paulo Fernandes. – Lameira Bittencourt, com 
restrições por entender que a matéria melhor seria 
regulada pela Lei Orgânica de Previdência Social, 
cujo projeto já está em curso nesta Casa. – Othon 
Mäder, com restrições nos têrmos do voto do 
Senador Lameira Bittencourt. 

 
PARECER 

Nº 144, DE 1858 
 

Da Comissão de Finanças – sôbre o Projeto 
de Lei da Câmara nº 48, de 1958, que abre, ao 
Poder Judiciário – Justiça Eleitoral – Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, o crédito 
especial de Cr$ 172.000,00 para pagamento de 
gratificação pela prestação de serviço eleitoral, a 
Juízes e Escrivães Eleitorais, no mês de dezembro 
de 1956. 

 
Relator: Sr. Mathias Olympio. 
O Projeto de Lei da Câmara, nº 48, de 1958, 

abre ao Poder Judiciário – Justiça Eleitoral Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte – crédito 
especial de Cr$ 172.000,00 para ocorrer do 
pagamento de gratificações devidas, pela prestação 
de serviços eleitorais, a Juízes e Escrivães. 

A fôlha cujo pagamento está na 
dependência da abertura  do cré- 
 

dito, corresponde ao mês de dezembro de 1956, 
conforme demonstração feita no Ofício nº 15, de 
1957, do presidente do referido Tribunal ao 
presidente da Câmara dos Deputados. 

Nada temos a opor ao projeto. Trata-se de 
despesa prevista na Lei nº 2.982, de 1956, e 
insuficientemente calculada no Orçamento, conforme 
interpretação dada pelo Tribunal Superior Eleitoral 
em relação ao período a pagar à conta das 
alterações admitidas na lei acima citada. 

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

Sala das Comissões, em 9 de maio de 1958. – 
Mathias Olympio, Presidente, ad-hoc e Relator. – 
Juracy Magalhães. – Daniel Krieger. – Júlio Leite. – 
Lameira Bittencourt. – Lima Guimarães. – Othon 
Mäder. – Fausto Cabral. – Novaes Filho. – Lino de  
Mattos. – Paulo Fernandes. 

 
PARECER 

Nº 145, DE 1958 
 

Da Comissão de Finanças – sôbre o Projeto 
de Lei da Câmara, nº 49, de 1958, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$ 
1.500.000,00, destinado a auxiliar o Instituto 
Histórico de Minas Gerais no desenvolvimento de 
suas atividades, instalação da sede, aquisição de 
mobiliário e livros e comemorações do 
cinqüentenário de sua fundação. 

 
Relator: Sr. Lima Guimarães. 
O Projeto de Lei da Câmara, nº 49, de 1958, 

oriundo de Mensagem do Poder Executivo ao 
Congresso Nacional, dispõe sôbre a autorização 
de abertura, pelo Ministério da Educação e 
Cultura, de um crédito especial de Cr$ 
1.500.000,00, para auxiliar o Instituto Histórico de 
Minas Gerais. 
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O projeto está devidamente fundamentado, 
por exposição de motivos submetida pelo citado 
Ministério ao Chefe do Poder Executivo, na qual são 
assinaladas as razões de ordem pública e natureza 
cultural que justificam a concessão do auxílio em 
aprêço. 

Na qualidade de representante de Minas 
Gerais nesta Casa, só temos que nos congratular 
com a iniciativa governamental, pois, vem a mesma 
ao encontro das necessidades do Instituto Histórico 
de Minas Gerais, cujo cinqüentenário ocorreu em 
agôsto de 1957. 

O Govêrno Federal ao conceder o auxílio 
previsto no projeto, presta, assim, uma homenagem 
ao Instituto a que tanto devem Minas Gerais e o País 
em seu campo cultural. 

Nessas condições, a Comissão de Finanças 
opina pela aprovação do projeto em aprêço. 

Sala das Comissões, em 9 de maio de 1958. – 
Mathias Olympio, Presidente, ad-hoc. – Lima 
Guimarães. Relator. – Othon Mäder. – Júlio Leite. – 
Fausto Cabral. – Daniel Krieger. – Juracy 
Magalhães. – Novaes Filho. – Lameira Bittencourt. – 
Lino de Mattos. – Paulo Fernandes. 

 
PARECER 

Nº 146, DE 1958 
 
Da Comissão de Finanças – sôbre o Projeto 

de Lei da Câmara, nº 51, de 1953, 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. 

 
Relator: Sr. Lameira Bittencourt. 
Pelo presente projeto é o  

Poder Executivo autorizado a abrir, pelo 
 

Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito 
especial de Cruzeiros 2.000.000,00, para construção 
de prédio próprio para a Agência Postal Telegráfica, 
na cidade de Capanema, Estado do Pará. 

A proposição é de autoria do ilustre Deputado 
Leitão da Silveira, que assim a justifica: 

a) a cidade de Capanema fica na zona de 
maior densidade demográfica do Estado do Pará; 

b) o município vem crescendo de ano a ano, 
não só em relação à sua população, como, 
igualmente, no tocante às suas atividades agrícolas, 
comerciais e industriais. 

c) foi tal êsse desenvolvimento que o Govêrno 
Federal ali criou, não faz muito tempo, uma Coletoria 
Federal; 

d) o prédio em que vem funcionando a 
Agência Postal Telegráfica é impróprio para o serviço 
a que se destina; e 

e) é justo, assim, que ali seja construído um 
prédio para aquêle serviço. 

As razões do Deputado Leitão da Silveira 
pareceu-nos convincentes, e, dêsse modo, opinamos 
pela aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, 9 de maio de 1958. – 
Mathias Olympio, Presidente, ad-hoc. – Lameira 
Bittencourt, Relator. – Julio Leite. – Lima Guimarães. 
– Fausto Cabral. – Juracy Magalhães. – Daniel 
Krieger. – Othon Mäder. – Novaes Filho. – Paulo 
Fernandes. – Lino de Mattos. 

 
PARECER 

Nº 147, DE 1958 
 

Da Comissão de Finanças – sôbre o Projeto 
de Lei da Câmara, nº 56, de 1958, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Fazenda, 
o crédito especial de Cruzeiros 1.000.000.00 para 
auxiliar a Prefeitura Municipal de Bragança, no 
Estado do Pará, na comemoração do I Centenário 
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de elevação à categoria de cidade e realização de 
sua Primeira Exposição Agro-Industrial. 

 
Relator: Sr. Lameira Bittencourt. 
O presente projeto, de iniciativa do saudoso 

Deputado Coaracy Nunes, autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o 
crédito especial de Cruzeiros 1.000.000,00, para 
auxiliar a Prefeitura Municipal de Bragança, no 
Estado do Pará, na comemoração do I Centenário da 
elevação à categoria de cidade e realização de sua 
1ª Exposição Agro-Industrial. 

O assunto foi objeto da Lei número 2.529, de 5 
de julho de 1955, que autorizou a abertura do crédito 
especial de Cr$ 400.000,00, autorização não 
utilizada, em tempo útil, pelo Poder Executivo. 

Como lembra o autor do projeto, a Prefeitura 
de Bragança realizou vultosas despesas com as 
citadas comemorações, certamente por contar com o 
auxílio federal que não lhe foi pago. 

Examinando a matéria, opinamos pela sua 
aprovação. 

Sala das Comissões, 9 de maio de 1958. – 
Mathias Olympio, Presidente, ad-hoc – Lameira. 
Bittencourt, Relator. – Júlio Leite. – Lima Guimarães. 
– Fausto Cabral. – Juracy Magalhães. – Daniel 
Krieger. – Othon Mäder. – Novaes Filho. – Paulo 
Fernandes. – Lino de Mattos. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 75, DE 1958 
 

(Nº 3.939-B-58, na Câmara dos Deputados) 
 
Estende aos segurados de todos os Institutos 

de Previdência Social os benefícios do artigo 3º e 
respectivos parágrafos da Lei nº 3.322, de 26 de 
novembro de 1957, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º São estendidos aos segurados de todos 

os Institutos de Previdência Social os benefícios do 
art. 3º e respectivos parágrafos da Lei nº 3.322, de 
26 de novembro de 1957. 

Art. 2º Para atender às despesas da 
presente lei, ficam acrescidas de 1% (um por 
cento) as taxas de contribuição dos segurados, 
dos empregadores e da União para os Institutos de 
Previdência Social. 

Art. 3º Fica ressalvada a situação dos 
segurados que, em razão de lei específica, 
percebam proventos superiores aos previstos  
no art. 1º. 

Art. 4º Os aposentados dos Institutos de 
Aposentadoria e Pensões e da Caixa de 
Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e 
Empregados em Serviços Públicos 
(C.A.P.F.E.S.P.) terão seus proventos 
reajustados na base dos salários, atuais e 
futuros, de idênticos cargos, classes ou 
categorias da atividade a que pertenciam, não 
podendo ser tais proventos em caso algum 
inferiores ao salário mínimo da respectiva região, 
ou excedê-lo de 5 (cinco) vêzes. 

Parágrafo único. Os pensionistas terão as 
suas pensões reajustadas de acôrdo com o que 
dispõe êste artigo, não podendo ser a pensão, em 
cada caso, inferior a 50% (cinqüenta por cento) do 
valor da aposentadoria. 

Art. 5º Todos os aposentados e pensionistas 
contribuirão obrigatòriamente para a respectiva 
instituição, na base da legislação em vigor. 

Art. 6º Sob pena de nulidade de  
pleno direito do respectivo ato, e da 
responsabilidade do administrador que a  
praticou, fica suspensa, nas instituições de 
previdência social, a admissão de pessoal a 
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qualquer título, até que seja aprovado por lei o Plano 
de Custeio da Previdência Social a que se refere o 
art. 8º desta lei. 

§ 1º Excetuam-se do disposto no presente 
artigo: 

a) as nomeações para cargos em comissão e 
funções gratificadas já existentes à data desta lei, 
cujo provimento se fará dentro os servidores efetivos, 
por livre escolha do Presidente da Instituição; 

b) as nomeações para cargos e funções de 
gabinete, já existentes à data desta lei, cujo 
provimento será de livre escolha do Presidente. 

§ 2º Em caráter transitório, e por prazo 
determinado, para a realização de obras sob o 
regime de administração, poderão as instituições de 
previdência social contratar operários sujeitos 
únicamente à legislação trabalhista, observadas as 
verbas orçamentárias próprias e as normas gerais a 
êsse respeito expedidas pelo Departamento Nacional 
da Previdência Social. 

§ 3º As instituições de previdência social 
poderão admitir empregados, sob o regime da 
legislação do trabalho, para atender a serviços de 
natureza permanente, respeitadas as dotações 
orçamentárias próprias. 

§ 4º Ao pessoal admitido na forma do 
parágrafo anterior, não se pagará salário mensal 
superior ao dôbro do salário mínimo local. 

§ 5º As questões pertinentes ao pessoal, de 
que tratam os parágrafos 2º e 3º, dêste artigo, serão 
dirimidas na Justiça do Trabalho. 

Art. 7º Fica revogado o art. 3º do Decreto nº 
31.477, de 18 de setembro de 1952. 

Art. 8º Dentro do prazo de 180 (cento  
e oitenta) dias, a contar da vigência desta lei,  
o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo 
o Plano de Custeio da Previdência Social,  
com anteprojeto de lei e estudos técnicos sô- 
 

bre as bases econômico-financeiras e cálculos 
atuariais das instituições. 

Art. 9º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Legislação Social, de Economia e de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: – Terminada a leitura do 
Expediente, concedo a palavra ao nobre Senador 
Lino de Mattos, por haver o nobre Senador Gilberto 
Marinho, primeiro orador inscrito, trocado inscrição 
com a de Sua Excelência. 

O SR. LINO DE MATTOS (*): – Senhor 
Presidente, a visita à América Latina pelo Sr. Nixon, 
ilustre e prestigioso Vice-Presidente dos Estados 
Unidos da América do Norte, está sendo pontilhada 
de incidentes. 

Certo, Sr. Presidente e Senhores Senadores, 
que com a nossa formação democrática, não 
aprovamos a maneira pela qual o ilustre homem 
público tem sido recepcionado em alguns dos nossos 
países vizinhos. Mas, Sr. Presidente, deve haver 
uma explicação para o fato. 

Não será à toa, sem um motivo até certo ponto 
plausível, que parcelas da opinião pública latino-
americana agem dessa maneira, exteriorizando certo 
aborrecimento com referência à orientação da 
política econômico-financeira dos Estados Unidos da 
América do Norte para com os países da América 
Latina. 

Aliás, Sr. Presidente, não são sòmente os 
brasileiros que estranham êsse comportamento 
norte-americano quanto a alguns dos nossos 
problemas, como especificamente, o caso do café. A 
suscitação de dúvidas está partindo dos próprios 
meios políticos norte-americanos. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Não faz muito tempo, a Comissão de Relações 
Exteriores do Senado norte-americano, reuniu-se 
especialmente para examinar as relações 
econômico-financeiras dos Estados Unidos com a 
América Latina. 

No decorrer dessa reunião, que eu friso, da 
maior importância, o Senador George Smathers, 
declarou "ter a impressão de que os Estados Unidos 
da América do Norte com relação à sua política para 
com a América Latina, se encontrava à deriva, sem 
rumo." 

É grave a observação, que não é nossa, não 
parte de nenhum político da América Latina; ela é da 
própria Comissão de Relações Exteriores do Senado 
dos Estados Unidos da América do Norte. É um 
Senador norte-americano quem afirma, alto e em 
bom som, que, no seu entender, a política norte-
americana para com os países da América Latina 
"está à deriva, isto é, sem rumo"; 

Esta crítica recebeu imediatamente a 
colaboração do Senador Fulberight, que afirmou: "os 
Estados Unidos da América do Norte não estão 
fazendo o suficiente para os seus vizinhos da 
América do Sul no que se relaciona com a sua 
política econômico-financeira". Acrescentou ainda: 
"no meu entender, têm mesmo feito muito pouco, no 
setor econômico da América Latina". 

Sr. Presidente, essas afirmações 
extremamente graves, partidas de dois Senadores 
integrantes da Comissão de Relações Exteriores do 
Senado da República Norte-Americana, receberam, 
de imediato, uma espécie de apoio do Sub-secretário 
de Estado para Assuntos Latino-Americanos, Sr. Roy 
Robottan. Reconheceu aquela autoridade terem, 
efetivamente, os Estados Unidos da América do 
Norte, diante de si, problemas econômicos 
seríssimos com relação à América Latina e 
mencionou entre êles os referentes a produtos 
tropicais, em primeiro lugar o café. Discutiu-se 
 

então, a possibilidade, como solução de imediato, da 
criação obrigatória de uma cota de importação dêsse 
produto pelos Estados Unidos da América do Norte. 

Sr. Presidente, não é, no entanto, o café  
o assunto principal que me traz à Tribuna, mas, 
como disse de início, a observação à maneira 
pouco cordial com que, em alguns países da 
América Latina foi recebido o Sr. Richard Nixon, 
prestigioso Vice-Presidente dos Estados Unidos 
da América do Norte, a qual – repito – não tem 
nossa aprovação. Estamos convencidos de que, 
em nosso meio, isso não teria acontecido, pois 
nossos sentimentos democráticos, profundamente 
arraigados, repeliriam, desde logo, atitudes  
dessa natureza, sem embargo da formulação de 
críticas que, a esta altura já não são nossas, não 
partem do Brasil, mas do próprio Senado da 
República dos Estados Unidos da América do 
Norte, através de Senadores que reclamam 
tratamento mais compreensivo, justo e equitativo 
dos Estados Unidos da América do Norte para 
com os países sul-americanos. No caso, referimo-
nos ao Brasil. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. LINO DE MATTOS: – Concedo a 
permissão. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Realmente, 
não se compreende o convite a um cidadão para 
ser maltratado em terra vizinha. Êsse, sem 
dúvida, o lado estranhável do gesto da minoria 
que recebeu da forma por que se sabe o Sr. 
Richard Nixon, hóspede do govêrno do país que o 
convidou. 

O SR. LINO DE MATTOS: – De pleno 
acôrdo com o nobre colega Bernardes Filho. 
Estranhável o fato, sem dúvida. Se verificado  
no Brasil, teríamos o direito de dizer: 
"censurável"; entretanto, é atitude tomada por 
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uma corrente da opinião pública de país da América 
Latina. 

Do incidente procuro apenas tirar o 
ensinamento, que, aliás, é diretamente para o Sr. 
Nixon e todos quantos, nos Estados Unidos, 
seguiram, até há pouco, orientação pouco 
compreensiva para com os problemas da América 
Latina. 

O SR. NELSON FIRMO: – Muito bem! 
O SR. LIMO DE MATTOS: – Acredito agora 

que a visita do Vice-Presidente dos Estados Unidos 
da América do Norte teve por objetivo corrigir erros 
do passado muitos dos quais, já por mais de uma 
vez, desta Tribuna tivemos oportunidade de 
mencionar. 

O SR. BERNARDES FILHO: – Vossa 
Excelência situou muito bem o problema. Todos 
temos o direito de divergir da orientação dos Estados 
Unidos da América do Norte... 

O SR. NELSON FIRMO: – E mesmo, de 
verberá-la, quando preciso. 

O SR. BERNARDES FILHO: – ...em muitos de 
seus atos, em relação à política sul-americana. 

Temos mesmo não só o direito como o dever 
de criticar; mas, evidentemente, não se pode 
compreender se queira privar o cidadão que visite 
determinado país, a convite do respectivo Govêrno, 
da faculdade de manifestar seu pensamento, como 
aconteceu com algumas Repúblicas da América do 
Sul. 

O SR. LINO DE MATTOS: – De pleno acôrdo 
com V. Exa. – repito; mas, insisto em que deve haver 
explicação para o fato. 

Recentemente, tive oportunidade de 
requerer ao Sr. Ministro das Relações Exteriores 
informações sôbre o comportamento do Itamarati 
no que diz respeito ao relatório encaminhado ao 
Presidente dos Estados Unidos pelo Sr. Ri- 
 

chard Nixon e concernente à visita dêste à África, em 
princípios de 1957. 

Respondeu-me o Embaixador Macedo Soares 
com esclarecimentos até certo ponto amplos, 
publicados por diversos jornais e que em boa parte 
satisfazem plenamente. Mostram que nossa 
representação no Exterior está atenta aos problemas 
brasileiros e que o Itamarati acompanha, bem de 
perto, as providências sugeridas pelo Vice-
Presidente americano. 

Vejamos, Sr. Presidente, alguns tópicos dessa 
resposta: 

Com relação ao conselho dado aos 
capitalistas, aos investidores norte-americanos, 
sôbre as vantagens africanas, respondeu o Itamarati 
da seguinte maneira: 

"1º O Itamarati está examinando 
cuidadosamente e consultará a respeito outros 
órgãos do Govêrno Federal o problema dos 
investimentos americanos na África, tendo em vista: 

a) eventuais distorções artificiais do fluxo 
normal das correntes de investimentos 
estrangeiros; 

b) o estimulo que possam representar para as 
produções coloniais competitivas das tradicionais 
exportações brasileiras; êsse estudo, por sua 
natureza, demanda atualização permanente e 
observação contínua; 

2º A evolução da produção africana nos 
setores que concorrem com a produção brasileira 
tem sido, como respondido acima, objeto de 
acurada observação. Favorável ao 
desenvolvimento integrado dos povos africanos – 
como ainda o demonstrou ser quando da XII 
Assembléia Geral das Nações Unidas, ao propor a 
criação de uma Comissão econômica para aquêle 
continente, nos moldes da Comissão Econômica 
para a América Latina (CEPAL) – o Govêrno 
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brasileiro, por seus representantes autorizados, tem 
procurado, entretanto, fazer sentir que um simples 
processo de comercialização da produção africana 
seria desvantajoso, tanto para a própria África, 
quanto para os demais produtores de matérias-
primas. Aspectos correlatos da questão estão 
também em estudos nos comitês do GATT, que 
apreciam o problema da associação dos territórios 
africanos, sob regime de tarifas preferenciais, ao 
Mercado Comum Europeu". 

Assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores,  
nós estamos informados de que o Ministério das 
Relações Exteriores do Brasil acompanha de  
perto o que está acontecendo no que diz respeito  
ao desenvolvimento da produção de artigos  
tropicais concorrentes com o nosso na  
África. 
Certo que não há o que se opor à atitude das 
representações brasileiras na ONU, quando 
procuraram também aconselhar a África, que à 
semelhança do que se fêz no Brasil com a 
CEPAL, criasse ali um órgão especial para 
incentivar, para estimular a produção africana. É 
natural; são povos que também têm direito ao 
desenvolvimento, como nós, na América Latina, o 
desejamos. Entendemos, apenas, que não agem 
bem aquêles países, como, no caso, os Estados 
Unidos da América do Norte, ao estimularem a 
produção africana, que concorre com a brasileira, 
esquecidos de que os produtores africanos 
enviam os dólares recebidos nas transações com 
os Estados Unidos para o mercado europeu, em 
virtude do próprio acôrdo feito entre a África e a 
Europa, enquanto que nós outros, na América  
do Sul e, particularmente no Brasil, enviamos  
de volta todos os dólares que recebemos  
nas transações que fazemos com os Estados 
Unidos da América do Norte. O tratamento, 
 

portanto, que deve ser dispensado, é diferente 
porque, vendemos nossos produtos para os vizinhos 
da América do Norte, mas de lá importamos o que 
precisamos para o nosso consumo de produtos de 
importação, devolvendo-lhes, portanto, os dólares 
recebidos. 

Sr. Presidente, aqui é que pára o carro – como 
se diz na gíria. Êste o ponto nevrálgico da questão. 
Esta a razão de rebeldia, de inegável represália de 
correntes de opinião pública da América do Sul. 

O SR. NELSON FIRMO: – Às vêzes, justas 
represálias. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Nossa presença 
na Tribuna é apenas para esta observação, certos de 
que os nossos vizinhos da América do Norte 
compreenderão o sentido das palavras de um 
Senador da República do Brasil. 

Estou muito à vontade para essas críticas 
porque, como acentuei de início, elas estão tendo 
origem no próprio Senado americano. São colegas 
nossos daquele país que entendem necessário volte 
os Estados Unidos da América do Norte suas vistas, 
com mais interêsse, maior preocupação, mais 
coletividade e maior desejo de acertar para os países 
da América Latina e – dizemos nós brasileiros – em 
especial para o Brasil. 

Sr. Presidente, para finalizar, lerei, na íntegra, 
relatório que o Vice-Presidente dos Estados Unidos, 
Sr. Richard Nixon, apresentou sôbre sua viagem à 
África. Não farei sôbre o mesmo mais comentários, 
nesta oportunidade. Considero-o de importância 
fundamental para as nossas relações, quer com os 
Estados Unidos, quer com os países autônomos do 
Continente africano. Em se tratando de documento 
relevante, pediria aos eminentes colegas que ainda 
não tiveram ensejo de lê-lo, para que, mais tarde, 
com vagar, o analisem devidamente. Trata-se de 
documento de grande importância – repito. 
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Devo a oportunidade de tê-lo em mãos, ao 

ilustre jornalista José de Scantimburgo, Diretor do 
"Correio Paulistano", que o publicou na íntegra, com 
comentários que também lerei, para que constem 
dos Anais desta Casa. 

O SR. NELSON FIRMO: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. LINO DE MATTOS: – Recebo o aparte 
com muito prazer. 

O SR. NELSON FIRMO: – Teria sido possível 
o apedrejamento de um Vice-Presidente dos Estados 
Unidos, ao tempo de Roosevelt? 

O SR. LINO DE MATTOS: – Fixei, desde o 
início, que me absteria de formular críticas. 

O SR. NELSON FIRMO: – Lamento muito, 
pois não ouvi o início do discurso de Vossa 
Excelência. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Coloco-me 
apenas na posição de observador, melhor dizendo, 
de contador da história referente a essa visita ilustre. 

O SR. NELSON FIRMO: – Roosevelt, de fato, 
olhava por todos nós. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Estou 
observando quanto aconteceu com o Vice-
Presidente Richard Nixon, dos Estados Unidos. 
Procuro, na medida do possível, encontrar razões 
para o fato. 

O SR. NELSON FIRMO: – Reprovo a 
cusparada; mas as pedradas, não. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Fixo apenas 
nossa posição de Nação eminentemente 
democrática. Receberíamos, como já recebemos, o 
Sr. Richard Nixon de braços abertos... 

O SR. NELSON FIRMO: – Mais uma vez o 
fizemos. 

O SR. LINO DE MATTOS: – ...sem embargo 
de nossa liberdade de formular críticas sôbre quanto 
nos pareça errado que, certamente, há de se afigurar 
acertado aos estadistas norte-americanos, embora 
mesmo êles já reconheçam êrro em sua conduta 
para com as nações irmãs e vizinhas. 

Passo, Sr. Presidente, à leitura do relatório, 
cuja cópia tenho em mãos, conforme disse, pela 
atenção do "Correio Paulistano". 

 
RELATÓRIO DE RICHARD NIXON SÔBRE A 

ÁFRICA 
 

Recomendações do vice-presidente dos 
Estados Unidos à Casa Branca – A importância do 
Continente Negro para Washington – Está-se 
tornando uma das grandes fôrças do mundo – É a 
zona do globo em que se desenrolam, hoje, as 
mudanças mais rápidas – Os seus líderes e povos 
têm muita coisa em comum – A manutenção dos 
princípios da liberdade e da democracia – Exemplo 
de Ghana – Os grandes dirigentes: Sultão do 
Marrocos, presidente Tubman, da Libéria, Habib 
Burguida, da Tunísia, entre outros – Sustentam 
vantajosamente cotejo com os demais líderes 
mundiais – Mais estreito contato entre êsses homens 
e os U.S.A. 

O "Correio Paulistano" inicia, hoje, a 
divulgação do texto completo do relatório do Vice-
Presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, 
encaminhado ao Presidente Eisenhower, a propósito 
de viagem que êle acaba de fazer à África. Pela 
primeira vez, manifesta-se, sem nenhuma 
dissimulação, o profundo interêsse nutrido pelos 
E.U.A. no tocante ao Continente Negro... Não é, por 
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isso, nada duvidoso que a política norte-americana 
naquela região do globo seja baseada no documento 
em causa, o qual assim conclui: "A formação na 
África, de Estados Livres e independentes, é tão 
importante, polìticamente, para os E.U.A. quanto 
para a África. 

A luz dos interêsses da América Latina e, 
em particular, do Brasil, o relatório Nixon deve ser 
examinado com cautelosa minúcia, pesando os 
aspectos positivos e os negativos, quando se 
sabe que dentro de 20 anos, ou menos, talvez, a 
África será a grande competidora da América do 
Sul, Central e do México nos mercados mundiais. 
É claro que seria covardia e, até, revelaria 
primarismo político-econômico, temer as 
conseqüências dessa concorrência, cuja 
fatalidade, ou por outras palavras, cujo 
determinismo econômico é indispensável. Os 
continentes, os povos, os países em geral 
procuram a meta do seu próprio desenvolvimento 
material e isso, como é natural, os leva a lutar por 
um lugar ao sol e a competir acirradamente pela 
conquista dos mercados externos visando ao 
fortalecimento de seus próprios mercados 
internos. É a lei da vida, é, quase, uma lei 
biográfica em têrmos econômicos, por assim 
dizer. 

Não vamos, agora, erguer um Muro das 
Lamentações entre a América Latina e a África. O 
que se impõe, é decisão e produtividade. Com a 
ajuda dos U.S.A., sem ela ou, se fôr preciso, até 
contra ela, a América Latina deve manter sua 
personalidade e agir em função de seus próprios 
interêsses. O mais aconselhável, no caso, é a 
cooperação com a própria África, sem 
intermediários... 

O RELATÓRIO NIXON 
 
É o seguinte o documento de autoria do Vice-

Presidente Richard Nixon, dos Estados Unidos: 
"As visitas que fiz ao Marrocos, à Ghana, à 

Libéria, à Uganda, à Etiopia, ao Sudão, à Líbia, à 
Itália e à Tunísia, de 28 de fevereiro a 21 de março 
(de 1957), estimulam-me a sugerir as seguintes 
observações e recomendações: 

Nenhuma pessoa pode percorrer a África, até 
ràpidamente como o fiz, sem considerar as enormes 
possibilidades dêsse grande continente. A África é a 
zona do mundo em que se desenrolam, hoje, as 
mudanças mais rápidas. Desde o momento em que 
as suas populações se livrarem do estatuto colonial e 
assumirem as responsabilidades da autonomia 
governamental e da independência, sua evolução 
poderá constituir decisivo fator no conflito que opõe 
as fôrças da liberdade às do comunismo 
internacional. 

Os líderes e os povos dos países por mim 
visitados na África têm muitas coisas em comum. 
Êles veneram sua independência, que a maioria 
dêles adquiriu apenas recentemente, e estão 
decididos a protegê-la contra tôda dominação 
estrangeira, sob qualquer forma por que se 
apresente. Êles desejam que nós e outros 
reconheçamos sua dignidade e sua igualdade como 
indivíduos e como povos na família das nações. Êles 
querem fazer progredir sua economia primitiva. 

A grande questão que se apresenta aos 
dirigentes africanos é a de saber se podem 
alcançar êsses legítimos objetivos ao manter e 
alargar as instituições fundadas sôbre os 
princípios da liberdade e da democracia. Creio, 
firmemente, que êles estão convencidos 
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dessa possibilidade e que o interêsse vital do  
mundo livre é o de ajudá-los: o êxito ou a derrota 
dêsses novos membros da família das nações no 
esfôrço de efetivação de suas aspirações, terá 
profundas repercussões no tocante à evolução da 
África e do mundo no curso dos anos vindouros. Eis 
porque é tão importante o acesso à liberdade da 
nova nação Ghana. Os olhares dos povos da África, 
ao sul do Sahara, bem como dos da Europa 
Ocidental, estão fixados no jovem Estado  
para ver se a transmissão pacífica do poder  
que acaba de ocorrer, e se os laços estreitos  
ainda existentes numa base igualitária  
entre êsse país e a Comunidade Britânica,  
poderão subsistir harmoniosamente e proporcionar, 
dêsse modo, o modêlo de uma solução  
aplicável a outras situações. Por essa mesma razão, 
as fôrças adversárias seguirão com atenção a 
marcha dos acontecimentos, a fim de se 
aproveitarem de tôdas as brechas que lhes 
permitissem explorá-las de maneira a  
destruir a independência que Ghana se esforça por  
edificar. 

Essa situação não ocorre sòmente em 
Ghana. Existem os mesmos fatôres em todos os 
países independentes que visitei. A África torna-se 
uma das grandes fôrças do mundo de hoje. Num 
mundo em que, em virtude do desenvolvimento 
das técnicas, as idéias e os princípios assumem 
crescente importância na luta pelo domínio do 
espírito humano, nós, nos Estados Unidos, 
devemos esforçar-nos para encontrar um terreno 
de compreensão com os povos daquele  
grande Continente. É nesse quadro que  
devem ser compreendidas as recomendações 
 

contidas neste relatório, bem como outras sugestões 
que já fiz. 

 
COMPREENSÃO DO GOVÊRNO DA ÁFRICA 

 
A África suscita, hoje, grandes líderes, adeptos 

dos princípios de independência, de 
responsabilidade mundial e do bem-estar de seus 
povos. Homens como o sultão do Marrocos; o 
primeiro-ministro N'Krumah, de Ghana; o presidente 
Tubman, da Libéria; o imperador da Etiópia; o 1º 
ministro Abdullah Khall, do Sudão; Ben Halim, da 
Líbia, e Habib Burguiba, da Tunísia, sustentam sem 
desvantagens o cotejo com os grandes homens de 
Estado da atualidade. Não esqueçamos o rei Iriss 
que, infelizmente, não pude ver no curso de minha 
viagem, devido a um incidente de ordem técnica no 
meio de transporte mas cuja sabedoria e cujas 
qualidades políticas me tinham impressionado, 
vivamente, por ocasião de minha viagem anterior, 
em 1953. Todos êsses homens inspiram respeito 
muito além das fronteiras de seus países. São 
ajudados em suas tarefas por outros homens 
públicos que obedecem às mesmas inspirações e 
cuja contribuição para a solução dos problemas que 
lhes são próprios e dos que assaltam o mundo 
inteiro, tem sido particularmente preciosa. 

Recomendação – É necessário que os 
Estados Unidos procurem mais estreito contato com 
todos êsses homens; aprendam a compreender suas 
esperanças e suas aspirações e a ajudá-los nos 
planos e programas que êles elaboram para o bem 
de seus povos, para a paz e a estabilidade do 
mundo. É preciso, com êsse escopo, que 
encorajemos o mais possível as trocas de pessoas 
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e de idéias entre os nossos líderes, e os de tais 
países na África. 

Cumpre, também, que estabeleçamos nesses 
países uma representação diplomática e consular de 
primeira classe e que não esqueçamos de consultar 
os govêrnos da África tôda vez que os seus 
interêsses e os nossos estiverem em jôgo. 

 
RELATÓRIO DE RICHARD 

 
"Exploram, os inimigos da liberdade, os 

preconceitos raciais nos U.S.A. – Não podem os 
U.S.A. falar em igualdades aos povos africanos e 
asiáticos e aplicar a desigualdade dentro de casa – 
O problema da assistência econômica – Faltam 
recursos aos países subdesenvolvidos – Preferência 
dos líderes do Continente Negro pelos investimentos 
privados ou oriundos de organismos internacionais – 
Deve Washington atrair a atenção dos capitalistas 
norte-americanos para as possibilidades de 
inversões na África – Programa de ajuda econômica 
por parte dos Estados Unidos". 

 
Reproduzimos, adiante, mais um tópico do 

relatório encaminhado pelo Vice-Presidente dos E.U.A., 
Richard Nixon, ao Presidente Eisenhower, que está 
encontrando enorme repercussão em todo o globo  
e no qual sugere à Casa Branca maior aproximação 
com os países livres da África e, sem dissimulação, 
oferece implícito apoio americano às aspirações de 
autonomia e liberdade aos povos ainda subjugados  
por potências européias. Propõe e Nixon, também, 
maior ajuda à África, recomendando, mormente, 
investimentos do setor privado do capitalismo 
 

ianque, salientando, a propósito, que êsse é o desejo 
dos atuais líderes políticos do Continente Negro que 
podem falar em nome de suas pátrias. 

Depreende-se, dos tópicos que divulgamos 
logo abaixo, que é intuito dos E.U.A. substituir, de 
fato, o arcaíco domínio colonial da Europa por uma 
penetração capitalista em larga escala. Não viria o 
Mercado Comum Europeu, de certa maneira, 
prejudicar, em parte, o inteligente plano de  
Nixon? 

Em suma, leiamos o que assevera o político 
norte-americano: 

A opinião africana e a discriminação racial nos 
U.S.A. 

"Hábil propaganda inspirada, sobretudo, pelos 
inimigos da liberdade, apresenta, com constância, 
um quadro deformado do tratamento das minorias 
raciais nos Estados Unidos, o qual é colocado, 
incessantemente, sob os olhos dos países por mim 
visitados. Todo exemplo de preconceitos em nosso 
país é aumentado de maneira a criar uma impressão 
totalmente falsa das atitudes e dos costumes da 
grande maioria do povo americano. Isso causa 
irreparável dano ao ideal de liberdade que 
defendemos. 

Recomendação: – Devemos continuar 
interessados pelas próprias raízes dêsse problema. 
Não podemos falar de igualdade aos povos da África 
e da Ásia e aplicar a desigualdade nos Estados 
Unidos. É do nosso interêsse nacional apoiar as 
providências necessárias à eliminação progressiva 
das discriminações raciais nos U.S.A. Valeria  
mais, no presente, apresentar em sua  
verdadeira perspectiva, os progressos que fazemos, 
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diàriamente, nesse sentido, a fim de que os povos da 
África compreendam, verdadeiramente, a situação 
americana. 

 
Assistência Econômica 
 
Todos os Estados africanos que percorri são 

subdesenvolvidos. Inúmeros dêles dispõem de 
grandes possibilidades econômicas. Seus líderes 
desejam, ardentemente, reforçar o desenvolvimento 
econômico de seus países a fim de assegurar aos 
seus povos larga margem das vantagens de nossa 
civilização moderna. Na medida em que isso é 
possível, hoje, no mundo, êles anelam gozar de 
independência econômica e política. 

Têm grandes necessidades no domínio da 
educação e da saúde pública. Faltam-lhes estradas 
de rodagem e outras vias de comunicação para 
valorizar regiões ora inacessíveis. Suas populações, 
em expansão exigem considerável desenvolvimento 
agrícola. Não podem, sós, valorizar seus recursos 
florestais e minerais. Sabem que há, entre êles, a 
possibilidade para a atividade de numerosas 
pequenas emprêsas industriais. Na maioria dos 
casos, tudo isso implica em investimentos que 
ultrapassam de muito seus recursos. 

Todos os líderes, com os quais mantive 
contato, expressam marcada preferência nesse 
domínio pelos investimentos privados ou oriundos 
de organismos internacionais, como o Banco 
Mundial, tôda vez que fôr possível, pelos 
empréstimos de govêrno a govêrno. Pode dizer-se, 
sem êrro, que tudo indica que à África será 
reservado caloroso acolhimento aos investimentos 
do nosso setor privado. Os homens de Estado 
africanos sabem perfeitamente qual o pa- 
 

pel capital que tais investimentos podem ter no 
desenvolvimento dos seus países e inúmeros  
dentre êles promulgaram ou estão em vésperas  
de fazê-lo, uma legislação especial destinada a  
criar um clima favorável aos investimentos 
estrangeiros. 

Recomendações: Para corresponder aos 
desejos dos líderes africanos, o govêrno dos  
Estados Unidos, por meio dos órgãos  
competentes, deve atrair a atenção dos  
capitalistas americanos acêrca das possibilidades  
de investimentos nas regiões em que as  
condições forem mais propícias. É preciso, pois,  
com êsse escopo, reforçar, consideràvelmente,  
as seções econômicas das embaixadas  
americanas. 

Convém, igualmente, apoiar os pedidos 
apresentados aos organismos internacionais, desde 
que tenham por objetivo o desenvolvimento de 
projetos econômicamente viáveis. Na medida em 
que o permitam os nossos recursos bem como as 
solicitações recebidas de outras regiões do mundo, é 
mister procurar oferecer, aos países da África, 
assistência econômica e técnica indispensável à 
evolução de suas economias. 

Cumpre apresentar aqui, no quadro que lhe 
convém, o programa de ajuda econômica dos 
Estados Unidos. Devemos dar o nosso apoio apenas 
aos projetos que pareçam úteis tanto ao país 
interessado quanto aos Estados Unidos. E devemos 
assegurar-nos de que os créditos são empregados 
na forma mais eficiente. 

Enquanto êsses programas forem 
constantemente reexaminados e melhorados de 
maneira, a melhor servir ao interêsse nacional,  
os ataques despropositados contra a nos- 
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sa ajuda ao estrangeiro seriam injustificáveis. 
Desejo, a êsse propósito, sublinhar o que 

ocorreu na Itália. Embora minha visita não tenha 
revestido caráter oficial, tive ocasião de estudar as 
questões econômicas e políticas com o presidente 
Gronchi, o primeiro-ministro Segni e outras 
personalidades italianas. Um fato me pareceu 
significativo, após minha chegada à Itália: o último 
serviço de assistência americana estava a ponto de 
encerrar suas atividades. Recordei-me de que, 10 
anos antes, quando ali estava na qualidade de 
membro do Comitê de Ajuda ao Exterior, do Senador 
Herter, instalaram-me propósitos bastante 
pessimistas sôbre o futuro da economia italiana. A 
ajuda americana – diziam-me, então – iria soçobrar 
num sorvedouro sem fundo. Os italianos nada mais 
deviam fazer que agir com os seus próprios meios e 
trabalhar mais, visto que de todo modo, teríamos 
pôsto o dedo na engrenagem de uma assistência 
econômica. Seríamos apanhados por tôda a 
eternidade. O fato de que a Itália possa hoje, 
vangloriar-se de possuir uma das economias mais 
saudáveis e mais produtivas da Europa, prova, 
eloqüentemente, o valor de uma assistência 
econômica, administrada com competência e 
utilizada com inteligência pelo país beneficiário. 

Os problemas econômicos da Itália, por  
certo, eram bastante diferentes dos da África na 
atualidade. Creio firmemente, entretanto, que em 
todos os países africanos por mim percorridos, 
teremos o mesmo êxito se trabalharmos em 
cooperação com os líderes esclarecidos de tais 
nações para o desenvolvimento de seus imen- 
 

sos recursos em homens e em matérias-primas. 
 

RELATÓRIO DE RICHARD NIXON SÔBRE A 
ÁFRICA 

 
Documento Histórico 

 
"Não pode ser tarefa sòmente dos E.U.A. levar 

a ajuda econômica ao Continente Negro – Alvo de 
primeira ordem para o comunismo – Atribui Moscou 
à África lugar tão importante quanto o concedido à 
China, há 25 anos, em seus desígnios para a 
conquista do mundo – Inspiram campanha de 
propaganda diplomática e econômica em tôda 
aquela região do globo – Não apresenta perigo, 
contudo, o domínio vermelho sôbre os Estados 
africanos – É preciso cautela, todavia – Remédio à 
pobreza e à instabilidade política, fatôres favoráveis 
aos marxistas – Contatos com os líderes sindicais – 
Washington deve acompanhar com cuidado o 
movimento sindical – A exploração do Nilo – 
Imperativos geográficos dos países ribeirinhos". 

 
"Inserimos, adiante, mais alguns tópicos do 

relatório do Vice-Presidente dos E.U.A., Richard 
Nixon, ao Presidente Eisenhower, acêrca de suas 
observações em recente viagem na África: 

– "A África e a Europa têm muita coisa em 
comum. Suas economias são complementares, em 
larga medida. Alguns dos países independentes do 
continente africano conservam laços estreitos, 
históricos, culturais e econômicos, com os países da 
Europa. A manutenção de tais relações, em base 
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igualitária, traz proveitos, concomitantemente, à 
África e à Europa. 

Deveríamos, por consegüinte, encorajar êsses 
laços na medida em que parecem proveitosos para 
todos os interêsses em causa. Deveríamos 
considerá-los na fixação de nossa própria política, 
desde que compatíveis com as necessidades 
fundamentais de nossa conduta para com êsses 
Estados na base de igualdade e de independência. 

Não pode ser tarefa apenas dos Estados 
Unidos levar a indispensável assistência econômica 
aos jovens países independentes da África. Cumpre, 
pois, estabelecer, claramente, que não nos 
empenhamos em ocupar nenhuma posição exclusiva 
em nenhum país dessa zona e que estamos prontos 
a trabalhar com as demais nações do mundo livre 
para a manutenção de Estados poderosos, 
independentes e soberanos. 

 
Comunismo 
 
A África constitui alvo de primeira ordem para 

o comunismo internacional. Recolhi a clara 
impressão de que os líderes comunistas atribuem 
hoje à África, em seus desígnios para a conquista do 
mundo, um lugar tão importante, quanto o atribuído 
por êles à China há 25 anos. Inspiram, em 
decorrência, uma campanha de propaganda 
econômica e diplomática em todo o Continente 
Negro. Procuram, desesperadamente, convencer os 
povos da África de que são êles mais seguros 
fiadores que nós de suas aspirações naturais à 
independência, à igualdade e ao progresso material. 

Felizmente, seus esforços, até o  
presente, não têm sido coroados pelo  
êxito. O domínio dêles, na atualidade, sôbre 
 

os Estados dessa zona, não mais apresenta  
perigo. Todos os líderes africanos com os quais 
consegui manter contato estão firmemente  
decididos a proteger sua independência contra  
tôda dominação estrangeira, comunista ou não 
comunista. Tomaram as providências necessárias 
para dominar as dificuldades que poderiam  
surgir em sua vida política, econômica ou  
social, das atividades subversivas dos comunistas. 
Cometeríamos, contudo, grosseira falta, se 
adormecêssemos sôbre falsa segurança, porque, 
indubitàvelmente, os comunistas escolhem  
os seus melhores elementos a fim de enviá-los à 
África – tanto na esfera diplomática quanto na da 
intriga e da subversão, a fim de explorar tôda 
possibilidade de alcançar seus fins, isto é, o 
deslocamento egoísta do sistema africano de 
civilização. 

Recomendação: A existência da ameaça 
comunista ilumina a necessidade em que nos 
encontramos de ajudar aos países africanos a 
conservar sua independência e a dar-lhes remédio 
no que tange à pobreza e à instabilidade política tão 
favoráveis ao comunismo. A África é assás 
importante para o equilíbrio e a fôrça do mundo livre 
para que nos permitamos subestimar ou ignorar tais 
perigos e não nos esforcemos para impedir com 
todos os meios disponíveis a criação, nessa zona de 
uma situação pré-comunista. 

 
Sindicalismo 

 
Em tôdas as ocasiões em que o tempo me 

permitiu impus-me o dever de manter contato com os 
líderes sindicais dos países que visitei. Verifiquei, 
com prazer, que o sindicalismo livre fazia grandes 
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progressos na África, sobretudo em Ghana, no 
Marrocos e na Tunísia. Os líderes operários dêsses 
países compreenderam a importância de opor 
sindicatos comunistas e, assim, impedir o 
comunismo de tomar pé em um dos seus setores 
favoritos. Desejo, a êsse propósito, prestar 
homenagem ao apoio que o sindicalismo africano 
encontra, presentemente, nos Estados Unidos. As 
estreitas relações que se desenvolveram entre êsses 
dois movimentos são, ao mesmo tempo de interêsse 
do nosso país e do das massas obreiras. 

Recomendação: É de vital importância para o 
Govêrno dos Estados Unidos, seguir de muito perto 
o desenvolvimento do sindicalismo no Continente 
Africano e incitar nossos diplomatas e nossos 
cônsules a manter relações pessoais com os 
dirigentes do mundo do trabalho nesses países. 
Creio, igualmente, que seria bom continuassem os 
sindicatos americanos a manter relações estreitas, 
fraternais, com o sindicalismo livre na África, de 
modo que êsses dois grupos possam por em comum 
sua sabedoria e experiência. 

 
Exploração do Nilo 
 
O Nilo é um dos maiores rios internacionais do 

mundo. Não existe, porventura, outra via fluvial que 
tenha papel comparável ao do Nilo no 
desenvolvimento econômico de tantos países. Os 
imperativos geográficos são tais que os grandes 
trabalhos empreendidos num país atingem todos os 
demais países ribeirinhos. 

Recomendação: É do interêsse,  
portanto, de todos os países ribeirinhos,  
no Nilo, que os Estados Unidos, tôda 
 

vez que forem consultados, para a execução de 
qualquer empreendimento no rio, não esqueçam de 
apurar se as condições políticas são tais que não 
possa decorrer dos projetos a êles submetidos, 
nenhum inconveniente particular para qualquer outro 
Estado. 

 
Documento Histórico 

 
RELATÓRIO DE RICHARD NIXON SÔBRE A 

ÁFRICA 
 
Aplicação dos programas americanos – Tôda 

ajuda material, financeira e moral às missões 
diplomáticas e consulares dos U.S.A. no Continente 
Negro – Devem ser constituídas equipes 
administrativas para apoio aos técnicos que 
trabalham nos países africanos – Sugere redução do 
pessoal – Tendência à dispersão de esforços – O 
que de melhor os Estados Unidos fizeram até agora: 
instalar bibliotecas e salas de leitura – A necessidade 
de familiarizar os africanos com a técnica, o ideal, as 
aspirações, as tradições e as instituições cujo 
conjunto constitui o pensamento americano – Livros, 
jornais e assistência a estudantes devem ser os 
instrumentos da nova política de Washington – A 
penetração da propaganda comunista. 

 
Concluimos, hoje, a publicação do relatório 

encaminhado ao Presidente Eisenhower pelo Vice-
Presidente Richard Nixon, acêrca de viagem 
recentemente empreendida por êle à África, com o 
objetivo de estudar-lhe as condições econômicas, 
políticas e psicológicas. O momento, com efeito  
era propício, em face da luta sangrenta mo- 
  



– 350 – 
 

vida pelos muçulmanos da Argélia, Marrocos e 
Tunísia, contra o domínio francês, do qual, aliás, os 
dois últimos países lograram libertar-se, embora não 
de todo como seus líderes querem. A situação ali é 
crítica, mormente, à luz dos acontecimentos 
mundiais e da estratégia de Moscou e de 
Washington, naquela região e no Oriente Próximo, 
de que o Egito e Nasser são os pontos cruciais. 
Ainda agora a Casa Branca, Londres, Paris e outros 
centros europeus alarmaram-se em face da venda 
de dois ou três submarinos soviéticos ao ditador do 
Cairo. Trata-se, do lado Ocidental, mais de 
demagogia que da atitude objetiva. Que podem fazer 
dois ou três de tais navios de guerra num 
Mediterrâneo inteiramente controlado pelas maiores 
esquadras do globo: – a dos Estados Unidos da 
América do Norte, da Grã-Bretanha, da França e da 
Itália, além da armada da Turquia? Que  
fariam tais submarinos diante dos milhares  
de aviões de caça e bombardeio das bases  
anglo-norte-americanas que circundam todo  
o antigo "Mare Nostrum" dos romanos, que  
Mussolini quis transformar, igualmente, em "seu" 
mar? 

Washington tem cometido erros palmares 
na Ásia e, por isso, tenta, na África, uma política 
mais inteligente. A sua veleidade de impedir o 
comércio com a China acaba de ser  
destruída pela Inglaterra, Itália e Alemanha, 
ademais do Japão, que se dispuseram a  
ampliar as permutas com Pequim, sem  
levar em consideração a proibição do Pentágono. 
É provável, portanto, que Nixon tenha  
percorrido o Continente Negro com o intuito de 
abrir caminho para uma penetração dos  
norte-americanos, econômica e política ao 
 

mesmo tempo. É o seguinte o capítulo final do 
relatório em aprêço. 

 
Aplicação dos programas 

 
Americanas 

 
– "A aplicação dos diferentes programas 

econômicos propostos aos serviços americanos 
competentes pelos países que visitei, já foram objeto 
de estudos aprofundados. Pareceu-me, de modo 
geral, que nossos programas de informação 
econômica e política foram traçados na 
conformidade do interêsse do contribuinte 
americano. São suscetíveis de melhoria, como tôdas 
as coisas, contudo e num espírito crítico construtivo, 
permito-me submeter as seguintes sugestões: 

Recomendação: – No plano político, julgo que 
nossas missões diplomáticas e consulares não têm 
pessoal suficiente. Cumpre que tais serviços tenham 
funcionários bastantes para permitir-lhes a aplicação 
de suas diretivas, tratar ùtilmente com os govêrnos 
locais acêrca das questões de interêsse comum da 
América e dêsses países, e fornecer relatórios assás 
minuciosos sôbre os problemas para nós importantes. 
Cumpre assegurar-nos que os nossos serviços 
diplomáticos e consulares disponham de fundos 
suficientes para permitir-lhes viajar através dos 
imensos territórios colocados sob a jurisdição dêles, 
de modo a estudar as condições de vida das zonas 
distantes dos grandes centros e de manter contatos 
pessoais com os habitantes dessas zonas. Não 
esqueçamos que os povos na África são quase 
sempre malsãos e de clima penoso para os habitantes 
das regiões temperadas. É preciso, em conseqüência, 
de um lado, velar pelo bem-estar de nosso pes- 
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soal de modo a permitir-lhe preencher eficazmente 
essa tarefa, e de outro lado, velar no sentido de que, 
em virtude das condições difíceis da vida material na 
África, seja o pessoal designado para tais postos, 
tanto quanto possível, competente e equilibrado. 
Procuremos, sobretudo, o vigor, a juventude e o 
entusiasmo. 

No tocante à execução dos nossos projetos 
econômicos, parece-me que os nossos técnicos 
efetuam excelente trabalho de acôrdo com os 
africanos e os ensinam a exercer as funções 
econômicas e sociais que lhes permitirão continuar 
sós a obra empreendida. É evidente que para 
enfrentar as necessidades de nossos técnicos, 
devem ser constituídas equipes administrativas nas 
capitais dos países em que aquêles trabalham. 
Pareceu-me, porém, que essas equipes são, por 
vêzes, muito numerosas, e acredito que uma 
compreensão de pessoal poderia ser efetuada entre 
elas. Tive a impressão, também, que se tem às 
vêzes, a tendência de dispersar os esforços de que 
somos capazes num grande número de direções, ao 
passo que maior concentração nos projetos 
fundamentais daria, sem dúvida, melhores 
resultados. 

Sugiro, por isso, que nossos planos sejam 
submetidos a revisão com maior freqüência. Julgo 
além disso, que o que asseverei, anteriormente, 
sôbre nossas missões diplomáticas e consulares, 
pode ser repetido no tocante aos nossos serviços de 
informação e de propaganda econômica. 

No plano da informação, parece-me que o que 
fizemos de melhor são as bibliotecas, as salas de 
leitura, os programas de troca de pessoas realizados 
em numerosas regiões do ultramar. O financiamento na 

África dêsse gênero de atividade deveria ser 
aumentado consideràvelmente. 

Na medida em que os africanos se 
familiarizarem com a técnica, o ideal e as aspirações, 
as tradições e as instituições cujo conjunto constitui o 
pensamento americano, daremos um grande passo 
no estabelecimento de mais larga compreensão 
entre os nossos povos. Os instrumentos dessa 
política devem ser os livros, os jornais, as trocas 
individuais, e nosso programa de assistência 
destinado a permítir aos melhores estudantes 
africanos viajar e demorar-se nos Estados Unidos. 
Seria bom, igualmente, que contribuíssemos para o 
desenvolvimento da instrução dos indígenas na 
África. É assim que aprenderemos a conhecer-nos 
melhor uns aos outros. 

Parece-me que nossos programas de 
informação e de notícias radiodifundidas na direção 
da África não são, presentemente, suficientemente 
eficazes para opor-se à penetração da propaganda 
comunista. Tôda vez que se fôr estudar a organização 
de tais programas, será preciso, a meu ver, dar maior 
atenção a escolha de pessoal e das informações que 
interessem mais particularmente à África. 

 
Conclusão 

 
Desde longo tempo, no espírito de inúmeros 

americanos, a África passa por ser um Continente 
longínquo e misterioso, reservado aos caçadores de 
animais silvestres, aos exploradores e às equipes de 
cinematografistas. Se uma tal atitude persistisse no 
espírito público, traria irremediàvel prejuízo à nossa 
própria independência e às nossas próprias liberdades, 
porquanto, a formação na África de Estados 
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livres e independentes, é tão importante, 
politicamente, para nós, quanto para aquêle 
Continente. 

É por isso que proponho firmemente, a 
criação no Departamento de Estado, de um novo 
Serviço dos Negócios Africanos, que coloque 
essas regiões no mesmo nível de importância que 
os demais continentes. Estou, ainda, convencido 
de que êsse exemplo deveria ser seguido pela 
I.C.A.U.S.I.A. Tais serviços, se dispusessem de 
pessoal competente e de um orçamento 
suficiente, permitir-nos-iam melhorar, 
consideràvelmente, nossas relações com os 
países africanos. É preciso, todavia, fazer mais. 
Nossos serviços administrativos, nosso govêrno, 
o Congresso, a Nação inteira, devem 
compreender a importância dêsses problemas. 
Devem convencer-se, com precisão, do papel que 
a África é chamada a exercer no futuro e seu 
lugar no mundo livre e no desenvolvimento dos 
Estados Unidos, bem como da premente 
necessidade em que nos encontramos de dar aos 
problemas africanos um lugar de primeiro plano 
em nossas preocupações. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Gilberto 
Marinho, que trocara sua inscrição com a do  
nobre Senador Lino de Mattos, segundo orador 
inscrito. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Sr.  
Presidente, do Relatório da Diretoria da C.S.N., 
documento de grande expressão, pelos dados que 
encerra e que atestam a pujança do empreendimento, 
verifica-se que houve aumento da produção em todos 
os setores da emprêsa, o que, em última  
análise, significa aumento da produtividade, pois 
 

ocorreu sem acréscimo nas instalações industriais. 
Em 1956, a produção da Usina de Volta Redonda foi 
de 739.996 toneladas de lingotes de aço. No ano 
passado, foi de 804.056 toneladas de lingotes. 
Houve, portanto, uma produção de mais 64.060 
toneladas, com os mesmos equipamentos de 
produção. Êsse aumento fala expressivamente da 
capacidade dos técnicos, dos engenheiros e dos 
operários da grande Usina do Vale do Paraíba. 

A despeito dêsses fatos auspiciosos, algumas 
considerações não podem passar desapercebidas 
aos homens que têm a responsabilidade do trato dos 
negócios públicos. 

Ressalta o Relatório a ameaça que pesa sôbre 
Volta Redonda, com a vigência da nova Lei de 
Tarifas, que retirou da Companhia Siderúrgica as 
duas únicas vantagens de que gozava 
anteriormente, como emprêsa do Govêrno: – câmbio 
de custo para o carvão e câmbio de custo para 
peças de reposição e ferramentas. Como a C.S.N. 
despende obrigatóriamente, só em carvão, cêrca de 
dez milhões de dólares anuais no exterior, o 
desaparecimento dessa vantagem sobrecarregou 
tremendamente a sua economia. 

De acôrdo com a média dos ágios, o impacto 
pode ser estimado entre 800 milhões a 1 bilhão de 
cruzeiros, só com o aumento no preço do carvão. Isso 
sem contar com os demais itens da pauta de 
importação da C.S.N., como sobressalentes, 
equipamentos de reposição e outras matérias primas, 
que exigem, igualmente, compromissos da ordem de 
10 milhões de dólares, por ano, aproximadamente. 

Embora possam parecer vultosos êsses 
compromissos, convém acentuar que a produção de 
Volta Redonda em 1957, representou 100 milhões de 
dólares de economia de divisas para o nosso País. 

Os efeitos dêsse aumento já se fizeram sentir. 
No ano de 1957, o lucro líquido da C.S.N. diminuiu 
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enormemente em relação a 1956 (declínio de 
33.1%). O lucro de 1957 foi de Cr$ 687.490.797,70 
contra Cr$ 1.027.108.421,70 em 1956. 

Se, como emprêsa do govêrno, Volta Redonda 
perdeu as vantagens do câmbio de custo, como 
emprêsa do govêrno ela não dispõe de Iiberdade 
para reajustar os seus preços, em face do aumento 
dos custos, como faria qualquer empreendimento 
particular. 

Com efeito, teve a Companhia Siderúrgica de 
absorver diversos aumentos de custos, no correr de 
1957, como salários – (330 milhões de cruzeiros a 
mais, na fôlha de pagamento) – carvão nacional, 
fretes rodo e ferroviários, impostos, óleos 
combustíveis e lubrificantes etc. E, sobretudo, o 
tremendo impacto que constituiu a elevação do preço 
do carvão estrangeiro, pela retirada do câmbio de 
custo. 

Ora, todos os elementos acima enumerados 
são componentes do custo de produção. Numa 
emprêsa particular, o reflexo lógico dêsse 
crescimento exagerado dos fatôres de custo seria o 
reajustamento dos preços. Mas Volta Redonda, 
como emprêsa do govêrno, não pode fazê-lo 
compativelmente com o vulto dos novos ônus que 
teve de absorver. 

Chegamos, então, a êsse fato curioso. A fôlha 
de flandres, por exemplo, que é considerada um 
produto nobre da siderurgia, em virtude da série de 
operações a que é submetida, exigindo 
equipamentos de alto valor, está sendo vendida por 
Volta Redonda, a Cruzeiros 18,80 o quilo. Enquanto 
isso o vergalhão 3/16", que nessa mesma ordem de 
idéias pode ser considerado um produto primário de 
siderurgia, uma vez que passa por umas poucas 
operações de laminação, está sendo vendido a 
Cruzeiros 22,00 o quilo, por outras emprêsas 
siderúrgicas. 

Ora, fatos como êsses merecem ser meditados. 
Isso poderá abalar a solidez financeira, da emprêsa, 
 

que sempre foi apanágio de Volta Redonda. Cumpre 
notar, ademais, que os lucros da Companhia 
Siderúrgica não revertem em favor desta ou daquela 
pessoa. São do próprio Tesouro Nacional, que é o 
maior acionista da emprêsa. 

Outro aspecto que merece destaque nestes 
comentários é o fato de que êstes lucros são 
reinvestidos na expansão da Usina de Volta 
Redonda. Se cessam ou diminuem, como 
aconteceu no ano passado, Volta Redonda ficará 
condenada à estagnação e até mesmo à 
derrocada. E teríamos, então, uma situação 
curiosa. A emprêsa, que até hoje mostrou ser 
autofinanciável, ver-se-ia compelida a bater às 
portas do Banco de Desenvolvimento ou do Banco 
do Brasil, para financiar as suas expansões, e o 
dinheiro dêsses estabelecimentos de crédito 
poderia, no entanto, ser aplicado em outros 
setores da economia nacional, mais carentes da 
ação pioneira do Estado. 

Gostaria de frisar bem o perigo que significa 
o menor dêsses males, a estagnação. Todos 
sabemos o que a economia brasileira espera de 
Volta Redonda, tendo por base o que foi a sua 
notável contribuição nos últimos três lustros, 
quando forneceu os fundamentos do arcabouço 
industrial do País. O Vale do Paraíba, aí está 
como exemplo expressivo. Depois da década de 
ruína e abandono, renasceu para a indústria, após 
o advento de Volta Redonda. A grande 
concentração industrial que apresenta é 
integralmente alimentada pelos produtos acabados 
fornecidos pela C.S.N. 

Lembramos, também, que além de tôda a 
contribuição para o desenvolvimento da indústria 
de transformação, Volta Rendonda tornou-se a 
grande escola do nosso desenvolvimento 
tecnológico. Existe, ali, hoje em dia, o maior 
escritório de engenharia do Brasil, com cêrca de 
200 engenheiros. Estamos deixando de importar a 
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técnica estrangeira, que pesa sobremodo na nossa 
balança cambial. E Volta Redonda tem, também, 
um outro aspecto característico, o de "usina matar" 
do Brasil. Ela está induzindo a criação de outras 
siderúrgicas, como a Usiminas, a Cosipa, 
fornecendo não só ajuda financeira, através de 
subscrição de capital, como cooperação técnica, 
na base de sua experiência aprimorada de três 
lustros. Está contribuindo para a SOTELCA, a 
maior usina termelétrica do continente a ser 
instalada em Santa Catarina. Está contribuindo 
para a Cemig instalar usinas hidrelétricas no 
Estado de Minas. Está financiando, através do 
fornecimento de material, a renovação das linhas 
da Rêde Mineira de Viação entre Barra Mansa e 
Angra dos Reis. Enfim, como verdadeiro 
patrimônio da vida nacional que é, Volta Redonda 
está alargando cada vez mais a sua área de 
influência sôbre a estrutura econômica brasileira. 

Agiu altamente inspirado o Senhor 
Presidente da República quando decidiu manter o 
General Macedo Soares à frente dessa importante 
organização, manutenção que equivale a uma 
verdadeira renovação de mandato do eminente 
brasileiro, como presidente da C.S.N. Todos nós 
sabemos a contribuição daquele consumado 
técnico no planejamento e na construção da 
grande siderurgia do Vale do Paraíba. Foi êle o 
principal arquiteto e animador do empreendimento 
e para isso contou com todo o apoio do grande e 
saudoso Presidente Vargas. A sua permanência à 
frente da obra de que foi criador, é um penhor de 
que Volta Redonda continuará a ser um motivo de 
orgulho para a Nação brasileira. E de que 
continuará a ser administrada com probidade e 
com critério. 

E agiu, igualmente, inspirado quando  
fêz ascender dos próprios quadros de auxiliares  
da grande instituição ao seu mais alto grau 
 

de direção, o competente e adestrado técnico Major 
Geraldo Pires de Melo, expoente das jovens 
gerações de engenheiros formados por êsse notável 
estabelecimento de Ensino que é a Escola Técnica 
do Exército e que hoje estão realizando nas fábricas, 
nas usinas e nos laboratórios tarefas de evidente 
relevância no estudo e na educação dos problemas 
capitais da defesa nacional. 

Assim dirigida e orientada, a Companhia 
Siderúrgica Nacional continuará a prestar a sua 
contribuição capital para o surto de progresso que há 
de trazer a riqueza e o bem-estar à Nação brasileira. 
(Muito bem; muito bem. Palmas). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Mem de Sá, 
terceiro orador inscrito. 

O SR. MEM DE SÁ (*): – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, faz hoje uma semana que o eminente 
Senador Daniel Krieger pronunciou impressionante e 
irretorquível discurso, neste Plenário, revelando à 
Nação o escândalo que representa a negativa do 
Govêrno Federal em cumprir promessas 
solenemente assumidas com o Govêrno e o Estado 
do Rio Grande do Sul. 

De segunda-feira para cá, nestes oito dias 
transcorridos, os fatos e os documentos vindos a 
lume deram às afirmações do brilhante parlamentar 
riograndense comprovação solar, comprovação que 
desafia tôda e qualquer possibilidade de contestação 
honesta. 

A nós, representantes do Rio Grande, a nós 
representantes da coligação democrática que elegeu o 
Governador daquele Estado, não interessam senão os 
fatos, Senhor Presidente, os fatos e as provas. Diatribes, 
retaliações, bravatas, ameaças, em nada podem alterar 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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a crua e bruta expressão da realidade; e essas 
bravatas só podem prejudicar o conceito dos rio-
grandenses perante o cenário nacional. Vamos, 
portanto, exclusivamente tornando aos dados 
insofismáveis do meu eminente amigo da Bancada 
rio-grandense, rememorá-los, estabelecendo as duas 
séries antagônicas de episódios ocorridos neste ano 
e meio, para ressaltar a discriminação cega, a falta 
de equilíbrio, de espírito público, de compreensão de 
deveres, que desgraçadamente estão dominando a 
ditadura instalada no Ministério da Fazenda, na feliz 
expressão do meu colega. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com muito prazer. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Quando o nobre 

Senador Daniel Krieger tratou do assunto sôbre o 
qual Vossa Excelência está agora se manifestando, 
ouvi o discurso de S. Exa. sem lhe dar nenhum 
aparte. Esperava chegasse ao final de sua oração 
aquêle nosso ilustre colega para lhe dar êste aparte 
que peço vênia para repetir a V. Exa. 

Estou ouvindo, com todo o respeito que me 
merece, a palavra de V. Exa., sem interromper 
sua oração, porque não estou habilitado a 
debater o assunto que Vossa Excelência traz à 
tribuna. Conheço-o através do que têm publicado 
os órgãos da imprensa. Não recebi do Govêrno 
qualquer informação que pudesse trazer ao 
Senado. Tenho lido as informações de um e de 
outro lado. O assunto a que Vossa Excelência se 
refere conheço-o apenas através das informações 
de Vossa Excelência e do nobre Senador Daniel 
Krieger, e da palavra honrada do eminente 
Deputado Godoy Ilha. Não desejo interferir no 
assunto, a não ser que receba informações  
do Govêrno para trazê-las ao conhecimen- 
 

to do Senado, sobretudo depois que a questão foi 
levada para o âmbito judiciário, que certamente a 
decidirá com equilíbrio, serenidade e justiça. Através 
de publicações da imprensa, tomei conhecimento, 
por exemplo, do telegrama em que líderes das 
principais Bancadas da Assembléia Legislativa do 
Rio Grande do Sul pedem que não seja concedida a 
medida solicitada pelo govêrno estadual. Vê o nobre 
colega que, para nós, que estamos de fora, 
acompanhando com interêsse o desenvolvimento da 
questão – quando digo nós, refiro-me aos membros 
do Partido Social Democrático, que está empenhado 
no assunto – é muito difícil fazer julgamento sereno e 
elevado sem antes ouvir as argumentações das 
partes. Por essa razão, não interferi no discurso do 
nobre Senador Daniel Krieger, como não desejo 
interferir no de Vossa Excelência. Ouvirei o nobre 
colega com o respeito que me merece sua palavra 
honrada e autorizada. 

O SR. MEM DE SÁ: – Agradeço a atitude do 
nobre colega Senador Filinto Müller e compreendo 
que S. Exa. a adote enquanto não tiver recebido, do 
Govêrno, os dados e informações necessários. 

Mas V. Exa. jamais poderá trazê-los e assim 
exibirei à Casa aquêles que são oficiais, inclusive 
declarações do Ministro Lúcio Meira, que lançam 
sôbre o assunto uma verdadeira pá de cal. Quanto 
ao telegrama de Deputados do Rio Grande do Sul, a 
que alude o nobre Senador Filinto Müller, terei 
oportunidade de a êle me referir no decorrer da 
minha oração. 

Dizia eu, Sr. Presidente, que há duas séries de 
fatos para cotejo, do qual ressalta, de forma 
iniludível, a discriminação odiosa da ditadura 
instalada no Ministério da Fazenda. 

Eis os fatos: primeiro, o tratamento  
dispensado pelo Govêrno Fe- 
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deral – não apenas o Ministro da Fazenda mas 
também o Sr. Presidente da República – para com 
o Sr. Leonel Brizzola, por ser cunhado do Vice-
Presidente da República; segundo, o tratamento 
dispensado ao Governador do Estado do  
Rio Grande do Sul, e, portanto, ao Rio Grande do 
Sul. 

Vejamos como procedeu o Govêrno Federal 
para com o ilustre e bravo Prefeito de Pôrto 
Alegre, Sr. Leonel Brizzola: no dia 7 de março de 
1957, foi baixado o Decreto nº 41.097, cujo artigio 
terceiro mandou que a SUMOC reservasse, nos 
Orçamentos Cambiais dos cinco anos próximos – 
de 1957 a 1961 – a verba total de sete milhões de 
dólares, para aquisição de máquinas rodoviárias 
destinadas a todos os Municípios do Brasil. Um 
mês e quinze dias passados, em 26 de abril de 
1957, o Sr. Leonel Brizzola, Prefeito de Pôrto 
Alegre, e cunhado do Senhor Vice-Presidente da 
República, encabeçando ofício do interêsse de 65 
ou 75 Prefeituras do Rio Grande do Sul, dirigiu-se 
diretamente ao Sr. Juscelino Kubitschek, 
desrespeitando os têrmos do decreto, que 
determinava tais requerimentos devessem ser 
encaminhados à Comissão instituída por aquêle 
decreto,, denominada Comissão de Máquinas 
Rodoviárias. 

Pois bem, no mesmo dia 26 de abril de 1957, 
o Sr. Juscelino Kubitschek apõe seu despacho: 

"Autorizo, de acôrdo com a Lei e as Instruções 
do Ministério da Fazenda". 

Em 29 de maio de 1957 – um mês e três dias 
depois – o processo chega ao conhecimento da 
Comissão de Máquinas Rodoviárias que, apreciando 
o caso em uma de suas reuniões ordinárias, decidiu 
que as Prefeituras em causa, as do Rio Grande do 
Sul, patrocinadas pelo Sr. Leonel Brizzola, deveriam 
aguardar a conclusão do inquérito em andamento, 
 

que forneceria elementos para determinação da cota 
de cada Município. 

Só se pode elogiar o critério e a independência 
da Comissão de Máquinas Rodoviárias que havia 
recebido pedidos de cêrca de mil e duzentas 
Prefeituras, solicitando os favores do câmbio especial 
para a aquisição de máquinas rodoviárias e adotam um 
critério sadio e honesto, qual o de realizar inquérito em 
todo o Brasil a fim de estabelecer a ordem de 
preferência e prioridade para as mais necessitadas. 

Recebendo, portanto, o ofício despachado 
pelo Sr. Presidente da República, a Comissão de 
Máquinas Rodoviárias teve a hombridade de declarar 
que aquêle pedido, como os outros, deveria aguardar 
a conclusão do inquérito, a conclusão das 
investigações e dos estudos que estavam sendo 
procedidos. Assim agindo, atendia aquela Comissão 
ao despacho do Senhor Presidente da República, 
que, nesse ponto, pode ser defendido. 

Realmente, o Chefe do Executivo, não 
obstante mostrar seu interêsse pelo Sr. Leonel 
Brizzola, despachando-lhe ofício no mesmo dia da 
apresentação, escreveu, expressamente, que sua 
autorização era dada de acôrdo com a Iei. Qual lei 
era essa? Era o Decreto nº 41.097, única lei 
existente, no sentido genérico. Por êsse decreto, a 
Comissão de Máquinas Rodoviárias era quem 
apreciava. os pedidos e estabelecia o critério para 
distribuição das máquinas. 

Parecia, portanto, que a hombridade dos 
membros daquela Comissão houvesse aparado o 
golpe que se  desferia contra mil e duzentos 
municípios brasileiros. Puro engano, Senhor 
Presidente, porque havendo êste fato ocorrido a 29 
de maio, a. 26 de junho, menos de um mês depois, o 
Sr. Leonel Brizzola traz diretamente ao Senhor José 
Maria Alkmin novo ofício no qual pleiteava a 
execução do privilégio odioso, e o Ministro da 
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Fazenda no mesmo dia 26 de junho, despachou 
"pulando" sôbre o Ministério da Viação e Obras 
Públicas e Comissão de Máquinas Rodoviárias e 
determinando diretamente ao Banco do Brasil o 
cumprimento do despacho do Sr. Presidente da 
República, de 26 de abril de 1957, isto é, o despacho 
de sessenta dias atrás. 

Com essa determinação, flagrantemente 
contra a lei, flagrantemente lesiva à autonomia e às 
prerrogativas do Ministério da Viação e Obras 
Públicas, flagrantemente afrontosa às atribuições 
legais do Conselho de Máquinas Rodoviárias, o Sr. 
Ministro da Fazenda, com uma penada, manda às 
urtigas, o decreto, o Ministério da Viação e Obras 
Públicas, a Comissão de Máquinas Rodoviárias, as 
1.174 Prefeituras brasileiras e até o despacho do Sr. 
Presidente da República. 

Deixo de examinar outros aspectos. Por 
exemplo, que o decreto exigia dependesse a 
concessão de câmbio favorecido para importação 
de máquinas rodoviárias, de que o financiamento 
fôsse feito em cinco anos, e, mais uma vez 
desrespeitado êsse dispositivo – como já acentuou 
o eminente Senador Daniel Krieger – para o 
pedido patrocinado pelo Sr. Leonel Brizzola, 
cunhado do Sr. Vice-Presidente da República, foi 
concedido pagamento à vista, causando-se, 
portanto, brutal impacto sôbre o orçamento de 
câmbio do Brasil. 

O decreto determinava que os sete milhões de 
dólares fôssem concedidos em cinco anos de 
financiamento, justamente para que, anualmente, o 
orçamento de câmbio sofresse apenas o ônus de um 
milhão e quatrocentos mil dólares. Pois bem; para os 
interêsses da política do Sr. Leonel Brizzola no 
interior do Rio Grande do Sul, foi determinado se 
pagassem e logo, à vista, dois milhões e seiscentos 
mil dólares. E tudo isto, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, em dois meses! 

O primeiro requerimento do Senhor Leonel 
Brizzola é de 26 de abril de 1957, e o despacho final 
do Sr. José Maria Alkmin, para execução da ordem 
do Sr. Presidente da República e, portanto, o 
favorecimento daquele privilégio, é de 26 de junho de 
1957; exatamente sessenta dias! 

Vejamos agora, depois de têrmos apreciado a 
rapidez vertiginosa com que correm os processos do 
interêsse do cunhado do Vice-Presidente da 
República, em confronto, como se arrasta o processo 
em que está empenhado o Estado do Rio Grande do 
Sul. Tal processo, como já acentuado inegável, 
incontestável e irretorquìvelmente, decorre de 
compromisso solene assumido pelo Sr. Juscelino 
Kubitschek de Oliveira no ano de 1956. Nesse ano, o 
Govêrno do Estado do Rio Grande do Sul transferiu 
à União Federal um empréstimo de vinte e cinco 
milhões de dólares, que há diversos anos havia 
obtido do Banco Nacional de Reconstrução e 
Desenvolvimento Econômico. Como compensação a 
êsse empréstimo de vinte e cinco milhões de dólares 
que o Estado do Rio Grande do Sul cedia ao 
Govêrno da União, ficou estabelecido, entre outros 
compromissos, o de que o Estado obteria seis 
milhões de dólares, também a câmbio favorecido, 
para o equipamento de seu parque rodoviário, a fim 
de dar cumprimento ao plano de estradas de 
rodagem, indispensável não apenas à economia rio-
grandense, mas à do Brasil, em relação ao 
barateamento de vida, interêsse das nossas 
populações. 

Isso, Sr. Presidente, em 1956. 
Em 11 de abril de 1957, a operação foi 

aprovada, em princípio, pela SUMOC; sete meses 
depois, em 22 de novembro de 1957, a SUMOC 
aprovou, por unanimidade, o registro definitivo. 

Para o Sr. Leonel Brizzola obter um favor 
contra a lei, sessenta dias bastam; para o  
Rio Grande do Sul conseguir o cumprimento 
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de um compromisso, foi necessária luta incessante, 
e até onde estamos, o decurso de um ano. 

Aprovado por unanimidade, pela SUMOC, o 
registro de prioridade cambial, em 22 de novembro, 
foram precisos mais quatro meses para que, em 25 
de março de 1958, a Carteira Cambial do Banco do 
Brasil emitisse as promessas de venda de câmbio 
simbólicas, como é feito de acôrdo com a lei. Afinal, 
depois de ano e meio de Iuta, dir-se-ia que o Rio 
Grande do Sul teria obtido, com a emissão das 
promessas de venda de câmbio, o que almejava; que 
ia poder importar o material já contratado nos 
Estados Unidos. Puro engano, Sr. Presidente, pura 
ilusão, porque lá estava o Sr. Ministro da Fazenda, 
vigilante, para impedir que o Rio Grande do Sul 
obtivesse o que lhe era devido, para permitir que ao 
Rio Grande do Sul fôsse dado o que tinha direito 
inequívoco. Lá estava o Sr. Ministro da Fazenda 
vigilante e, então, uma ordem telefônica de sua casa, 
à noite, para o Diretor da Carteira de Câmbio, 
determinou a suspensão do processo. É uma carta 
do Sr. Ministro da Fazenda que assim o confirma, é 
uma carta do Sr. Ministro da Fazenda, por S. Exa. 
assinada, que assim o confessa. Foi uma ordem 
para que o processo, depois de já emitidas as 
P.V.C., e depois de já percorrida tôda a tramitação 
burocrática possível, fôsse sustado para novo 
exame. Por isso, por essa denegação brutal de 
justiça, por essa escandalosa protelação, por essa 
manifesta e odiosa má vontade, é que o Rio Grande 
do Sul teve de recorrer às portas da Suprema Côrte 
de Justiça, impetrando o mandado de segurança já 
de conhecimento público. Depois de impetrado êsse 
mandado, a 6 de maio, o Conselho da SUMOC se 
reuniu, e, diante de uma explanação de todos os 
fatos, feita pelo Diretor da Carteira de Câmbio, o 
Conselho daquela Superintendência declarou que 
 

nada mais há que decidir, porque nada mais há que 
estudar ou inovar. 

Depois disso o Sr. José Maria Alkmim 
escreveu a carta a que há pouco fiz referência, 
declarando ao Deputado Godoy Ilha, que jamais o 
animaram intuitos protelatórios ou discriminatórios. 
Não o animam intuitos protelatórios ou denegatórios. 
Não, mas o "Correio da Manhã", de ontem noticia 
que por ordem do mesmo Sr. José Maria Alkmim, o 
processo foi retirado da CACEX para ser enviado ao 
Professor Francisco Sá Filho, Procurador Geral da 
Fazenda, para exame. O Sr. José Maria Alkmim não 
usa de processos discriminatórios, nem 
denegatórios! 

São êsses os fatos, apenas os fatos Srs. 
Senadores, e, especialmente, Sr. Líder da Maioria; 
os fatos que V. Exa. pode expor ao Presidente 
Juscelino Kubitschek, pedindo-lhe para fornecer 
contestação cabal, para fornecer os elementos 
capazes de permitir a Vossa Excelência uma palavra 
de defesa do Govêrno Federal nesse episódio. 

Há um mandado de segurança impetrado. O 
Govêrno Federal, pela palavra do Sr. Presidente da 
República, declara que será isento e superior a todos os 
pleitos estaduais que se ferirão em breve. O Sr. Ministro 
da Fazenda afirma que não usa de processos 
protelatórios, nem discriminatórios. A SUMOC declara 
que nada mais há a decidir, porque está tudo decidido. 
As promessas de venda de câmbio estão expedidas. Por 
que não são entregues? Que espera o Poder Federal 
para entregar as promessas de venda de câmbio, para 
cumprir a palavra empenhada, para honrar o nome do 
Brasil no estrangeiro, para fazer justiça ao Rio Grande e 
realizar as metas governamentais de boas estradas e 
melhores transportes? 

Há outro caso, Sr. Presidente, para mostrar a 
isenção, a superioridade e a indiscriminação do 
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Sr. Ministro José Maria Alkmim e do  
Govêrno Federal, em relação ao Rio Grande do 
Sul e ao cunhado do Sr. Vice-Presidente da 
República. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Lembro ao nobre orador que está por 
findar a hora do Expediente. 

O SR. NOVAES FILHO (pela ordem): – Sr. 
Presidente, requeiro a V. Exa. consulte a Casa sôbre 
se consente na prorrogação regimental da hora do 
Expediente, a fim de que o nobre Senador Mem de 
Sá, representante do Rio Grande do Sul, possa 
concluir seu discurso. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de 
ouvir o requerimento formulado pelo nobre Senador 
Novaes Filho. 

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

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre Senador Mem 

de Sá. 
O SR. MEM DE SÁ: – Sr. Presidente,  

muito grato à benevolência do Plenário e ao  
gesto de fidalguia do meu eminente Líder de 
Bancada. 

Outro caso – dizia eu, Sr. Presidente – que 
reflete o estado atual é o comportamento do 
Govêrno da União, para com o meu Estado em 
cotejo com o tratamento que dispensa ao cunhado 
do Sr. Vice-Presidente da República. Aí está: em 
1957, o Govêrno Federal – segundo o publicado 
em documentos oficiais – fêz um empréstimo de 
três bilhões de cruzeiros a Estados e Municípios 
brasileiros, mediante letras do Tesouro. Dêsses 
três bilhões de cruzeiros, um bilhão e cinqüenta 
milhões foram entregues ao Govêrno de  
Minas Gerais – 33% – e trezentos milhões, ou 
sejam, exatamente 10%, ao cunhado do Sr. 
 

Vice-Presidente da República, como Prefeito de 
Pôrto Alegre. Segundo se sabe, em 1956 já outro 
empréstimo de cem milhões lhe havia sido deferido. 
Enquanto isso, ao Govêrno do Estado do Rio Grande 
do Sul, não obstante a situação de apertura 
financeira que, como as mais unidades federativas, 
atravessa, em conseqüência da inflação galopante, 
enquanto isso, nesse ano – repito – ao Estado do 
Rio Grande do Sul não foi concedido nem um 
miserável dêsses centavos que não se encontram 
mais de tão insignificante que são, nem um ínfimo 
centavo! Pior ainda, Sr. Presidente. Em dezembro de 
1957 foi promulgada a lei que dispõe sôbre a 
emissão de trinta bilhões de cruzeiros, em novas 
letras do Tesouro, dos quais, nos têrmos daquele 
diploma legislativo, vinte ou trinta por cento dever-se-
iam destinar a empréstimos aos Estados e 
Municípios. Já foram emitidas, nos quatro primeiros 
meses do ano, quatorze bilhões em letras, e agora 
em maio, mais cinco bilhões. 

O Govêrno do Estado do Rio Grande do Sul foi 
o primeiro a requerer, nos têrmos da lei, aquela 
ajuda; foi o primeiro a pleitear o direito que a lei lhe 
dava. Acentuou que assim procedia fazendo valer 
seus direitos legais. 

Até hoje, cinco meses decorridos da vigência da 
lei, nenhum centavo lhe foi entregue! Ao Sr. Leonel 
Brizzola, porém, cunhado do Vice-Presidente da 
República, antes mesmo de a lei ser promulgada, em 
1957, trezentos milhões de cruzeiros foram outorgados. 
O Senhor Ministro da Fazenda, pressurosamente, 
correu a Pôrto Alegre para visitar diversas obras 
realizadas na gestão daquele seu correligionário 
político. Reafirmo: daquele seu correligionário político, 
porque o Sr. Ministro da Fazenda, no Rio Grande do 
Sul, é correligionário do Sr. Leonel Brizzola. 

Aqui fica o retrato do Govêrno  
atual. O resto não nos interessa. 
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Diatribes, ameaças, retaliações não nos atingem. 
Não temos pleito com o Sr. Leonel Brizzola ou com o 
Partido Trabalhista Brasileiro, neste caso. 

Realmente, três Deputados riograndenses, 
Líderes de Bancada, dirigiram telegrama ao Vice-
Presidente da República, a fim de que êste o levasse 
ao Chefe da Nação. 

Nesse telegrama, os Líderes de três Partidos 
da Assembléia Legislativa pleiteavam a não 
concessão dessa reivindicação riograndense. 

Deixo a atitude dêsses Deputados ao 
julgamento de V. Exas., ao julgamento da opinião 
pública e, especialmente, ao julgamento da opinião 
pública do meu Estado. 

O que o Rio Grande do Sul reclama, como lhe 
é de direito, é a execução, o cumprimento da palavra 
empenhada relativamente à importação de máquina 
rodoviárias, no valor de seis milhões de dólares, ao 
câmbio de custo, isto é, a 52 cruzeiros o dólar, o que 
significaria, para o Estado sulino, a responsabilidade 
de 320 milhões de cruzeiros, com seis anos de 
prazo, porque ao contrário da importação de 
máquinas rodoviárias patrocinada pelo cunhado do 
Sr. Vice-Presidente da República, deveria ela ser 
feita para pagamento no prazo de seis anos, 
determinando, portanto, menor impacto inflacionário, 
a juros baixíssimos. 

Trata-se, assim, de obter seis milhões de dólares 
de máquinas rodoviárias para pagamento em seis anos, 
o que confere ao Estado a responsabilidade anual, com 
juros, de cêrca de sessenta milhões de cruzeiros. 

Isso para um Estado que tem Orçamento 
aproximado de nove bilhões de cruzeiros e um 
Departamento de Estradas de Rodagem com 
orçamento superior a um bilhão! 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com todo o prazer! 

O SR. DANIEL KRIEGER: – E para Estado 
que tem uma taxa específica destinada a atender a 
essas necessidades. 

O SR. MEM DE SÁ: – Diz muito bem, Vossa 
Excelência. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permita o nobre 
orador aproveitar a interrupção do Senador Daniel 
Krieger para quebrar a promessa feita no início do 
discurso de V. Exa., de não o interromper. Fiz alusão 
ao telegrama de três Deputados do Rio Grande do 
Sul – e tenho a impressão de haver lido que êles se 
dirigiram ao Sr. Presidente da República – como um 
episódio do fato que V. Exa. debate, sem pretender, 
entretanto, pedir-lhe a atenção ou a do Senado para 
a ocorrência. Desejo, no entanto, relembrar – ainda 
sem o intuito de emprestar caráter informativo ao que 
V. Exa. declara – o que sucedeu quando o Sr. Milton 
Campos era Governador de Minas Gerais. Tinha S. 
Exa. em andamento um grande empréstimo para 
aquêle Estado, cuja concessão não logrou ser 
resolvida até o último ano de sua gestão. Nessa 
oportunidade, quando se completaram as 
negociações para o empréstimo, aquêle ilustre 
homem público chamou os dois candidatos ao 
Govêrno de Minas, Srs. Gabriel Passos, da União 
Democrática Nacional, e Juscelino Kubitschek, e lhes 
declarou: "Completei o trabalho para a obtenção do 
empréstimo destinado a Minas Gerais. Estou, no 
entanto, no último ano do meu Govêrno, e desejo 
saber se ambos concordam ou não com a realização 
dessa operação". Os dois candidatos concordaram 
em que o então Executivo mineiro concluisse a 
transação; e assim foi feito. Citei o caso do 
telegrama dos três Líderes de Bancada que, 
segundo li na Imprensa, representavam a maioria da 
Assembléia Riograndense, como semelhante ao 
ocorrido em Minas Gerais, em 1950, quando 
Governador do Estado o eminente Sr. Milton 
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Campos. Quanto a uma das passagens do discurso 
de V. Exa. em que diz dever o Govêrno Federal 
mandar informações, já agora elas não serão 
enviadas por intermédio da Liderança da Maioria. 
Estando o caso ajuizado no Supremo Tribunal 
Federal, o Govêrno da República deverá prestar a 
êsse supremo órgão da Justiça brasileira todos os 
esclarecimentos sôbre o fato que V. Exa. vem 
debatendo; e essas explicações chegarão ao 
conhecimento da Nação por intermédio daquela 
Egrégia Côrte. Ainda há um ponto, se V. Exa. me 
permite, que desejaria referir: o fato de não haver 
sido o Rio Grande do Sul beneficiado com recursos 
de espécie alguma. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não disse isso. Referi-
me apenas a 1957. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Devo ter ouvido 
mal. Tenho informações de que o Estado do Rio 
Grande do Sul tem sido sempre atendido pela União 
nos recursos que pede, todos eles encaminhados ao 
bem da coletividade. Essa justiça precisa ser feita ao 
atual Govêrno gaúcho. 

O SR. MEM DE SÁ: – Declarei que em 1957 
nada foi concedido àquele Estado, e é incontestável, 
como auxílio financeiro. Agora o Rio Grande do Sul, 
tendo sido o primeiro a requerer o auxílio derivado da 
lei que autorizou a emissão de trinta bilhões, até o 
momento não teve qualquer solução favorável. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Peço desculpas a 
V. Exa. por haver interrompido, por tanto tempo, o 
seu discurso. 

O SR. MEM DE SÁ: – Desejo dizer ao 
nobre colega que, ao citar o caso do telegrama, 
talvez não tenha V. Exa. tido a intenção de  
atrair, para êle, a atenção especial da Casa, 
insinuando existirem, nesse despacho, motivos 
para que todos suspendessem o juízo. Eu, 
 

entretanto, não podia deixar de responder a essa 
parte da declaração de V. Exa. Tivesse ou não o 
ilustre Líder da Maioria êsse intuito, o fato é que a 
alegação dêsse telegrama não podia ter a menor 
acolhida, não podia ter o menor pêso em qualquer 
julgamento sereno. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permita V. Exa. 
mais um ligeiro esclarecimento. Desejo dar mais um 
testemunho com relação ao primeiro aparte a V. Exa. 
ao Senador Bernardes Filho, que momentos depois 
chegava ao recinto, confessei que havia deixado 
incompleto meu aparte, no que se refere ao 
telegrama dos Deputados gaúchos, porque minha 
intenção, ao ventilar êsse aspecto do problema, era 
justamente citar o que havia ocorrido com o 
Deputado Milton Campos. O Senador Bernardes 
Filho está na Casa e poderá confirmar a Vossa 
Excelência o que lhe disse: que havia dado o aparte 
com a intenção de ressaltar o que havia ocorrido em 
Minas Gerais, e de atribuir aos Deputados do Rio 
Grande do Sul, não o fato em si, mas a recusa dos 
recursos necessários ao Sr. Milton Campos, quando 
Governador de Minas Gerais. 

O SR. MEM DE SÀ: – O caso, entretanto, 
ressalvada a boa intenção com que V. Exa. deu seu 
aparte, o caso tem a resposta mais fácil, singela e 
curial que se pode imaginar. 

O Governador do Estado do Rio Grande  
do Sul não está pleiteando empréstimo no último 
ano do seu mandato. Como já declarado pelo 
eminente Senador Daniel Krieger – e que hoje 
reiterei – o caso da aquisição das máquinas 
rodoviárias se vem arrastando desde 1956. 
Portanto, cai por terra a alegação, não de V. Exa., 
mas de quem a fêz – os Deputados rio-grandenses 
– de que um Govêrno, no último ano do  
seu mandato, não deve assumir responsabilidade. 
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O Govêrno o pleiteou, desde 1956. Culpa não 
cabe a êle, e sim à má-vontade manifesta, à 
protelação odiosa, à discriminação escandalosa do 
Ministério da Fazenda, onde o processo foi 
entravado até maio de 1958, e provàvelmente se 
arrastará até depois das eleições, tanto possa 
impedir que se realize a operação o ,Sr. Ministro da 
Fazenda. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Permite V. Exa. 
um aparte ? 

O SR. MEM DE SÁ: – Pois não. 
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Desejo apenas 

lembrar que V. Exa. afirmou que o Estado do Rio 
Grande do Sul não foi beneficiado. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não disse isso. 
O SR. LIMA GUIMARÃES: – O fato é que 

houve a operação de 1957. 
O SR. MEM DE SÁ: – Não houve nenhum 

empréstimo ou auxílio financeiro ao Estado, em 
1957. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – O benefício foi 
concedido, não ao Govêrno Estadual, mas às 
Prefeituras riograndenses. 

O SR. MEM DE SÁ: – Pôrto Alegre foi a única 
Prefeitura a receber o benefício do empréstimo de 
300 milhões. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Mas as 
máquinas foram distribuídas entre as outras 
Prefeituras. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. está 
confundindo o empréstimo em dinheiro e em Letras 
do Tesouro com a aquisição de máquinas. É nutra 
coisa. Falei do empréstimo em dinheiro ou Letras do 
Tesouro. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – O empréstimo 
foi concedido ao Prefeito de Pôrto Alegre  
e destinava-se à aquisição de máquinas  
para os Municípios do Rio Grande do Sul. 
 

O SR. MEM DE SÁ: – Não! Vossa Excelência 
está confundindo o colega não acompanhou o meu 
raciocínio. São duas coisas diferentes. Há aquisição 
de máquinas para 65 Prefeituras do Rio Grande do 
Sul e há o empréstimo de 300 milhões de cruzeiros 
em Letras do Tesouro, realizado o ano passada, 
para Pôrto Alegre. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Pouco importa 
o destino. O fato é que o dinheiro foi para o Rio 
Grande do Sul. Para utilização da Prefeitura de 
Pôrto Alegre ou do Govêrno do Estado, não tem 
nenhuma importância: o Estado foi beneficia do. 
O que desejo salientar é que tendo o Govêrno da 
União feito essa concessão ao Prefeito de Pôrto 
Alegre, e não ao Govêrno do Rio Grande, 
significa que êsse Govêrno sem êsse dinheiro, 
não poderá fazer a campanho política que viria 
beneficiá-lo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Protesto! V. Exa. 
está fazendo uma grave injustiça ao Prefeito de 
Pôrto alegre, julgando que S. Exa. fará campanha 
política com êsse dinheiro! Como riograndense, 
protesto! 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Digo apenas que 
o dinheiro não foi dado para o Govêrno do Rio 
Grande do Sul e, portanto, êsse Govêrno não pode 
aplicá-lo em operações eleitorais. 

O SR. MEM DE SÁ: – Compete à  
Justiça eleitoral aplicar dinheiro nessas 
operações. É a Justiça Eleitoral que faz despesas 
com eleições. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Vossa  
Excelência não ignora a que espécié de operações 
eleitorais estou me referindo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Ignoro totalmente. No 
Rio Grande do Sul, o Govêrno do Estado não 
emprega dinheiro público para operações 
eleitorais. 
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O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Não há 
possibilidade de se admitir essa eventualidade. 
Inegàvelmente, quem faz obras angaria simpatias, 
angaria votos. É evidentemente uma fórmula alta de 
fazer política. 

O SR. MEM DE SÁ: – Mas isso não é 
operação eleitoral, é administração pública. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Então, há 
característica interferência do Govêrno Federal a 
favor do Sr. Leonel Brizzola, Prefeito de Pôrto 
Alegre. 

O SR. MEM DE SÁ: – É a conclusão a que 
quero chegar. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Ainda não 
conclui meu pensamento. 

O SR. MEM DE SÁ: – Quem tomou o aparte 
de V. Exa. foi nosso colega Senador Gomes de 
Oliveira. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Não 
compreendo a crítica que V. Exa. faz ao Sr. Ministro 
da Fazenda por ter, em tempo relativamente 
pequeno, atendido ao empréstimo do Sr. Leonel 
Brizzola, por entender que o Prefeito de Pôrto Alegre 
vai aplicar êsse dinheiro em questões eleitorais. 

O SR. MEM DE SÁ: – Absolutamente. Não 
disse isso! V. Exa. é que faz essa imputação ao 
Prefeito de Pôrto Alegre. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Então, por que 
essa queixa contra o Govêrno da União, que fêz o 
empréstimo aos Municípios mais importantes do seu 
Estado? Por que V. Exa. está visceralmente contra 
essa operação? Não posso compreender. Se o 
Govêrno da União, ou qualquer outro, emprestar a 
um Município do meu Estado qualquer importância 
em benefício dêle, não posso vir à tribuna para  
ser contra. Se V. Exa. é contra, é porque  
há motivos inconfessáveis. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não me zango com a 
falta de delicadeza de Vossa Excelência, porque vejo 
que não tem culpa dela. Escapou. (Riso). 

Queria dizer a V. Exa. que não tive qualquer 
palavra contra os atos em favor da Prefeitura de 
Pôrto Alegre; ao contrário, estou pronto a aplaudir 
entusiàsticamente o empréstimo à minha cidade. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Não é o que está 
fazendo. V. Exa. está criticando. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. declarou que 
não entendeu meu discurso. Vejo que, realmente, 
não entendeu e não tenho culpa disso. Fiz o 
maior esfôrço possível para ser claro, mas creio 
que Vossa Excelência estava fora do PIenário, 
chegou tarde, e não está concatenando meus 
argumentos. 

Nunca fui contra os empréstimos à Prefeitura 
de Pôrto Alegre; desejava até que fôssem maiores 
e substanciais, porque tudo quanto se fizer pela 
minha cidade natal merecerá meu aplauso. No 
decorrer do meu discurso – V. Exa. não o percebeu 
– estive apenas focando a diversidade de 
tratamento, a falta de eqüidade e correção da parte 
do Ministério da Fazenda em tratar o Estado do Rio 
Grande do Sul. A política de S. Exa. é esta ao 
Prefeito de Pôrto Alegre, cunhado do Sr. Vice-
Presidente da República, faz até favores, contra a 
lei; ao Govêrno do Estado do Rio Grande do Sul, 
nega direitos e compromissos solenes do Govêrno 
Federal. Só isso. Está claro? 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Não foi o que V. 
Exa. fêz sentir. 

O SR. MEM DE SÁ: – Repito a V.  
Exa. Foi o que tentei explicar. Creio que o  
colega não compreendeu, mas nutro a  
desvairada esperança de que os outros 
companheiros tenham entendido. 
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O SR. LIMA GUIMARÃES: – Há que 
considerar ainda que o Sr. Leonel Brizzola, conforme 
V. Exa. mesmo afirmou, veio várias vêzes ao Rio 
para tratar dos negócios da Prefeitura de Pôrto 
Alegre, ao passo que o Sr. lido Meneghetti ficou por 
lá, não se interessou, deixou correr o tempo. As 
atitudes de um e de outro justificam plenamente o 
empenho do Govêrno Federal em atender àquele 
que demonstrou maior interêsse. 

O SR. MEM DE SÁ: – Vossa Excelência me 
perdoe, mas não responderei a êsse aparte. 

Sr. Presidente, aqui fica o retrato da situação, 
o retrato do Govêrno Federal. As intervenções do 
eminente Senador Lima Guimarães acabam de 
enriquecer o Plenário com a ilustração de tudo aquilo 
que eu desejava afirmar. Há uma situação de odiosa 
discriminação, e eu ainda tenho esperanças, em 
nome do Rio Grande do Sul, na Justiça do Brasil, no 
Supremo Tribunal Federal e, digo mais, com a 
franqueza e sinceridade de oposicionista sereno, que 
o Sr. Presidente da República tome afinal decisão 
compatível com a dignidade da investidura que 
exerce ao assumir a Presidência da República, ao 
menos no caso do Rio Grande do Sul. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com muito prazer. 
O SR. LINO DE MATTOS: – O tratamento 

discriminatório não se relaciona apenas com as 
Prefeituras de Pôrto Alegre e outras do Rio Grande e 
o Governador do Estado, mas também os 1.174 
municípios do interior do Brasil. 

O SR. MEM DE SÁ: – Perfeitamente. 
O SR. LINO DE MATTOS: –  

Conforme tivemos oportunidade de acen- 
 

tuar, por mais de uma vez, 1.174 Prefeituras, 
espalhadas pelos Estados brasileiros, requereram, 
de acôrdo com o Decreto nº 4.097, de 1957, 
prioridade para a aquisição de máquinas rodoviárias, 
calcadas nos sete milhões de dólares constantes do 
referido decreto. Acontece, – e para êsse ponto deve 
atentar o eminente Líder do P.T.B., nesta Casa, 
Senador Lima Guimarães – que o Sr. Presidente da 
República, violando atribuições privativas da 
Comissão de Máquinas Rodoviárias, mandou 
entregar divisas no valor de dois milhões e 
seiscentos mil dólares a setenta e cinco municípios, 
ou seja, tomou mais de um têrço dos dólares 
consignados no decreto sôbre a matéria e atribuiu-os 
a setenta e cinco Municípios, em prejuízo de 1.174 
Prefeituras, que, a esta altura, talvez nem possam 
receber uma só máquina rodoviária. 

O SR. MEM DE SA: – É evidente. 
O SR. LINO DE MATTOS: – Aí está o 

tratamento discriminatório, verdadeiramente odioso. 
O SR. MEM DE SA: – Muito agradecido a V. 

Exa. pelo aparte, que me dá a feliz impressão de 
haver sido compreendido pelos nobres colegas. Foi 
precisamente essa a tese que sustentei. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Dá licença 
para um aparte? 

O SR. MEM DE SA: – Com todo o prazer. 
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Se o 

Govêrno Federal cedesse os seis milhões de 
dólares ao próprio Govêrno do Estado do Rio 
Grande do Sul para a compra das máquinas, não 
teria havido discriminação para com os outros 
Estados? 

O SR. LINO DE MATTOS: – Nesse caso, eu, 
como representante de São Paulo, aqui estaria para re- 
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clamar contra essa atitude discriminatória do Sr. 
Presidente da República. 

O SR. MEM DE SÃ: – Como já foi 
exaustivamente explicado, a preferência decorre do 
fato de o Govêrno do Rio Grande do Sul ter 
transferido à União um financiamento de vinte e 
cinco milhões de dólares junto ao Banco 
Internacional de Reconstrução e de 
Desenvolvimento. Nessas condições, não parece 
discriminação contra os outros Estados, pedir o Rio 
Grande do Sul que seis milhões de dólares fôssem 
reservados para suas máquinas rodoviárias. Aliás, 
com êsse argumento, V. Exa. me fornece o mote 
para o fêcho do meu discurso. 

O Rio Grande do Sul, assim procedendo, 
não está procurando efeitos eleitorais, porque 
pleiteia a importação das máquinas desde 1956; 
também não pretende favores especiais, porque, 
com essa importação, está concorrendo para as 
famosas, apregoadas e decantadas metas 
rodoviárias do Presidente Juscelino Kubitschek. É 
sabido que meu Estado é o maior produtor de 
cereais abastecedor do Brasil; é sabido que os 
cereais e mais produtos agrícolas do Rio Grande 
do Sul, essenciais à dieta de todo o País 
dependem de transporte e êsse transporte onera 
extremamente o custo da produção. Ora, as 
rodovias bem pavimentadas são uma das formas 
mais eficazes de reduzir o custo da produção e 
favorecer a vida dos brasileiros. 

O Rio Grande do Sul, portanto, longe de estar 
pedindo favores, está, com essa medida, vindo ao 
encontro das metas do Senhor Juscelino Kubitschek; 
e só nos resta saber se o Sr. Presidente da 
República sobrepõe a essas metas os interêsses 
eleitorais do Senhor Ministro da Fazenda. 

Era o que desejava dizer, Sr. Presidente e 
Senhores Senadores. (Muito bem; muito bem. Palmas). 
 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, para 
explicação pessoal, o nobre Senador Kerginaldo 
Cavalcanti. 

O Sr. Senador Kerginaldo Cavalcanti 
pronuncia discurso que, entregue à revisão do 
orador, será posteriormente publicado. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Sr. 
Presidente, peço a palavra para explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa tem duas 
inscrições para explicação pessoal – Senadores 
Freitas Cavalcanti e Lino de Mattos. Ausente o nobre 
Senador Freitas Cavalcanti, dou a palavra ao nobre 
Senador Lino de Mattos. 

O SR. LINO DE MATTOS (para explicação 
pessoal) (*): – Sr. Presidente, a responsabilidade 
maior pelo regime inflacionário em que vive o Brasil 
está, sem sombra de dúvida, nos orçamentos  
deficitários. Enquanto o Orçamento da União acusar 
deficit, para cobri-lo, o Poder Público terá que emitir. 
Conseqüentemente, marcharemos para o aumento 
constante do meio circulante e da inflação. 

Não digo novidade; é coisa acaciana, simples, 
compreensível. 

Exatamente porque entendo, Sr. Presidente, 
que ao parlamentar cabe a obrigação, sempre que 
receba denúncia de que, em determinados setores 
de atividades econômico-financeiras, é possível ao 
Poder Público, sem aumento de impostos, ampliar a 
arrecadação, aí estarei para denunciar o fato e tomar 
providências. 

Segundo me informam, as Bôlsas de Valores 
sediadas nas várias regiões do País poderão, 
mediante providências rigorosas da fiscalização 
fazendária, contribuir mais para os cofres  
públicos, sem aumentar impostos. Eis a razão por 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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que encaminhei à Mesa Requerimento de 
Informações sôbre a Bôlsa de Valores do Estado de 
São Paulo. 

Limitei-me à do meu Estado porque das mais 
certamente surgirão providências dos seus 
eminentes representantes nesta Casa. 

O requerimento é do seguinte teor: 
 

REQUERIMENTO Nº 148, DE 1958 
 

Sr. Presidente: 
Requeiro à Mesa, nos têrmos regimentais, 

solicite do Exmo. Sr. Ministro da Fazenda, as 
seguintes informações: 

1) Se a Bôlsa Oficial de Valores do Estado de 
São Paulo tem enviado à Delegacia Regional do 
Impôsto Sôbre a Renda, declaração sôbre o 
montante das percentagens auferidas por seus 
corretores; 

2) Quais as taxas atualmente cobradas pela 
referida Bôlsa, e que constituem a sua receita; 

3) Quais os preceitos legais que autorizam a 
cobrança das referidas taxas; 

Qual a forma de distribuição dessa receita; 
4) No que tange à licitação dos ágios, qual o 

emolumento criado para atender a êsse objetivo, 
qual a sua finalidade específica, e quais as 
majorações que tem sofrido; 

6) 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. 

 
Justificação 

 
1º Acerbas críticas têm sido formuladas contra a 

Bôlsa Oficial de Valores no Estado de São Paulo, no que 
tange às suas prerrogativas como entidade de direito 
público. 

2º Na imprensa, e, principalmente no 
Parlamento, dúvidas são argüidas sôbre a 
legitimidade de certas taxas e emolumentos, que a 
Bôlsa de São Paulo vem exigindo das emprêsas que 
a ela recorrem, em função de imperativo legal. 

3º A legislação anacrônica que tributa as 
atividades dessa instituição, parece-nos, constitui o 
ponto básico em que se fundam os constantes 
reclamos dos interessados. 

4º Daí o presente requerimento de 
informações que objetiva aclarar certas dúvidas e 
colhêr elementos para uma futura reforma da 
legislação em aprêço. 

Sr. Presidente, conforme consta da conclusão 
do requerimento, meu objetivo é conseguir 
elementos, a fim de que a legislação sôbre as Bôlsas 
de Valores, que é anacrônica, seja melhorada e, 
principalmente, atualizada. De acôrdo com as 
informações que forem prestadas pelas autoridades 
fazendárias terá o Parlamento base para, através de 
providências que lhe parecerem acertadas, melhorar 
a arrecadação de recursos em benefício dos cofres 
públicos. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Freitas Cavalcanti, para explicação pessoal. 

O Sr. Senador Freitas Cavalcanti pronuncia 
discurso que, entregue à revisão do orador, será 
posteriormente publicado. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Gomes de Oliveira, para explicação 
pessoal. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA (para 
explicação pessoal) (*): – Sr. Presidente,  
quando terminava o nobre Senador Mem de Sá seu 
discurso, quis esclarecer o aparte que havia dado; 
entretanto, não me foi possível fazê-lo. Não dese- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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jo, porém, retardar a explicação, a S. Exa. e ao 
Plenário, sôbre assunto realmente desagradável que 
está como que apaixonando os espíritos 
riograndenses. 

O Estado do Rio Grande do Sul é o bom vizinho 
contra o qual nada poderíamos articular. Devemos viver 
na boa paz de todos os tempos, mas pertencemos a 
partidos nacionais. Ali se debate uma questão entre o 
meu Partido e o do ilustre Governador aliado ao do 
nobre Senador Mem de Sá, do Senador Daniel Krieger, 
e outros. Não poderíamos deixar de estar atentos a uma 
questão em que se fazem acusações a homens do meu 
Partido ou a mim próprio. 

O SR. MEM DE SÁ: – Reafirmo que o nosso 
pleito não é contra o Sr. Prefeito Brizzola, nem contra 
o Partido de V. Exa.; mas contra a União, por nos 
negar direito líquido e certo. Oferecemos, sem 
confronto, os excessos de favores que o Sr. Ministro 
da Fazenda e o Sr. Presidente da República 
dispensam ao Prefeito de Pôrto Alegre. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Essa 
realmente a tese jurídica debatida nos tribunais; mas a 
tese política, é a que interfere com a vida partidária do 
Rio Grande do Sul e, portanto, com o meu Partido. Eis 
por que não deixei de dar, há pouco, um aparte ao 
nobre Senador Mem de Sá, que Sua Excelência 
respondeu, a meu ver, aparentemente bem, mas, no 
fundo, não me pareceu tão acertado seu 
esclarecimento. O Rio Grande do Sul teria, realmente, 
direito ao empréstimo de vinte e cinco milhões de 
dólares, mas êsse empréstimo não poderia ser 
realizado sem o endôsso do Govêrno Federal. 

O SR. MEM DE SÁ: – Desculpe-me,  
mas V. Exa. está enganado. O empréstimo  
foi realizado em 1952 ou 1953; e destinava- 
se às obras hidrelétricas do Rio Grande do 
 

Sul, a cargo da Comissão de Energia Elétrica 
daquele Estado. Em 1956, o empréstimo foi 
transferido ao Govêrno da União, por não haver 
sido utilizado pelo Estado até àquela data. Então, 
como contra partida dessa cessão, que o Estado 
do Rio Grande do Sul fêz à União, o Presidente 
Juscelino Kubitschek comprometeu-se a dar seis 
milhões de dólares, para a importação de 
máquinas rodoviárias, a serem pagas pelo 
Estado. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Vê V. Exa. 
que o empréstimo tinha sido contratado, mas não 
realizado. 

O SR. MEM DE SÁ: – Foi realizado em 
1952. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – O contrato 
foi de concessão do Govêrno Federal, em 
benefício do Rio Grande do Sul, e, de certo, muito 
justo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Desculpe-me V. Exa., 
mas, havia sido realizado, diretamente, pelo Estado 
com o Banco Internacional de Reconstrução e 
Desenvolvimento. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Não o 
poderia ser sem o endôsso do Govêrno Federal. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não se tratava de 
endôsso, apenas de autorização. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – O endôsso 
equivale a uma autorização. V. Exa. sabe 
perfeitamente. 

O SR. MEM DE SÁ: – Desculpe-me mais uma 
vez. Autorização é uma coisa, endôsso ou aval, 
outra. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Endôsso 
equivale a um aval. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não houve aval. 
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O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – O Govêrno 
Federal, dando a autorização indispensável a um 
negócio dessa ordem... 

O SR. MEM DE SÁ: – O empréstimo estava 
feito. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
evidentemente interveio, auxiliando, colaborando, 
apoiando... 

O SR. MEM DE SÁ: – Somos uma federação. 
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – ...uma 

operação e assumindo, também, por sua parte, 
responsabilidade. O empréstimo não foi feito. 

O SR. MEM DE SÁ: – Foi feito; não foi 
utilizado. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Não foi 
utilizado, porque o Rio Grande do Sul dêle não 
precisou. Não entendo realmente que se tenha um 
empréstimo nas mãos numa hora em que se precisa 
de recursos, e não o utilizemos. 

O SR. MEM DE SÁ: – Foi exatamente o que 
houve; e o Govêrno do Estado transferiu-o para o da 
União. Assim ocorreu em 1956. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – E a União o 
utilizou. 

O SR. MEM DE SÁ: – O Govêrno da União 
ficou com o empréstimo, para utilizá-lo do melhor 
modo. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – 
Perfeitamente, mas se o Govêrno do Estado do Rio 
Grande do Sul não o utilizou, foi porque dêle não 
precisou. O empréstimo ficaria caduco. Então, a União 
preferiu dar uma compensação. Não compreendo 
como o Estado não se utilizou do empréstimo. Se o 
transferiu para a União, é porque dêle não precisou.  
A compensação dada pela União prejudicou 
indiscriminadamente, os demais Estados; que 
 

precisavam, como precisam, de máquinas, tanto ou 
talvez mais do que o Rio Grande do Sul. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Não acha V. Exa. 
discriminação os dois milhões e meio de dólares ao 
Prefeito de Pôrto Alegre? 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Não estou 
discutindo, apenas contrariando, de algum modo... 

O SR. DANIEL KRIEGER: – A lógica, o 
argumento de V. Exa. é muito perigoso. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Já agora, Sr. 
Presidente, não quero acirrar debate, com os 
representantes do Rio Grande do Sul; mas, de 
qualquer modo, teria havido discriminação. Se houve 
compensação para um Estado, não houve para os 
outros. Essa a impressão que me deu o debate que 
ouvi porque não tenho outros elementos para discutir 
o assunto. Quero que fique bem claro também que 
em nenhum dos casos teria havido aquela política 
facciosa, prejudicial aos próprios objetivos da vida, 
política, da vida pública. Obter recursos para 
comprar máquinas e melhorar estradas, é objetivo 
político natural, imperativo, mesmo, da nossa 
atividade, pois equivale a conseguir benefícios para 
a coletividade. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Não julga, V. 
Exa. contradição do Prefeito de Pôrto Alegre e dos 
Deputados que o apóiam, insurgirem-se contra uma 
concessão legítima ao Govêrno do Estado? 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – A mesma 
contradição há quando Vossas Excelências se 
insurgem contra o empréstimo feito à Prefeitura de 
Pôrto Alegre. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – V. Exa. está 
enganado. As máquinas chegaram há mais  
de quatro meses, e nunca se, ouviu uma palavra  
nossa de protesto. 
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O SR. MEM DE SÁ: – Êsse ponto é 
importantíssimo. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Há dias, vinte 
e tantos Prefeitos de Santa Catarina dirigiram-se ao 
Ministro da Viação, sequiosos por obterem máquinas 
rodoviárias e só conseguiram uma para cada 
Município. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – O prestígio de V. 
Exa. é muito pequeno... O Prefeito Sr. Leonel 
Brizzola conseguiu milhares. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Bendita a 
política em que os Estados porfiam por obter dinheiro 
para a construção de estradas, em benefício da 
coletividade. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, neste 
curto espaço de tempo. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa vários 
requerimentos que vão ser lidos. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 149, DE 1958 
 

Requeremos, os abaixo-assinados, nos 
têrmos do art. 127, alínea d, se digne Vossa 
Excelência, ouvido o Plenário, seja constituída 
uma Comissão Especial de Estudos dos 
problemas do Vale do Rio Doce, de cinco 
membros, visando a sua valorização, e propor ao 
Senado as medidas cuja adoção julgar 
conveniente. 

Sala das Sessões, em 12 de maio de 1958. – 
Attílio Vivacqua. – Benardes Filho. – Ary Vianna. – 
Mourão Vieira. – Fausto Cabral. – Neves da  
Rocha. – Paulo Fernandes. – Benedicto Valladares. 
– Waldemar Santos. – Júlio Leite. – Públio de  
Mello. – Juracy Magalhães. – Fernandes Távora. 
 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento será 
discutido e votado no final da Ordem do Dia. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 150, 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 66, de 
1958, que faculta a liberação da safra cafeeira de 
1957. ou 1958. 

Sala das Sessões, em 12 de maio de 1958. – 
João Villasbôas. – Gilberto Marinho. – Othon Mäder. 
– Fausto Cabral. – Júlio Leite. – Novaes Filho. – 
Sylvio Curvo. – Argemiro de Figueiredo. 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento será 
votado no final da Ordem do Dia. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 151, DE 1958 
 
Presidente do Senado Federal. 
Palácio Monroe – Rio – 9-5-58. 
Solicito a Vossa Excelência submeter ao 

Senado a prorrogação por mais 60 dias da licença da 
qual estou em gôzo por motivo de saúde. Saudações 
cordiais, Tarcísio Miranda. – Senador Federal. 

O SR. PRESIDENTE: – Em virtude da 
deliberação do Plenário, continuará em exercício o 
suplente já convocado, Senador Arlindo Rodrigues. 

São lidos e deferidos os seguintes: 
 

REQUERIMENTO Nº 152, DE 1958 
 
Requeiro à Mesa, na forma  

regimental, sejam solicitadas ao Mi- 
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nistério da Aeronáutica as seguintes informações: 

a) se o Departamento de Aeronáutica Civil 
doou um avião, pertencente ao Aeroclube de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, ao 
Aeroclube de Alfenas, no Estado de Minas Gerais; e 

b) em que dispositivos, legais ou 
regulamentares, teria apoio essa doação. 

 
Justificativa 

 
A população de Pindamonhangaba, com o 

apoio moral das autoridades locais, está, justamente, 
protestando contra a atitude do Departamento de 
Aeronáutica Civil, que doou há pouco, um avião 
pertencente ao Aeroclube local, ao Aeroclube de 
Alfenas, em Minas Gerais. Êsse aparelho, 
juntamente com outro, tinha sido enviado para esta 
Capital, a fim de ser reparado e, ao invés de, após o 
seu recondicionamento, voltar ao Aeroclube daquela 
cidade paulista, foi removido, sem nenhuma razão 
plausível, para o Aeroclube de Alfenas. 

O desagrado da população pindense é tanto 
maior por se tratar de um avião tipo "Paulistinha" 
doado à cidade pelo saudoso Ministro Salgado Filho. 
– Lineu Prestes. 

 
REQUERIMENTO Nº 153, DE 1958 

 
Requeiro, nos têrmos regimentais, sejam 

solicitadas ao Ministério da Viação e Obras Públicas 
as seguintes informações: 

a) em que estado se encontram os estudos 
relativos à segunda pista da rodovia Presidente 
Dutra (BR-2); 

b) quando pretende o Departamento Nacional 
de Estrada de Rodagem atacar, com intensidade, as 
respectivas obras; 

c) qual o montante previsto para a conclusão da 
referida pista? 

d) dispõe o DNER das verbas necessárias a 
êsse empreendimento? 

e) estão essas obras compreendidas no Plano 
Qüinqüenal de Construção Rodoviária do País? 

 
Justificação 

 
A intensidade do tráfego na rodovia Presidente 

Dutra (BR-2), que liga os dois maiores centros do 
país, São Paulo e Rio de Janeiro, está a exigir a 
imediata construção da sua segunda pista. 

Há mais de um decênio inaugurada; a referida 
rodovia constitui-se em fator de extraordinário 
progresso de uma das regiões mais ricas do País. O 
surto industrial que ora ali se verifica não é senão o 
resultado da existência dessa estrada, que deu 
impulso extraordinário a criação de riquezas no Vale 
do Paraíba. A tal ponto que, já de há muito, se 
impõe, como inevitável e indispensável, a construção 
da sua segunda pista. 

Não é preciso destacar o valor econômico 
dessa grande obra da engenharia nacional. Sòmente 
o barateamento dos fretes redundou numa economia 
de centenas de milhões de cruzeiros, pagando-se 
em pouco tempo a sua pavimentação. A segunda 
pista não deixará, também, de trazer reais benefícios 
a todo o País, impondo-se, assim, a sua imediata 
construção. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1958. – 
Lineu Prestes. 

Ë lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 154, DE 1958 
 

Requeremos sejam prestadas as seguintes 
homenagens de pesar pelo falecimento do Dr. 
Teodureto de Camargo, brasileiro ilustre que prestou 
ao País relevantes serviços, em cargos de destaque, 
tendo ocupado as Pastas da Agricultura e da Justiça  
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a) inserção em ata de um voto de profundo 

pesar pelo seu falecimento; 
b) apresentação de condolências à família. 
Sala das Sessões, em ..de maio de 1958. 
É lido o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 
Nº 155, DE 1958 

 
Nos têrmos do art. 156, § 4º, combinado com 

o art. 126, letra j, do Regimento Interno, requeremos 
urgência para o Projeto de Lei da Câmara, nº 75, de 
1958, que estende aos segurados de todos os 
Institutos de Previdência Social os benefícios do art. 
3º e respectivos parágrafos da Lei nº 3.332, de 26 de 
novembro de 1957. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1958. –  
Filinto Müller. – Lima Guimarães. – Juracy 
Magalhães. – Gilberto Marinho. – Ezechias da 
Rocha. – Kerginaldo Cavalcanti. – Attílio Vivacqua. –  
Lima Teixeira. – Mathias Olympio. – Lino de Mattos. 
– Júlio Leite. – Públio de Mello. – Sebastião Archer. – 
Mourão Vieira. – Fausto Cabral. – Neves da Rocha. 
– Onofre Gomes. – Waldemar Santos. – Nelson 
Firmo. 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento será 
votado no final da Ordem do Dia. 

Passa-se à 
 

ORDEM DO DIA 
 

Votação, em discussão única, do Projeto de 
Resolução, número 6, de 1958, apresentado pela 
Comissão Diretora, que restabelece 10 (dez) cargos 
extintos da classe "J" da carreira de Auxiliar 
Legislativo, do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal (em regime de urgência, nos têrmos do artigo 
 

156, § 3º, do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 130, de 1958, do Sr. Daniel Krieger 
e outros Srs. Senadores, aprovado na sessão de 6 
do mês em curso), tendo – Pareceres (sob ns. 93 e 
94, de 1958, das Comissões: de Constituição e 
Justiça, favorável, com a emenda que oferece (nº 1-
C); e de Finanças, favorável ao projeto e à Emenda 
nº 1-C e oferecendo nova Emenda, sob nº 2-C; e 
dependendo de pronunciamento das mesmas 
Comissões sôbre as emendas de Plenário (n 3 a 15). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra para 

oferecer o parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça, o nobre Senador Lima Guimarães. 

O SR. LIMA GUIMARÃES (*): – Sr. 
Presidente, voltou o Projeto de Resolução nº 6, de 
1958, à Comissão de Constituição e Justiça, para 
que se pronunciasse sôbre as emendas de Plenário. 

Nessa ocasião, a Mesa leu o artigo 114, § 3º, 
que diz: 

"Não serão admitidas emendas que não 
tenham relação com a matéria da proposição, nem 
sub-emendas contendo matéria estranha à das 
emendas que foram apresentadas". e concluiu que 
as emendas não tinham pertinência com a matéria 
do projeto. 

Realmente, Sr. Presidente. objetiva o projeto 
apenas restabelecer dez cargos, da classe I na 
carreira de auxiliar legislativo, suprimidos pela 
Resolução nº 39, de 1956. 

As emendas apresentadas, muitas delas 
criando cargos, aumentando vencimentos, enfim, 
pleiteando modificações, não têm relação com o 
projeto. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Nessas condições, Sr. Presidente, manifesto-

me, pela Comissão de Constituição e Justiça, 
contrário a tôdas as emendas, exceto à emenda 
substitutiva da Comissão de Finanças, que estudou 
convenientemente o assunto. 

Êsse, Sr. Presidente, o parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Na sessão de 8 do 
corrente, ao ser anunciada a discussão dêste 
Projeto, foram enviadas a Mesa 13 emendas. 

Após a leitura dessas emendas, a Mesa 
manifestou a sua opinião contrária à aceitação das 
de nº 4 a 15. Visto tratarem de matéria estranha à do 
projeto e infringirem, por êsse motivo, o disposto no 
art. 114, § 3º, do Regimento Interno. 

Como a proposição tinha que ir à Comissão de 
Constituição e Justiça, em virtude da Emenda nº 3, 
no seu entender, tinha pertinência com o projeto, a 
Mesa deliberou recebê-las e pediu sôbre elas o 
pronunciamento daquela Comissão sôbre êsse 
particular. Igual pronunciamento foi pedido quanto à 
Emenda nº 2-C de autoria da Comissão de Finanças, 
portadora de igual vício. 

Como o Plenário acaba de ouvir, a Comissão 
de Constituição e Justiça, através da palavra do seu 
relator, se manifestou de acôrdo com o ponto de vista 
da Mesa, exceto em relação à emenda número 2-C. 

Nessas condições consideradas anti-
regimentais as emendas nº 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 e 15, a Mesa cumprindo o disposto no art. 
27, letra f, do Regimento, impugna essas emendas e 
não as submeterá à deliberação da Casa. 

Em conseqüência, a votação se processará 
sòmente em relação ao projeto e às Emendas nº 1 e 3. 

Esta última, por ser substitutivo integral do 
projeto, tem preferência regimental. Se aprovada, 
 

prejudicará o projeto e a Emenda nº 1-C da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (pela 
ordem): – Sr. Presidente, não compreendo a 
deliberação tomada por V. Exa. Tenho a 
impressão de que ela feriu – desculpe-me que o 
diga – o Regimento Interno da Casa, 
pronunciando explicação que é uma discussão do 
projeto. Se V. Exa. deseja discutir a matéria, o 
Regimento faculta-lhe; permite deixar a Mesa e 
vir para a bancada. Acaba V. Exa. de fazer um 
exórdio que importa discussão, e a mim me 
parece que tal procedimento é anti-regimental. 
Tomando a decisão que anunciou, infringiu-se a 
Lei Interna. 

De qualquer maneira, se Vossa Excelência 
mantiver seu pronunciamento, permito-me recorrer 
dessa decisão para o Plenário. (Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – O Regimento Interno 
é claríssimo. Diz, no art. 27, letra f: 

"Art. 27. Ao Presidente compete: 
 
f) impugnar as proposições que lhe 

pareçam contrárias à Constituição Federal ou a 
êste Regimento, ressalvado ao autor o pedido de 
audiência da Comissão de Constituição e 
Justiça". 

Essa audiência foi pedida. O Senador Lima 
Guimarães, Relator da Comissão de Constituição 
e Justiça, apoiou inteiramente o ponto de vista  
da Mesa. Dando, entretanto, mais uma vez, 
exemplo de liberalismo, a Mesa recebe o recurso 
de V. Exa. e o devolve ao Plenário, para 
julgamento. 

Tem a palavra o nobre Senador Prisco dos 
Santos, para oferecer o parecer da Comissão Diretora. 
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O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (pela 

ordem): – Senhor Presidente, desde que V. Exa. 
insiste em considerar o assunto encerrado, devo 
declarar data venia do entendimento de V. Exa. que 
a Mesa não decidiu de acôrdo com a Lei Interna. 
Deveria V. Exa. submeter a matéria à apreciação do 
Plenário, para então tomar a atitude que tomou. 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa admitiu o 
recurso interposto por V. Exa.; mas não o submeteu 
ainda ao conhecimento do Plenário. Só depois de 
proferidos os pareceres das Comissões pedirá a 
manifestação do Plenário sôbre o recurso de V. Exa. 

Tem a palavra o nobre Senador Prisco dos. 
Santos, para emitir o parecer da Comissão Diretora. 

O SR. PRISCO DOS SANTOS (*): – Sr. 
Presidente, o Projeto de Resolução nº 6, visa a suprir 
a falta de datilógrafos de que se ressente a 
Secretaria do Senado. 

Vem a Comissão Diretora recebendo de tôdas 
as Diretorias e de alguns Senadores, reclamações 
no sentido de que a falta de datilógrafos está 
prejudicando o bom andamento dos vários Serviços. 

Procurando normalizá-los, houve por bem a 
Comissão Diretora propor o restabelecimento de dez 
cargos extintos de Auxiliar Legislativo classe J. Na 
sua tramitação recebeu o projeto emendas nas 
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças. 
Esta última, analisando a proposição, entendeu que 
a mesma merecia aprovação, mas apresentou a 
Emenda nº 2-C que eleva o cargo de Assessor 
Legislativo ao símbolo PL-3. 

A Comissão Diretora recebeu com simpatia 
a emenda da Comissão de Finanças, justificada 
de maneira brilhante, porque reconhece o valor e 
o merecimento dos Assessores Legislativos no 
que tange à elaboração dos pareceres. Enten- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

deu mesmo justa a emenda, parecendo-lhe no 
entanto que a sua aprovação, no momento, viria 
tumultuar o projeto – viria tumultuar o presente 
Projeto de Resolução, mesmo porque, baseadas 
nessas emendas, outras surgiram, em grande 
número, visando idêntico objetivo, isto é, 
aumentando vencimentos, e, mais ainda, criando 
cargos, transformando inteiramente a feição do 
projeto que a Comissão Diretora ousou por bem 
apresentar ao Plenário desta Casa. 

A Comissão Diretora entende justa a 
pretensão dos Srs. Assessores, como justa é 
também a de todos os funcionários do Senado que, 
através de emendas, apresentaram solicitações de 
aumento de vencimentos. Para que, no entanto, o 
Quadro da Secretaria desta Casa não seja, repito, 
tumultuado com o oferecimento de emendas 
esparsas, que não atingem a totalidade dos 
funcionários mas, apenas, determinados grupos, 
aquela Comissão resolveu nomear uma Comissão 
constituída pelos Srs. 1º Secretário, 2º Secretário, 
Diretor-Geral da Secretaria, Secretário da 
Presidência, Diretor das Comissões e Diretora do 
Pessoal, a fim de examinar, meticulosamente, as 
reivindicações dos diferentes funcionários. A medida 
já é oficial, porque publicada no "Diário do 
Congresso"; e aquela Comissão receberá no prazo 
de dez dias, as reivindicações, dos Servidores do 
Senado. Realizará, então, um estudo sério, honesto, 
e elaborará Projeto de Resolução fazendo como que 
uma verdadeira reclassificação do Quadro, 
atendendo às diferentes solicitações dos funcionários 
da Secretaria. 

Eis por que a Comissão Diretora resolveu ser 
contrária a tôdas as emendas que fugiam à 
sistemática do projeto inicial, isto é, da proposição 
baseada no nosso Regimento. 

A Mesa não quis assumir responsabilidade que 
poderia, desde logo, ter avocado, desde que o Re- 
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gimento lhe faculta o direito de recusar emendas 
mandando ouvir a Comissão de Constituição e 
Justiça, o que fêz. Essa Comissão, pela palavra de 
seu eminente Relator, manifestou-se contrária a 
tôdas as emendas, fazendo apenas uma exceção; 
aliás, para emenda que apresenta o mesmo vício 
das outras a que aumenta os vencimentos dos 
Assessores Legislativos. 

Sr. Presidente, a Comissão Diretora entende 
razoável – reputa mesmo necessária – uma revisão 
nos referidos padrões de vencimentos, atualizando-
os. Para isso, entretanto, deseja realizar trabalho 
honesto, correto, baseada em dados e documentos 
que abranjam todos os funcionários, sem exceção 
de quem quer que seja. Pelas emendas 
apresentadas –  repito – apenas determinados 
grupos são atingidos. 

Nessas condições, a Comissão Diretora, que 
já iniciou um trabalho nesse sentido, e, neste 
momento, por meu intermédio, comunica aos nobres 
Senadores que já está preparando um projeto de 
Resolução sôbre a matéria, ouvidas as 
reivindicações dos funcionários. 

Manifesta-se, assim, a Comissão Diretora 
contrária a tôdas as emendas apresentadas, com 
exceção da Emenda nº 3, de autoria do nobre 
Senador Daniel Krieger. Assim procede porque, para 
ela, encontra amparo na legislação vigente, uma vez 
que visa a restabelecer os cargos da carreira de 
Auxiliar Legislativo, dando-lhe estrutura mais 
consentânea, dividindo-a em 12 lugares na classe K 
e 20 na classe J. Facilita, dessa maneira, o acesso 
dos funcionários com o estabelecimento de uma 
base maior que o ápice: o concurso de segunda 
entrância, estabelecido na Resolução nº 4. Na 
justificação, o autor chama a atenção para o fato de 
que no serviço público da União, os Escriturários 
passam a Oficiais Administrativos por simples 
promoção. 

Acresce que os Auxiliares Legislativos desta 
Casa, ao ingressarem no quadro do Senado, são 
submetidos a um concurso. 

Por conseqüência, a Comissão Diretora abre 
apenas exceção quanto à Emenda nº 3, pois é 
dispensável êsse concurso para promoção de 
entrância, à semelhança com o que se faz no serviço 
público da União, razão pela qual a Comissão 
Diretora se manifesta favorável ao substitutivo e 
contrária a tôdas as emendas, quer da douta 
Comissão de Constituição e Justiça quer da honrada 
Comissão de Finanças ou as de Plenário. 

Êsse o ponto de vista da Comissão Diretora. 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Fausto Cabral, a fim de emitir parecer em 
nome da Comissão de Finanças. 

O SR. FAUSTO CABRAL (*): – Sr. 
Presidente, devendo pronunciar-me em nome da 
Comissão de Finanças sôbre as emendas ao Projeto 
de Resolução nº 6, de 1958, sou pela rejeição das 
Emendas nº 4 a 15, de acôrdo com as ponderações 
da Comissão Diretora e o parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça. (Muito bem.) 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (pela 
Ordem): – Senhor Presidente, antes de V. Exa. 
submeter a matéria à deliberação do Plenário, 
convém seja esclarecido determinado ponto que me 
levaria talvez a tomar atitude diferente. 

Desejaria fôsse esclarecido pelo ilustre Relator, 
Senador Prisco dos Santos, se os cargos 
restabelecidos serão providos por meio de concurso ou 
se com aquêles que fizeram concurso anteriormente. 

O SR. PRISCO DOS SANTOS: – Vossa 
Excelência sabe que já existe Resolução do Senado 
revalidando por dois anos o concurso feito. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

 



– 375 – 
 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – É o 

que seria conveniente às facilidades que a Comissão 
Diretora desejaria, ter para a criação dêsses cargos. 

O SR. PRISCO DOS SANTOS: – A Comissão 
Diretora não criou cargos. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –  
Oportunamente discutirei a matéria. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
deliberação da Mesa. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (para 
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, entendi, 
com a devida vênia, que a atitude da Mesa 
transcende aos seus direitos. Entendi que não era 
possível, por um critério meramente apriorístico, 
como foi a da Mesa, deixar sem solução dada pelos 
Senadores matéria da maior relevância. 

A Comissão Diretora, apreciando as emendas, 
julgou que não seria caso nem sequer de submeter ao 
nosso julgamento as aludidas emendas, porque elas 
em nada se vinculavam ao projeto. Na realidade, 
porém, se atentarmos para essas emendas, veremos 
que, com efeito, elas se interligam à proposição, seja 
nos seus fundamentos materiais, seja nos seus 
fundamentos subjetivos. Na verdade, pretende-se com 
êsse projeto nada mais nada menos do que uma 
reclassificação branca, mas faz-se essa reclassificação 
não no sentido de mandar submeter quem quer que 
seja a um concurso, mas no de ficar à Comissão 
Diretora a atribuição de fazer, ao seu alvedrio, essas 
nomeações sem que o Senado seja ouvido. É contra 
isso que, pela primeira vez neste recinto, me insurgi;  
e por êsse motivo requeri verificação de votação.  
Não posso aceitar, por mais respeito e acatamento  
que tenha à nobre Comissão Diretora, seu juízo de  
que as emendas não se vinculam ao projeto, com  
êle não têm relação. Rejeitemos, portanto, essas 
 

emendas, se assim convêm ao Senado, mas não por 
um ato de arbítrio da Mesa, porém por um ato de 
vontade de nós outros, Senadores. Assim, 
estaremos cumprindo o Regimento, obedecendo a lei 
dentro das linhas da Constituição Federal. 

Sr. Presidente, não posso conceder à Mesa do 
Senado as facilidades que ela se outorga; não 
desejo dar-lhe as prerrogativas a que ela se arroga, 
porque, assim, despir-me-ia também daqueles 
atributos e daquelas virtudes e características que se 
conferem a um Senador. Não reconheço à Mesa –  
salvo vencido pelo Plenário – o direito de impor-se 
aos Senadores por uma exclusão que me parece 
injustificável, por uma exclusão que, de certa forma. 
para mim, é arbitrária, por uma exclusão que seria 
uma violação dos direitos elementares que 
constituem prerrogativas até da cidadania. Daí por 
que me insurgi, Senhor Presidente, sem que importe 
minha atitude em nenhum desprimor ou 
desconsideração nem para com a Mesa nem para 
com quem quer seja. O Plenário do Senado decidirá 
como quiser; os Srs. Senadores decidirão como 
melhor lhes parecer, mas defendo, neste instante, os 
direitos de cada um dos Senhores Senadores. 

A Mesa, procedendo como procedeu, 
transgrediu, a meu ver, o Regimento, transgrediu a 
lei, afrontou os direitos de cada um de nós. Daí por 
que não poderia receber, de frente, êsse ataque, 
porque, de certo modo, êle violentava prerrogativas 
que são nossas. 

Sr. Presidente, se pretendemos destruir, pôr 
abaixo êsse projeto, façamo-lo dentro das linhas dos 
nossos legítimos direitos. Ademais, êsse projeto 
devia ser rejeitado, excluído da nossa aprovação, 
porque, na verdade, nêle existe uma franquia, dentro 
da qual certas liberalidades poderão ser concedidas. 
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Uma vez que queremos ser rigorosos, e, 

mesmo, autoritários, exerçamos êsse poder 
recusando nossa aprovação ao projeto. 

Sr. Presidente, fêz-se o concurso, 
estabeleceram-se as condições dêsse concurso, que 
foram publicadas no Diário do Congresso. Creio que 
dêle, deram notícia o Rádio e, até, os jornais. 
Inscreveram-se os candidatos. Alguns desistiram, 
dado o rigor das provas; outros obtiveram aprovação, 
para mais e para menos. Com surprêsa, entretanto, 
para os desistentes, permite-se que candidatos 
excedentes, pelas facilidades criadas nas linhas 
dêste projeto, venham a ser aproveitados, ao arbítrio 
da Comissão Diretora. 

É contra isso que me insurjo, é contra isso que 
protesto, é para isso que peço a atenção da Casa. 

O concurso é ato público e solene, com 
rigores, provas e exigências. Não deveria, de 
maneira alguma, ter essas exigências, êsses rigores 
postergados, porque assim, de certo modo, se 
estaria violentando a consciência pública, e criando a 
dúvida no espírito dos cidadãos. 

Eis porque, Sr. Presidente, pediria ao Senado 
rejeitasse o projeto. Mas, se não está com o propósito 
de rejeitá-lo, então, que não aceite o ponto de vista da 
ilustre Comissão Diretora e examine emenda por 
emenda rejeitando-as conforme bem lhe parecer. Não 
pretendo defender a aprovação de nenhuma; apenas, 
chamo as atenções para ponto de vista que deveremos 
sustentar, porque, sustentando-o, estaremos 
defendendo aquilo que nos pertence, aquilo que é 
direito nosso, aquilo que e regimental, aquilo que é 
preceito legal e que não poderemos abdicar. 

Sr. Presidente, estou certo de que o Senado 
se manifestará, sem nenhum desaprêço à Comissão 
Diretora, no sentido de examinar, aprovando ou 
rejeitando as emendas que constituem objeto dêste 
 

projeto, tôdas as emendas, porque, se formos 
analisá-las no seu conteúdo formal, no seu conteúdo 
material e, até, no seu conteúdo ideológico, veremos 
que se ligam ao projeto. Afinal de contas, o projeto, 
como eu disse inicialmente, não passa de um plano 
de reclassificação, de qualquer maneira que seja 
examinado. 

Sr. Presidente, espero a manifestação do 
Senado, convencido de que como decidir, decidirá 
muito bem, e a mim só me resta acatar-lhe a 
deliberação. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Daniel Krieger para encaminhar a votação. 

O SR. DANIEL KRIEGER (para encaminhar 
a votação) (*): – Sr. Presidente, Srs. Senadores; 
autor do substitutivo que mereceu parecer favorável 
da Comissão Diretora, sinto-me no dever – dever 
que cresce e avulta ante as declarações do Senador 
Kerginaldo Cavalcanti – de dar explicação ampla e 
conclusiva ao Senado da República. 

Preliminarmente, Sr. Presidente, V. Exa. 
impugnando as emendas que reputou impertinentes, 
exerceu, não um direito, cumpriu um dever 
inalienável... 

O SR FILINTO MÜLLER: – Muito bem. 
O SR. DANIEL KRIEGER: – ...e deferindo a 

apreciação da matéria à Comissão de Constituição e 
Justiça – sem requerimento de quem quer que fôsse, 
– demonstrou à Casa o seu magnífico espírito. 

Tendo a Comissão de Constituição e Justiça 
decidido manter a decisão da Mesa, em face do 
Regimento Interno, nenhuma medida mais se pode 
invocar, porque o Regimento é taxativo quando 
dispõe: 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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"Compete à Mesa impugnar as proposições 

que lhe pareçam contrárias à Constituição Federal ou 
a êste Regimento, ressalvado aos autores o pedido de 
audiência da Comissão de Constituição e Justiça". 

Pois bem: a Comissão de Constituição e 
Justiça, através do seu Relator, manifestou-se do 
pleno acôrdo com a decisão da Mesa do Senado da 
República. 

Não creio que a Mesa possa propor uma 
reclassificação branca com o desejo de atender a 
quem quer que seja. E nem um Senador da minha 
estirpe moral poderia propor isso ao Senado da 
República. Não tenho protegidos; não tenho afins; 
não tenho parentes nesta Casa. Quando deferido 
interêsses legítimos, faço-o de acôrdo, com minha 
consciência e com o Direito. Não dou a ninguém a 
prerrogativa de dizer que patrocino nesta Casa uma 
reclassificação branca, porque ela é contra minha 
formação moral e minha consciência. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –  
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Pois não. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – V. 

Exa. está equivocado. 
Referi-me ao projeto. Aliás poderia ter feito um 

reparo, mas de caráter geral e que data venia, 
atingiria V. Exa. entendo que ninguém poderia ser 
aproveitado sem que fizesse concurso. Se o 
concurso fôsse norma estabelecida na emenda de V. 
Exa., tê-la-ia aprovado. V. Exa. sabe que desde que 
haja categoria existe concurso. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Quero dizer a V. 
Exa. que basta ler o dispositivo 40 da Constituição 
Federal, em que se atribui ao Senado o direito de 
organizar os seus serviços e estabelecer os seus 
quadros. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –  
Dentro dos princípios da própria Constituição. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Mas, evidente. 
Em princípio não se pode prescindir do concurso, 
mas concurso na primeira escala. O concurso é de 
auxiliar legislativo e não de oficial legislativo. 

Aproveito a oportunidade para dizer que, no 
último concurso realizado no Senado, entraram 
funcionários que, pela sua competência e dedicação 
ao trabalho, têm elevado nossa Casa. Não julgo justo 
que se traga gente de fora, proscrevendo os que 
aqui labutam diàriamente na defesa dos interêsses e 
das legítimas prerrogativas desta Casa do 
Congresso. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Pois não. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Vossa Excelência 

poderia citar o caso geral do funcionalismo público 
da União, em que os escriturários são promovidos à 
letra inicial de carreira de oficial administrativo, sem 
quebra do preceito constitucional que exige o 
concurso para cargo de carreira. Êsses escriturários 
que ingressam na carreira de oficial administrativo da 
Câmara, são submetidos a concurso, inicialmente, 
para a carreira de escriturário. E mais: O fato de se 
possibilitar a promoção do escriturário ao cargo de 
oficial administrativo não fecha as portas às pessoas 
que não pertençam ao serviço público e, queiram 
nêle ingressar, como oficial administrativo, porque 
paralelamente a essas promoções no quadro de 
escriturários são realizados concursos para 
provimento de oficiais administrativos no serviço, 
público civil. Assim, a emenda apresentada não  
por V. Exa., porque, merecidamente apresentada 
pela douta Comissão de Constituição e Justiça, 
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possibilita o aproveitamento, através de promoção, 
dos atuais auxiliares administrativos ao cargo 
imediato de oficial legislativo. Estamos seguindo a 
sistemática adotada no Direito Administrativo 
brasileiro. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Ao aparte 
esclarecedor do nobre Senador Filinto Müller, trago 
um exemplo: são os Tribunais Eleitorais do País que 
têm admitido a mesma sistemática, e têm obtido leis, 
dêste Congresso, no mesmo sentido. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Permite V. Exa. ainda um aparte? 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Com todo o 
prazer. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – V. 
Exa., creio, precipitou um pouco no seu julgamento. 
Não estava eu discutindo a emenda de Vossa 
Excelência; as emendas, pelo contrário, na sua 
generalidade, foram recusadas pelo nobre 
Presidente, Senador Cunha Mello. Insurgi-me contra 
o ato de S. Exa., que julguei arbitrário. Daí meus 
recursos para a Mesa com inteira razão e vou 
justificá-lo, a fim de demonstrar que existe no projeto 
uma "reclassificação branca". Vossa Excelência, 
nobre Senador Daniel Krieger, não tinha razão em 
tomar para si minha irrogação, porque não visava à 
pessoa de Vossa Excelência, como a de ninguém. O 
que há nesse projeto, com efeito, ao contrário do que 
supõe o nobre Lider da Maioria Senador Filinto 
Müller, é a alteração do número de cargos da classe 
J, da Carreira de Auxiliar Legislativo. V. Exa., tanto 
reconheceu o caráter de reclassificação que 
estabeleceu, na sua emenda, categorias a função; 
daí por que entendo necessário o concurso, nos 
têrmos da Constituição Federal. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – V. Exa. não tem 
a menor razão. Não estabeleci categorias; apenas 
desdobrei um pouco a carreira, para que não haja 
estrangulamento nas promoções. Não é possível 
uma pirâmide com um ápice tão reduzido. Procurei, 
de acôrdo com a Mesa do Senado, solução que 
consultasse os reais interêsses da Casa, os únicos 
que me animam, porque outro propósito não tenho 
do que possibilitar a feitura dos serviços em tempo e 
em condições capazes de elevar o Senado da 
República no conceito de todos. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –  
Justamente êsse desdobramento a que V. Exa. 
alude seria inconstitucional na forma como o colocou 
o nobre colega, V. Exa., há de convir, que não existe 
possibilidade constitucional para desdobramento, 
porque a haver, de agora por diante, nas repartições 
de todos os Ministérios e em tôda parte passaria a 
ser usança, quase cotidiana, e chegar-se-ia então – 
ainda que V. Exa. não visasse – ao abuso e à 
violação da Constituição. É para isto que peço a 
atenção do ilustre colega, professor e 
constitucionalista notável que é. Voltando ao assunto 
em razão do qual V. Exa. se sentiu magoado, sem 
que intuito de magoar, com efeito, houvesse em meu 
pensamento, assinalo quanto se contém na emenda: 

"Fica alterado para 26... – quer dizer, 
aumenta-se, e, aumentar, significa criar cargos. 

...o número de cargos, na Classe J, da carreira 
de Auxiliar Legislativo". 

Como na emenda de V. Exa. se faz êsse 
desdobramento – ou o que seja – indaguei como seriam 
admitidos êsses funcionários, se mediante concurso ou 
se seriam aproveitados os que já o tivessem prestado 
antecedentemente. A resposta à primeira hipótese veio- 
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me do Senador Prisco dos Santos, e não me satisfez 
absolutamente. Em todo o caso, era uma resposta 
baseada em precedente. Na outra hipótese, 
entretanto, haveria flagrante violação constitucional, 
porque V. Exa. há de reconhecer que o 
desdobramento não seria possível dentro das 
normas que regem o nosso funcionalismo. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Já demonstrei a 
V. Exa. que o desdobramento é mais que possível, é 
constitucional. Se cabe ao Senado organizar seu 
quadro de funcionários, êle não pode prescindir – é 
óbvio, é evidente – do concurso inicial. Uma vez feito 
êsse concurso, porém, nas ascensões a realizar 
dentro dos quadros, o Senado pode e, não só pode, 
deve prescindir do concurso, porque é seu direito 
escolher e premiar quantos, pela competência e 
devotamento, bem servem a esta Casa do 
Congresso. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Permita-me V. Exa. mais uma ponderação; além de 
entender que não pode haver o desdobramento, 
acho também – e é juízo pessoal que não deve 
magoar V. Exa. – que não devia haver, porque o 
processo agora deveria ser diferente, o de abrir 
concurso para admitir novos funcionários, pessoas 
que desistiram ante a exigüidade de vagas. Por 
exemplo: o número de cargos a preencher, sendo 
pequeno... 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Permita-me V. 
Exa. interrompê-lo, mas o nobre colega está 
insistindo num caso já resolvido. Se já foi 
restabelecida a validade do concurso, como quer V. 
Exa. que se abra novo para preencher as vagas? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Sempre me insurgi contra essa prática e, na 
Comissão de Constituição e Justiça, assim me 
manifestei. Sei dos perigos que daí de- 
 

correm. O nobre colega, Senador Prisco dos Santos, 
não pensa, certamente, como eu. S. Exa. é homem 
de coração mais benevolente, mais largo. Penso 
assim porque, se se anuncia concurso para 
provimento de dez vagas e aparecem cem 
candidatos, é claro que o desânimo se apoderará de 
noventa dessas pessoas. Se, entretanto, se anunciar 
concurso para preencher cinqüenta vagas e 
aparecem sessenta ou setenta candidatos, dentro do 
cálculo das probabilidades, os que se inscreverem 
sentir-se-ão animados e irão até o fim. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – O argumento de 
V. Exa. é favorável à minha tese. Os que se 
apresentaram tinham consciência: sabiam e não 
temiam. Os que recuaram, temiam. Vamos deixar de 
aproveitar aquêles que tinham consciência que 
sabiam e se submeteram ao exame para aproveitar 
aquêles que temeram? Não creio justo. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Dentro do cálculo das probabilidades, concorrer para 
cinqüenta vagas não é o mesmo que concorrer para 
dez. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Sr. Presidente, 
eram as explicações que me sentia no dever de dar, 
como autor da emenda substitutiva. 

A Mesa do Senado é uma Comissão eleita 
pelo Plenário, constituída de homens que, pela sua 
integridade moral, se recomendaram ao aprêço dos 
seus pares. Não vejo em que poderia tomar qualquer 
atitude facciosa e se desprestigiar. 

Entendo que a decisão do 1º Secretário no 
exercício da Presidência do Senado, consultou 
plenamente o Regimento da Casa, e foi mesmo 
liberal, porque a submeteu ex-offício à consideração 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

Quanto à legalidade, à constitucionalidade 
e à justiça da emen- 
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da substitutiva por mim apresentada, creio que dei 
demonstração plena e me reservo o direito de a 
justificar sempre que as necessidades venham a 
exigir tal manifestação. (Muito bem) . 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Sr. Presidente, 
está em debate, uma tese das mais importantes, 
porque diz respeito às iniciativas parlamentares. 
Trata-se da aplicação do parágrafo terceiro do artigo 
114 do Regimento Interno, que estabelece que não 
serão admitidas emendas quando não tiverem 
relação com a matéria proposta. 

Com a devida vênia do ponto de vista de V. 
Exa., jurista e colega dos mais ilustres e 
eminentes, e também fazendo minha ressalva à 
opinião da douta Comissão de Constituição e 
Justiça, devo, mais uma vez, reiterar meu 
pensamento acêrca da matéria ventilada com 
proficiência e segurança pelo ilustre colega 
Kerginaldo Cavalcanti. Peço, também, vênia, a 
meu caro e eminente colega, Senador Daniel 
Krieger, pela divergência que manifesto 
relativamente à interpretação que dá ao 
dispositivo. A divergência não exclui a admiração. 

Sr. Presidente, vejo sempre com preocupação 
os entendimentos, quer da Constituição, quer de 
nosso Regimento Interno, que visem a criar 
restrições às prerrogativas dos parlamentares, 
Deputados e Senadores. A Constituição estatuiu os 
casos em que a iniciativa de leis cabe ao Presidente 
da República e aos membros do Congresso Nacional 
e de suas Comissões. Aí está assegurada, 
justamente, a prerrogativa máxima de nossos 
mandatos de legislador. Não poderíamos, realmente, 
inserir na lei interna da Casa quaisquer preceitos, 
que pudessem, na prática, afetar essa prerrogativa 
fundamental. 

Sr. Presidente, por diversas vêzes me pronunciei, 
neste Plenário, contra preceitos regimentais, en- 
 

tre êles o que delega à Mesa a faculdade de recusar 
emendas, por considerá-las inconstitucionais, e, 
também, com relação às disposições referidas no § 
3º do art. 114. 

Dir-se-á que há sempre recurso para o 
Plenário; mas aquêle direito inerente à representação 
democrática, que é de propor projetos e o de formular 
emendas, sofre uma restrição quando a Mesa se 
antepõe à deliberação da Casa. Desde que êsse 
direito fique subordinado à apreciação da Mesa, como 
no caso do art. 114, estará êle cerceado. Ao Plenário 
é que cabe examinar a juridicidade e o mérito das 
proposições, seja de projetos ou de emendas. 

Assim, sempre procurei, nos debates em tôrno 
da questão, especialmente, no tocante à feitura da 
nossa Lei Interna, deixar ressalvada essa opinião, 
certo de que, desta forma, estou defendendo nossas 
prerrogativas. 

Se aplicarmos o preceito do § 3º do art. 114 com 
rigorismo, ou sem fazermos reflexão aprofundada, em 
cada caso corremos o risco de tolher as nossas 
iniciativas, eis que constitucionalmente elas deverão ser 
acolhidas ou recusadas exclusivamente pelo Plenário, 
sem qualquer contrôle jurídico ou técnico da Mesa, salvo 
no que forem ofensivas ao decôro parlamentar. 

Sr. Presidente, no caso não vemos por que 
possam ser consideradas impertinentes tôdas as 
emendas apresentadas à proposição em aprêço. 
Trata-se de modificar resolução referente a nossos 
serviços quanto ao corpo funcional da Casa, com o 
aumento de determinado número de cargos. 

Assim, qualquer emenda visando aperfeiçoar, 
alterar ou ampliar o quadro dos servidores do Senado 
tem, lògicamente, relação com o assunto do projeto. 
Mesmo porque a modificação de simples dispositivo de 
um diploma legal dessa natureza, pode refletir-se em 
tôda a estrutura da organização funcional e 
administrativa do Senado e, não raro, criar situações 
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injustas, que firam o principio de igualdade de 
tratamento. 

Adotar-se, a orientação que hoje se pretende 
seguir importa em abrir-se precedente que considero 
dos mais perigosos, o qual poderia prosperar não só 
quanto aos assuntos concernentes à elaboração da 
Lei Interna, como aos mais do Senado. 

Dentro do critério defendido pela Mesa, 
deveria ter ela recusado a emenda do nobre Senador 
Daniel Krieger, a qual alterou profundamente o 
regime disciplinador da composição do quadro de 
auxiliares legislativos. 

Sr. Presidente, tôdas as emendas 
apresentadas são inteiramente pertinentes à matéria 
do projeto. Dizem respeito a modificações de 
padrões, elevações de padrões, determinadas 
equiparações e, sem dúvida, não podem ser 
consideradas como estranhas ao projeto. 

Não estamos procurando senão enfrentar o 
mérito das emendas, para aprová-las ou rejeitá-las. 
Cabe ao Plenário a responsabilidade de fazê-lo e 
para isto lhe sobra independência. 

Verifico, mesmo, que não foi sem 
constrangimento que os nossos ilustres colegas 
adotaram a interpretação da Comissão Diretora. 
Nisso, naturalmente, vai um sentimento de 
consideração, que também não me falta, Sr. 
Presidente. Mas, coerente com o que tenho 
sustentado, embora sem brilho, lamento não poder 
apoiar a deliberação da Mesa. E peço à Casa que 
reflita sôbre a decisão que os ilustres colegas 
pretendem homologar. Ela poderá ter, amanhã, 
reflexos os mais sérios, os mais inconvenientes em 
tôdas as nossas deliberações. E áquêle poder de 
iniciativa, a que me referi, a prerrogativa inerente ao 
nosso mandato, estará afetado, estará cerceado. 

Dirijo especial apêlo à Casa, Senhor 
Presidente, para que não adote êsse  
lamentável precedente parlamentar. As emendas 
se acham subscritas por numerosos colegas, 
 

pelos nossos mais ilustres Pares. Através de 
inaceitável aplicação do art. 114 do Regimento, 
trancarse-à a apreciação dessas emendas. Ao 
Plenário, na sua alta sabedoria, é que cumpre 
apreciá-las, sob o aspecto da sua conveniência ou 
inconveniência, de sua constitucionalidade, 
recusando-as ou aceitando-as, mediante o exame de 
cada uma. 

Êste o apêlo que faço com a convicção de que 
defendo as prerrogativas de nosso mandato: (Muito 
bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o 
nobre Senador Filinto Müller, para encaminhar a 
votação. 

O SR. FILINTO MÜLLER (para encaminhar a 
votação) (*): – Sr. Presidente, após a manifestação 
dos eminentes Senadores Kerginaldo Cavalcanti e 
Attílio Vivacqua de um lado, e dos Senadores Daniel 
Krieger e Prisco dos Santos de outro, creio seria 
desnecessário qualquer debate a mais sôbre a 
matéria que estamos examinando. 

Permito-me, entretanto, fazer rápidas 
considerações sôbre o projeto e sôbre as emendas 
para trazer o debate ao terreno que me parece certo. 

De início, quero declarar que a Mesa – a meu 
ver – decidiu com absoluto acêrto a questão de 
ordem levantada inicialmente pelo nobre Senador 
Kerginaldo Cavalcanti; de acôrdo com o que 
determina o nosso Regimento Interno, tinha 
autoridade absoluta, total, para rejeitar o exame das 
emendas. Reza o nosso Regimento que a Mesa 
poderá deixar de receber e de considerar como 
deliberação qualquer emenda não pertinente à 
matéria principal. 

Na hipótese, Sr. Presidente, a um projeto de 
origem da Comissão Diretora, que  
visa a ampliar o quadro de auxiliares legislativos 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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da Casa, foram apresentadas emendas que 
podemos dividir em dois grupos: uma emenda 
substitutiva que tem por objetivo dar nova 
estruturação à carreira de Auxiliar Legislativo, sem 
aumento de quadro, além daquele proposto pela 
própria Mesa Diretora, outra, da Comissão de 
Constituição e Justiça que possibilita enquadrar as 
promoções de funcionários da categoria de Auxiliar 
Legislativo à de Oficial Legislativo, visa a por o que 
estabelece o Regulamento da Secretaria em 
consonância com o que se pratica no serviço público 
civil da União. As outras emendas, Sr. Presidente, 
não têm relação, mínima que seja, com o projeto 
inicial da Comissão Diretora. Muitas, podem ser de 
absoluta justiça. Não contesto êsse aspecto. 
Algumas visam a corrigir situações que não estão de 
acôrdo com a espécie de serviço e a categoria dos 
funcionários que o desempenham; objetivam outras 
a criar cargos incontestàvelmente necessários no 
quadro do Senado; outras ainda desejam promover 
reclassificações, que, devidamente estudadas, 
poderão afigurar-se justas ao exame do Senado. 

O fundamental, porém, é que tôdas elas se 
afastam do objetivo principal, primordial do projeto 
apresentado pela Comissão Diretora. 

Assim, Sr. Presidente, V. Exa. ouvindo sôbre o 
assunto ex-officio, a Comissão de Constituição e 
Justiça, como lhe faculta o Regimento da Casa, em 
face do parecer daquele órgão, e no estrito respeito 
à letra regimental, decidiu muito acertadamente não 
considerar essas emendas objeto de deliberação. 
Agora – e não veja V. Exa. nas minhas palavras uma 
restrição à decisão da Mesa – entendo que a decisão 
tomada nos têrmos estritos e exatos do Regimento, 
não era passível de exame, pelo Plenário do 
Senado. 

Disse o eminente Senador  
Attílio Vivacqua que essas passagens 
 

do Regimento constituem restrições aos direitos do 
parlamento, mas não nos devemos esquecer que as 
leis sempre implicam em restrições a todos nós... 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Vamos, então, criar uma Gestapo para o Senado. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – ...e esta lei que é 
o nosso Regimento foi por nós votada com as 
restrições a que nos temos de submeter para que 
haja boa ordem na marcha dos nossos trabalhos. O 
Regimento, todo êle, é um conjunto de restrições aos 
nossos direitos de parlamentares que não podemos 
fazer aqui tudo que nos agrada no momento mas só 
podemos fazer aquilo que, no consenso unânime 
votamos, constituindo limitação à nossa vontade de 
ação. 

Há no Regimento dispositivo que concede 
direito à Mesa de rejeitar in limine emendas não 
pertinentes ao projeto em exame. Êsse principio 
fundamental, que foi exercido pela Mesa, não é 
passível de exame do Plenário. Entretanto, V. Exa., 
Senhor Presidente, entendeu, por liberalidade, 
certamente, submeter à consideração do Plenário a 
decisão que tomou acertadamente; e eu entendo que 
o Plenário deve prestigiar a decisão da Mesa, porque 
é uma decisão certa. Nós não estamos querendo 
opor restrições a possíveis direitos de funcionários 
desta Casa. 

Queremos, ao contrário, que suas reivindicações 
sejam devidamente estudadas, mas não a 
atabalhoadamente, num regime de urgência votado 
especialmente para uma proposição sugerida pela 
Comissão Diretora e não passível de maiores debates. 

O fato concreto é êste: o Serviço de 
Mecanografia do Senado – e repito o que declarei 
aqui há poucos dias – que constitui um dos 
melhores desta Casa, está inteiramente 
desaparelhado. Funcionários ali lotados  
foram requisitados, para outras seções, para 
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trabalhos também importantes, ficando a 
Mecanografia inteiramente desaparelhada para o 
desempenho da missão que lhe é atribuída. Em face 
dessa situação de fato, a Comissão Diretora julgou 
que o caminho certo seria propor a criação de mais 
dez lugares de auxiliar-legislativo. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Com muito 
prazer! 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – É 
interessante lembrar que pela Resolução nº 4, de 
1955, artigo 45, foi criada a carreira de auxiliar-
legislativo, função equivalente à de datilógrafo e 
constituída de quarenta elementos. – Vinte e seis 
classificados na ocasião, na Referência 10 e 
quatorze na Referência 11. Pouco depois, a 
Comissão Diretora, presidida pelo eminente 
Senador Nereu Ramos e da qual fiz parte, propôs a 
supressão de determinado número de auxiliares 
legislativos. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Contra o meu ponto de vista! Quem desorganizou o 
serviço da Secretaria foi outro, e não eu. Eu achava 
pequeno o número e, agora, os lugares são criados a 
doses, sem concurso. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – A 
Comissão propôs a redução do número de 
integrantes da carreira de auxiliar-legislativo, 
tendo em vista exposição do Diretor-Geral  
da Secretaria, Dr. Luiz Nabuco. Alegava o  
Diretor que não havia excesso de funcionários, 
mas má distribuição dêles, pelos diferentes 
serviços, e sugeria a redução do número dos 
integrantes de certas carreiras. Foi inspirado 
nessa disposição do Diretor-Geral que a 
Comissão Diretora propôs se reduzisse o número 
de auxiliares legislativos, criado pela Resolução 
Alfredo Neves. Agora, a Comissão propõe o 
 

restabelecimento de dez cargos de auxiliar 
legislativo, sob a pressão de reclamações, recebidas 
de diferentes setores, quer de Senadores, 
isoladamente, quer de diretores de serviços da Casa. 
Senador Filinto Müller, quer no Plenário, quer na 
Comissão Diretora, sempre defendi, como 
representante da União Democrática Nacional, a 
estrita observância de disposições regimentais e, 
mais, sempre advoguei se mantivesse o quadro de 
funcionários estritamente de acôrdo com as 
necessidades do serviço. Êste foi o ponto que 
sempre defendi. Não estive presente à reunião da 
Comissão Diretora, na qual se propôs o 
restabelecimento de dez lugares de auxiliar 
legislativo, mas sou obrigado a aceitar a justificativa 
feita pelos Senadores e diferentes órgãos da Casa 
como absolutamente procedente. Inclino-me, por 
isso, pala aprovar inteiramente a resolução proposta 
pela Comissão Diretora, com a alteração sugerida 
pela Comissão de Constituição e Justiça, que, 
evidentemente, pretendeu ordenar melhor o 
escalonamento da carreira de auxiliar legislativo. 
Peço a V. Exa. que me releve essa explicação, que 
deveria dar ao Senado, como membro da Comissão 
Diretora. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Ao contrário, 
agradeço ao eminente Senador Freitas Cavalcanti os 
esclarecimentos que trouxe, os quais bem definem a 
situação em que nos encontramos hoje, confirmando 
minha afirmativa de que necessitamos ampliar um 
pouco o quadro de auxiliar legislativo. 

Há anos, foi criado o quadro com o efetivo de 
quarenta funcionários; posteriormente, a  
própria Diretoria-Geral como acaba de elucidar o 
eminente Senador por Alagoas – propôs a redução 
do número, por entender excessivo para os serviços 
do Senado. Agora, entretanto, com o aumento  
do pessoal para os gabinetes do Presidente;  
Vice-Presidente e Lideres, ampliados ês- 
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ses serviços pela necessidade manifestada pelos 
presidentes de Comissões, que necessitam de 
datilógrafos para assisti-los, ampliados êsses 
serviços por pedido dos Líderes de Bancada, que 
também necessitavam de auxiliares, foi julgado 
necessário ampliar o quadro com mais dez lugares. 
Vejam Vossas Excelências – com mais dez lugares. 
O quadro de auxiliares legislativos ficará, portanto, 
com um total de trinta e dois, funcionários. Não 
estará, portanto, nem assim, com o total de quarenta, 
como foi criado através da Resolução Alfredo Neves. 

Cito os números e cito as circunstâncias para 
mostrar que a Comissão Diretora não está querendo 
criar cargos em excesso, mas está procurando 
atender às necessidades reais do Senado. 

A Diretoria de Comissões, neste momento, 
dispõe, na Mecanografia, de três auxiliares. Com 
apenas três auxiliares não poderá atender ao serviço 
do Senado, especialmente quando entrarmos no 
exame do Orçamento da República, ocasião em que 
a Diretoria das Comissões estará sobrecarregada 
com número imenso de pareceres, exigidos pelos 
Senadores em regime de verdadeira urgência, 
porque é o regime em que, votamos a Lei de Meios. 

Ouço, com prazer, o aparte do nobre Senador 
Kerginaldo Cavalcanti. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Como 
está sendo colocada a matéria; até parece que sou 
contra a criação dos cargos. Entretanto; não é 
exatamente isso. Quando se propôs a redução do 
número de oficiais legislativos nesta Casa, tive 
ocasião de dizer que nós não seríamos, daí por 
diante, bem servidos. Mostrei porque. Fui mesmo 
autor de emenda acrescendo êsses cargos para 
número que me pareceu justificável. Vê bem o  
nobre orador que, ao contrário do que está fazendo 
entrever, tive ponto de vista contrário ao da Comissão 
 

Diretora; isto é, ainda julgava que deveriam ser 
aumentados os cargos de oficiais legislativos 
para que a mecanografia, a que V. Exa. alude, 
ficasse melhor capacitada a atender às 
exigências dos Srs. Senadores. Veja bem, V. 
Exa. como o caso é diferente. Realizamos um 
concurso para êsse fim. Nesse concurso foram 
estabelecidas condições; diversos pretendentes, 
alguns, dada a exigüidade das vagas a 
preencher, desistiram, desanimados. Depois 
disso, a douta Comissão Diretora, já aprovado o 
concurso entendeu que devia integrar em 
algumas vagas aquêles pretendentes que não 
haviam sido habilitados. Fê-lo contra meu ponto 
de vista – cabe-me dizer a V. Exa. – porque, 
entendi que devia ser aberto concurso. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permita V. Exa. 
uma interrupção. V. Exa. está totalmente equivocado 
nesse particular. Dir-lhe-ei porque. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sabe V. 
Exa.: Agora surge o Projeto de Resolução nº 6, de 1958. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permita outra 
interrupção. Vossa Excelência está versando matéria 
passada em julgado, como provarei dentro em 
pouco. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não 
disse o contrário. Estou dando uma explicação e só 
posso dá-la retrocedendo, para estabelecer a 
correlação. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Exa. está se 
fundamentando em alicerces muito falhos. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Veja bem V. Exa.: surge agora êsse projeto que, 
é uma reclassificação. Vamos dizer – não  
quero exagerar – que não seja branca, mas côr-
de-rosa. É, porém, uma reclassificação. Não 
deixa de sê-lo. Foram oferecidas diversas emen- 
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das, que eu, como o Senador Attílio Vivacqua, 
entendemos pertinentes com o projeto. A douta 
Mesa, na sua sabedoria, que muito acato, entendeu, 
entretanto, de usar o direito, assegurado pelo 
Regimento, de rejeitar in limine essas emendas, não 
como diz e supõe Vossa Excelência por eqüívoco. 
Quando lhe foram submetidas para considerar, não 
as recusou, tanto que as fêz imprimir e constam do 
"Diário do Congresso". 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Submeteu-as à 
Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não 
quanto a êsse ponto de vista. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Exa. está, mais 
uma vez, equivocado. Submeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça. Se Vossa Excelência quiser 
ouvir minha conclusão, embora um pouco longa, 
esclarecerei o equívoco. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – A 
conclusão de V. Exa. é a que eu queria chegar. 
Vou ser um pouco longo, permita V. Exa. Quanto 
ao entender da Mesa, com relação à emenda que 
V. Exa. aplaude, de autoria do nobre colega, 
Senador Daniel Krieger, obtemperá que era 
inconstitucional. Ela é realmente, inconstitucional, 
data venia de S. Exa., das suas altas luzes, 
porque S. Exa., para ampará-la estabeleceu 
apenas uma espécie de compensação. Mas o que 
há realmente é a tradição da sistemática do 
funcionalismo, que condiz com o espírito de 
carreira, cuja investidura inicial não pode ser feita 
senão mediante concurso. Foi contra isso que me 
insurgi. Fui contrário ao ponto de vista da Mesa, 
porque entendi, como o nobre Senador Attílio 
Vivacqua, que violenta os direitos dos Senadores, 
viola as nossas prerrogativas. Amanhã, Sr. 
Presidente, pode acontecer que os opositores  
de hoje vejam suas emendas rejeitadas por 
 

uma direção facciosa nesta Casa. Se a atual não é, 
honra lhe seja feita, não quer dizer que, dadas as 
injunções políticas, disso estejamos livres. É 
humano. Não aceito absolutamente se diga que sou 
contra o projeto porque cria dez, quinze ou vinte 
cargos de auxiliares legislativos. 

Penso que a proposição deveria ser rejeitada, 
desde que não se admite as emendas que 
apresentamos. Sou, porém, contra a Emenda nº 3, 
porque é inconstitucional. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Sr. Presidente, 
permito-me prosseguir nesta exposição, que 
desejava fôsse rápida, mas que se está alongando, 
não por culpa minha. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Peço a V. Exa. 
aguardar um momento. 

Não apontei, Sr. Presidente, o nobre Senador 
Kerginaldo Cavalcanti ou quem quer que seja como 
contrário à emenda, ao projeto ou aos funcionários. 
Fazia, apenas, um relato cronológico da matéria em 
exame e prosseguirei nesse relato, depois de ouvir o 
nobre Senador Freitas Cavalcanti. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Obrigado a 
V. Exa. Interrompi-o apenas para um rápido 
esclarecimento à margem da declaração feita pelo 
nobre Senador Kerginaldo Cavalcanti. Creio ter S. 
Exa. afirmado que a Comissão Diretora propõe 
nomeação de candidatos não classificados em 
concurso. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não! 
V. Exa. equivocou-se; eu não afirmei isto. Perguntei 
apenas se êsses candidatos seriam admitidos 
mediante concurso, o que não é a mesma coisa. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: –  
Devo então dar rápido esclarecimento:  
foram aprovados em concurso ho- 
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mologado pela Comissão Diretora, inclusive com o 
voto do nobre Senador Kerginaldo Cavalcanti, 
cinqüenta e cinco candidatos, cujos nomes figuram na 
lista publicada no "Diário do Congresso Nacional" de 
12 de março de 1956. A Comissão Diretora propõe 
agora o restabelecimento de dez cargos com o 
aproveitamento de dez candidatos aprovados naquele 
concurso, cuja vigência foi revalidada por dois anos. 
Era o esclarecimento que julguei oportuno dar. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Agradeço o 
esclarecimento do nobre Senador Freitas Cavalcanti. 

Era êste exatamente o ponto que eu ia 
ventilar, quando interrompi o aparte do nobre 
Senador Kerginaldo Cavalcanti para dizer, primeiro, 
que S. Exa. estava equivocado e, segundo, que 
debatia matéria passada em julgado. 

Equivocou-se o ilustre Senador quando se 
referiu ao número de candidatos apresentados ao 
concurso. Não tenho de memória a relação completa 
dos inscritas nem de quantos foram até o final do 
concurso. Posso afirmar a S. Exa. – e talvez o nobre 
Senador Prisco dos Santos estivesse mais habilitado 
para maiores esclarecimentos – que inúmeros se 
apresentaram às primeiras provas, nas quais foram 
sendo eliminados paulatinamente, porquanto não 
satisfaziam ao nível exigido nos exames. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Porque não tiveram coragem de se apresentar em 
face do pequeno número de vagas. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Não! V. Exa. está 
equivocado. Inscreveram-se cêrca de setecentos 
candidatos. Na primeira prova foram eliminados mais 
de duas centenas; na segunda, também eliminatória – 
aliás quase tôdas o eram – foram reprovados também 
muitos. – Não houve, portanto, recuo por parte dos 
candidatos, em virtude do número de vagas. Não 
 

é essa á realidade. O número de vagas era 
realmente muito pequeno, mas o número de 
candidatos foi muito grande, superior a seiscentos. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Acima de 
setecentos! 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Quantos fizeram o concurso? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Todos e foram 
sendo excluídos à proporção que nas provas 
eliminatórias não correspondiam ao nível 
estabelecido, como ocorre em todos os concursos no 
Serviço Público. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Foi uma dos 
concursos honestos realizados pelo Senado. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não 
estou discutindo a seriedade do concurso e sim que 
deve haver novo concurso para preenchimento dos 
cargos que vão ser restabelecidos. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Foram aprovados 
cinqüenta e poucos candidatos. Os nomeados já 
revelaram sua competência, prova provada de que o 
concurso foi muito bem feito Sr. Presidente, desejo 
explicar a declaração que fiz ao interromper o aparte 
do nobre Senador Kerginaldo Cavalcanti, quando 
declarava que na hipótese da criação dos dez cargos 
que estamos votando, deveria ser realizado novo 
concurso para seu preenchimento. 

Aleguei que S. Exa. estava debatendo 
matéria passada em julgado porque foi o próprio 
Senado da República que, há bem pouco tempo, 
revalidou por dois anos, aquêle concurso. E não foi 
exceção do Senado da República; é praxe 
verificada no Serviço Público da União. Ainda há 
pouco tempo foi revalidado um concurso para  
Fiscal de Consumo – concurso difícil, que exige 
sacrifício dos candidatos. Muitos candidatos do Nor- 
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te e do Sul do País a êle concorreram e, por diversas 
circunstâncias, foi revalidado. Tenho, na minha 
pasta, telegrama de Mato Grosso em que me 
solicitam interceder junto ao Govêrno da República, 
a fim de ser revalidado o concurso realizado para 
Guarda de Linhas Telegráficas. É cargo modesto 
mas que exigiu dos que a êle se candidataram 
grande sacrifício. É pois uma praxe e o Senado, ao 
revalidar o concurso, aqui acertadamente. Revalidou 
um concurso feito dentro das normas legais, no qual 
foram aprovados mais de cinqüenta candidatos. 

Assim, Sr. Presidente, o nobre colega, 
Senador Kerginaldo Cavalcanti está alegando 
matéria julgada, ao dizer que deve ser feito novo 
concurso, pois foi o próprio Senado o autor da 
revalidação do concurso. 

Resumindo minhas considerações: o Projeto 
de Resolução da Comissão Diretora, fora de dúvida, 
visa a atender a uma necessidade premente do 
Senado. Foram-lhe apresentadas emendas sendo 
que uma delas da autoria do nobre Senador Daniel, 
Krieger. 

Não tenho mêdo nem horror à palavra 
reclassificação. A emenda substitutiva do 
representante do Rio Grande do Sul visa a dar nova 
estruturação à carreira de Auxiliar Legislativo, mais 
consentânea com suas necessidades. Em vez de 
haver seis Auxiliares Legislativos, classe K, e vinte e 
seis classe J, propõe S. Exa. sejam doze classe K e 
vinte classe J. É o estabelecimento da pirâmide. Não 
se trata de reclassificação e sim de lima estruturação 
mais acertada da carreira de Auxiliar Legislativo o 
que a emenda visa a dar. 

Sr. Presidente, a emenda não tem nada de 
inconstitucional; está dentro das normas  
gerais da administração. Quanto às outras 
emendas, estas, sim, não são pertinentes ao 
projeto, visam a melhorar os vencimentos dos 
funcionários, como acontece com a dos Assesso- 
 

res Legislativos, apresentada pela Comissão de 
Finanças. Tiveram êles há dois meses melhoria de 
vencimentos concedida pela Mesa ao deferir esta o 
requerimento em que solicitavam elevação ao 
Padrão PL-6, em igualdade de condições com os 
Redatores. Entendeu a Mesa ser a pretensão justa e 
acertada, em virtude do nível universitário dos 
mesmos e em atenção aos bons serviços que vêm 
prestando ao Senado. 

Pergunto: se elevarmos o padrão dos 
Assessores Legislativos de PL-6, para PL-3, como 
pleiteia, através de emenda, a Comissão de 
Finanças, por que não elevarmos o padrão dos 
Redatores de PL-6 para PL-3? 

Pergunto eu ao Plenário: por que nós, 
Senadores, vamos estudar essas emendas, não 
pertinentes à matéria do projeto, em regime de 
urgência, sem exame mais acurado, sem ir mais a 
fundo na realidade, que vivemos, no Senado da 
República? 

Não podemos atender a essas solicitações, 
que podem ser justas e representar legítima 
aspiração de funcionários, repito, mas não estão de 
acôrdo com as necessidades do momento. 

A Mesa Diretora, muito acertadamente, 
tomando em consideração êsse aspecto do 
problema, nomeou uma Comissão composta de 
Senadores e funcionários de alta categoria, 
incumbindo-a do exame de todos os casos de 
funcionários, e dando-lhe plenos poderes para 
estudar a situação do quadro do funcionalismo. 

Esperemos, portanto, que essa Comissão se 
manifeste. Certamente encaminhará ela à Mesa 
Diretora um anteprojeto contendo as reclassificações 
e os consertos dos erros existentes no quadro. Nós 
examinaremos, tranqüila e detalhadamente, o 
trabalho que nos fôr apresentado, em regime normal, 
sem correrias, sem necessidade de criarmos 
situação desagradável para o Senado. 
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Permitam-me Vossas Excelências, Senhor 
Presidente e Senhores Senadores, lembrar que, 
segundo se lê na imprensa, e já é voz corrente, 
cogita-se de votar, nesta Casa, através do projeto 
justo e acertado da Comissão Diretora, um "trem da 
alegria". 

Contra semelhante afirmativa devemos nos 
levantar; não podemos concordar, porque é 
indispensável mantermos, sempre, nossa autoridade. 

Está em andamento na outra Casa do 
Congresso o Projeto referente à reclassificação do 
Serviço Público Federal. Com que autoridade 
poderemos fazer face a essa proposição? Com que 
autoridade poderemos nos opor a pedidos 
excessivos, nela contidos, se déssemos o exemplo 
de votar um. "trem da alegria" no Senado da 
República? 

Estou certo, Sr. Presidente, de que os nobres 
e dedicados funcionários desta Casa, que tantas 
vêzes temos elevado, fazendo justiça, 
compreenderão que, colocando-me nesta posição, 
defendo o bom nome do Senado, muito mais dêles 
que meu. 

Minha permanência neste Plenário é 
transitória, trazido pela vontade do povo de minha 
terra, que me conduziu a esta alta posição. Eles, no 
entanto, conquistaram seus lugares através de 
concursos, aqui exercem atividade e hão de 
permanecer servindo ao Senado com a mesma 
dedicação de sempre, dando exemplo constante de 
dedicação e patriotismo. 

Não há de ser pela recusa de um favor, 
concedido por caminhos escusos, que êles deixarão 
de produzir e trabalhar como até hoje. 

Essas as considerações que desejava fazer, 
pedindo ao Senado aprove a decisão da Mesa, que 
está certa, de acôrdo com o nosso Regimento e é, 
sobretudo, de alto alcance moral. (Muito bem! Muito 
bem!). 

 

O SR. LINO DE MATTOS – (para 
encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, desejo 
votar com conhecimento de causa. Peço à Mesa 
apenas alguns esclarecimentos. 

O projeto original altera para vinte e seis o 
número de cargos da Classe J da carreira de 
Auxiliares Legislativos. Não há, nêle, qualquer 
referência, ao sistema de provimento dêsses cargos. 
A êle foram apresentadas diversas emendas, tôdas 
cogitando de promoções. Entendeu a Mesa serem as 
emendas impertinentes, por fugirem ao respectivo 
original, que se resume na alteração do número de 
cargos de determinado padrão. 

O eminente Senador Daniel Krieger ofereceu 
substitutivo escalonando o número de lugares. 
Estabeleceu, no entanto, no artigo 2º, o sistema de 
provimento, através do processo por promoção, que, 
evidentemente, seguirá a rotina: pontos etc. 

A Mesa ao decedir quanto às emendas 
consideradas impertinentes, enviou a matéria à 
consideração da Comissão de Constituição e Justiça. 

O ilustre Relator opinou favoràvelmente ao 
ponto de vista da Mesa, excluindo apenas a Emenda 
2-C, que trata da situação dos Assessores 
Legislativos. 

A minha pergunta, Sr. Presidente, para sanar 
dúvida, é a seguinte: 

Entende a Mesa, como pertinentes ao projeto 
as emendas substitutivas, do Senador Daniel 
Krieger, e 2-C, com parecer favorável da Comissão 
de Constituição e Justiça? 

Essa a pergunta, Sr. Presidente, que formulo 
para poder votar e, possìvelmente, ainda falar no 
encaminhamento da votação. 

O SR. PRISCO DOS SANTOS: –  
Vossa Excelência permite um aparte? 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. LINO DE MATTOS: – Com prazer. 
O SR. PRISCO DOS SANTOS: – Como 

Relator da matéria, aqui manifestei o ponto de vista 
da Comissão Diretora contrário a tôdas as emendas, 
com restrição da Emenda Substitutiva nº 3. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Agradeço a 
informação do nobre colega, mas, o ilustre Senador 
Cunha Mello, no exercício da Presidência, entendeu 
impertinentes tôdas as emendas que cogitam de 
funcionários, sua classificação, melhoria etc. 

Estou, portanto, Sr. Presidente, formulando 
uma pergunta, que repito: Entendeu a Mesa, na 
conformidade de seu ponto-de-vista, pertinente a 
emenda substitutiva do nobre Senador Daniel 
Krieger, que estabelece no art. 2º, o processo para 
acesso de funcionário, assim como a Emenda 2-C, 
com parecer favorável do Relator, da Comissão de 
Constituição e Justiça? 

Êsse esclarecimento é para mim importante, Sr. 
Presidente, porque vamos votar uma deliberação da 
Mesa, que a devolveu, à soberania do Plenário, em 
conseqüência da Questão de Ordem levantada pelo 
eminente Senador Kerginaldo Cavalcanti. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – O projeto de 
resolução cogita da forma de preencher os cargos 
criados, aproveitando dez dos aprovados no último 
concurso realizado no Senado, cuja validade foi 
renovada por decisão da Casa. Precisa Vossa 
Excelência distinguir, entretanto, a deliberação da 
Mesa, e a da Comissão de Constituição e Justiça. A 
Mesa considerou impertinentes e inadmissíveis as 
emendas apresentadas. A Comissão de Constituição 
e Justiça excluiu da deliberação tomada pela Mesa a 
Emenda nº 2-C. 

Quanto às demais emendas,  
houve concordância geral, no sen- 
 

tido de aprovar a deliberação da Mesa, que 
procurou, por duas vêzes, ser liberal. Decidiu, 
primeiramente, devolver sua decisão à Comissão de 
Constituição e Justiça, sem requerimento de 
qualquer Senador nesse sentido. 

Depois, baseada no parecer daquele órgão 
técnico, que considerou inadmissíveis e 
impertinentes as referidas emendas, e mesmo que 
não cabia qualquer recurso, teve o gesto liberal de 
devolver à votação do Plenário a sua deliberação. 

É a explicação que presto a Vossa Excelência. 
O SR. LINO DE MATTOS – (pela ordem) (*): 

– Sr. Presidente, perdoe-me V. Exa., mas quero 
deixar bem claro meu ponto-de-vista. Admitamos que 
o Plenário vote favoràvelmente ao decidido pela 
Mesa, consoante o que solicitou o Líder da Maioria. 
Se assim proceder, terá considerado impertinente a 
emenda substitutiva do Senador Daniel Krieger? 

O SR. PRESIDENTE: – Não. 
O SR. LINO DE MATTOS: – E quanto à 

Emenda 2-C, da Comissão de Constituição e 
Justiça? 

O SR. PRESIDENTE: – Terá sido ela 
considerada impertinente. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Era o que 
desejava saber. Estou esclarecido. Muito grato a 
Vossa Excelência, Sr. Presidente. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
deliberação da Mesa, rejeitando, por inadmissíveis, 
as Emendas de no 2-C e 4 a 15. 

Os Senhores Senadores que a aprovam, 
queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovada. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (pela 

ordem): – Sr. Presidente, requeiro verificação de 
votação. 
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O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à 
verificação de votação, requerida pelo nobre 
Senador Kerginaldo Cavalcanti. 

Queiram levantar-se os Srs. Senadores que 
aprovam a decisão da Mesa. (Pausa). 

Queiram sentar-se os Srs. Senadores que 
aprovaram a decisão da Mesa e levantar-se os que a 
rejeitam. (Pausa). 

Votaram a favor da decisão da Mesa 23 Srs. 
Senadores e, contra 4. 

Não há número. 
Vai-se proceder à chamada. 
Procede-se à chamada a que respondem os 

Srs. Senadores: 
Mourão Vieira. 
Prisco dos Santos. 
Sebastião Archer. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Nelson Firmo. 
Freitas Cavalcanti. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Lima Teixeira. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Paulo Fernandes. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Lima Guimarães. 
Lineu Prestes. 
Lino de Mattos. 
Sylvio Curvo. 
Filinto Müller. 
Gaspar Valioso. 
Gomes de Oliveira. 
Nereu Ramos. 
Daniel Krieger. (30). 
O SR. PRESIDENTE: – Responderam à 

chamada 30 Srs. Senadores. Com o Presidente, 31. 
Confirma-se, assim, a falta de número. 
A votação fica adiada para a próxima sessão. 
 

Em discussão o requerimento dos nobres 
Senadores Attílio Vivacqua e outros, lido na hora do 
Expediente, para constituição de uma Comissão 
especial que estude os problemas do Vale do Rio 
Doce. (Pausa). 

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

Adiada a votação por falta de número. 
Sôbre a mesa ofício da Comissão de 

Constituição e Justiça, que vai ser lido pelo Sr. 1º 
Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

OFÍCIO 
 
Sr. Presidente, 
Achando-se ausente desta capital o Sr. 

Senador Gaspar Velloso, solicito se digne  
Vossa Excelência designar-lhe substituto 
temporário na Comissão de Constituição e 
Justiça, na forma do disposto no Art. 39, § 2º do 
Regimento Interno. 

Atenciosas saudações – Lourival Fontes. 
O SR. PRESIDENTE: – Designo para 

substituir S. Exa. o nobre Senador Lameira 
Bittencourt. 

Verifico que acaba de chegar ao recinto o 
nobre Senador Gaspar VeIIoso. 

Perde, assim, a razão de ser o ofício que 
acaba de ser lido, no qual é pedido substituto para 
Sua Excelência, na Comissão de Constituição e 
Justiça. 

O SR. GASPAR VELLOSO (pela ordem) (*): 
– Sr. Presidente, por determinação médica, seguirei 
para Guarapari, no Estado do Espírito Santo, para 
tratamento de saúde. 

Assim, pedi ao Sr. Presidente da  
Comissão de Constituição e Justiça 
providenciasse sôbre minha substituição naquele 
órgão técnico. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Era o que me cumpria comunicar à  

Mesa. 
O SR. PRESIDENTE: – Tendo em vista a 

explicação do Senador Gaspar Velloso, designo o 
Senador Lameira Bittencourt para substituir S. Exa., 
na Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. FILINTO MÜLLER (pela ordem): – Sr. 
Presidente, foi lido o requerimento de urgência para 
o projeto que concede aposentadoria integral aos 
trabalhadores? 

O SR. PRESIDENTE: – Informo ao  
ilustre Líder da Maioria que o requerimento não foi 
lido. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Não seria 
discutido nesta sessão? 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento não 
depende de discussão, apenas de votação. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Sr. Presidente, 
muito grato a Vossa Excelência. 

Aproveitando a circunstância de encontrar-me 
na tribuna, desejo acentuar o interêsse do Senado 
na aprovação do projeto referente à aposentadoria, 
com vencimentos integrais dos trabalhadores. 

O Requerimento de Urgência para a matéria 
foi apresentado à Mesa com a assinatura dos 
Líderes de tôdas as Bancadas. 

Recebi apêlo do Sr. Presidente da República 
para que a proposição fôsse votada em regime de 
urgência, dado o fato de ser bem conhecida de todos 
os Srs. Senadores. 

Também o nobre Sr. Presidente desta Casa, 
Sr. João Goulart, veio especialmente ao recinto 
pedir-me com todo o interêsse, a aprovação do 
projeto em regime de urgência, porque 
consubstancia medida que vai atender à justa 
aspiração dos trabalhadores nacionais. 

Quero deixar bem claro que  
não foi, ainda desta vez, por causa do 
 

Senado que deixamos de aprovar a urgência, como 
era desejo de todos nós. (Muito bem!) 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Peço 
a palavra, para explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Kerginaldo Cavalcanti. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (para 
explicação pessoal) (*): – Sr. Presidente, também 
quero deixar claro a V. Exa. que não foi por minha 
culpa nem por causa de minhas atividades que 
deixamos de votar o requerimento de urgência a que 
se referiu o nobre Líder da Maioria. 

Tenho aqui defendido sempre o povo 
brasileiro, com decisão e coragem, sobretudo os 
interêsses das classes menos favorecidas e, 
ninguém, no particular, me peça medidas, porque 
tenho nove anos de Parlamento e posso dizer que 
jamais, em tempo algum, me afastei desta linha de 
conduta. 

Assíduo às sessões, dou sempre número para 
votar, aconteça o que acontecer, a não ser quando, a 
serviço do Senado, vou para o estrangeiro ou me 
vejo, por motivos políticos, como sucedeu êste ano, 
obrigado a sair desta Capital. Minha presença – 
repito – é iniludível em tôdas as votações. 

Se algum reparo é de se fazer no particular, 
creio que a mim não se fará, porque, de fronte 
erguida, digo ao Senado e ao povo brasileiro que aqui 
me encontrarão sempre. Se perco, é com ombridade, 
dignidade e sobranceria, como se deve perder; perco 
– para usar linguagem popular – desportivamente, 
assim como tenho ganho refregas com suor, com o 
mesmo espírito, com a mesma sensibilidade e 
compreensão. V. Exa. pode ficar certo de que, 
marcada a sessão para hoje, à noite, para as 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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duas da madrugada, cinco da manhã, oito ou dez 
hora do dia, doze ou três da tarde, me encontrará na 
Casa; aqui estarei. Não faltarei! Meu voto, V. Exa. o 
terá. Nesses trinta e um que V. Exa. contou, meu 
voto não faltou. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Indo ao encontro das 
declarações dos nobres Líderes da Maioria e do 
Partido Social Progressista, a Mesa convoca os 
Senhores Senadores para uma Sessão 
extraordinária, amanhã, às dez horas. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Sr. 
Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Com a palavra o 
nobre Senador Gomes de Oliveira. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA (*): – Sr. 
Presidente, seria talvez desnecessário ouvisse o 
Senado as rápidas considerações que vou fazer. 
Estou, porém, chegando de Santa Catarina, da 
cidade de Joinville, onde se realizou eleição  
para Prefeito Municipal. Fui ali votar e não poderia 
deixar de trazer a esta Casa as impressões que 
colhi. 

Joinville, Sr. Presidente, é uma cidade que se 
pode dizer padrão; ali se criou uma das primeiras 
usinas hidrelétricas dêste País e com base na 
energia elétrica, constituiu-se um dos mais 
importantes centros industriais do País. Contribuirá, 
êste ano, com cêrca de duzentos bilhões de 
cruzeiros para os cofres federais. Lá se realiza, todos 
os anos, uma exposição de flôres que  
está interessando quase todo o sul do País. Conta 
com um Corpo de Bombeiros, como já disse noutro 
dia, a respeito de projeto que aqui votamos, cujos 
soldados e oficiais pagam para prestar serviços à 
coletividade. 

Em Joinville, Sr. Presidente, como disse de 
início, acaba de realizar-se eleição para Prefeito Mu- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

nicipal; e o município é a base da nossa organização 
político-administrativa. Não poderíamos, pois, deixar 
de assinalar os fatos ali verificados, sobretudo 
aquêles de conteúdo político que estão a reclamar 
sejam ressaltados, mormente quando são 
exemplares. 

O pleito, Sr. Presidente, a que concorreram 
duas fortes correntes político-partidárias, realizou-se 
dentro da maior ordem. Compareceram dos vinte e 
um mil e tantos eleitores, cêrca de 94%. É dos 
municípios catarinenses o que conta com maior 
número de eleitores. Visitei quase tôdas as seções e 
verifiquei a ordem, a disciplina, a compreensão dos 
joinvillenses quanto ao alto significado daquela 
eleição. 

Não lhe sabemos ainda, Sr. Presidente, o 
resultado. Não poderia, contudo, como representante 
do Estado de Santa Catarina, filho mesmo da cidade 
de Joinville, deixar de congratular-me com aquêle 
povo, pelo exemplo de cordura, de disciplina, e de 
ordem e de civismo, comparecendo em massa ao 
pleito e dando uma demonstração de compreensão 
dos seus deveres políticos. Deixo aqui as minhas 
congratulações ao povo de Joinville. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo 
que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a 
extraordinária de amanhã, às 10 horas, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Continuação da votação, em discussão 

única, do Projeto de Resolução nº 6, de 1958, 
apresentado pela Comissão Diretora, que 
restabelece 10 (dez) cargos extintos da classe J da 
carreira de Auxiliar Legislativo, do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal (em regime de 
urgência, nos têrmos do artigo 156, § 3º, do 
Regimento Interno, em virtude do Requerimento nº 
130, de 1958, do Sr. Daniel Krieger e outros Srs. 
Senadores, aprovado na sessão de 6 do mês em 
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curso), tendo pareceres – I – Sôbre o projeto (nº 93 e 
94, de 1958): – da Comissão de Constituição e 
Justiça, favorável, com a modificação que propõe; – 
da Comissão de Finanças, idem; II – Sôbre as 
emendas: – da Comissão de Constituição e Justiça, 
nº 93 de 1958 – oferecendo a de nº 1-C; oral 
(proferido em 12 do mês em curso), concordando 
com a orientação da Mesa, de considerar anti-
regimentais, por falta de relação com a matéria do 
projeto as de nº 4 a 15, discordando dessa 
orientação quanto à de nº 2-C e favorável à de nº 3; 
– da Comissão Diretora, oral, contrário às Emendas 
nº 1-C e 4 a 15; – da Comissão de Finanças; nº 94, 
de 1958, favorável à de nº 1-C e oferecendo a de nº 
2-C; oral – contrário às de nº 4 a 15. 

2 – Votação, em discussão  
única, do Requerimento nº 149, de  
1958, do Sr. Attílio Vivacqua e ou- 
 

tros Srs. Senadores, solicitando a constituição de 
uma Comissão Especial de Estudos dos Problemas 
do Vale do Rio Doce, de cinco membros. 

3 – Votação, em discussão única, do 
Requerimento nº 150, de 1958, do Sr. João Villasbôas 
e outros Srs. Senadores, solicitando urgência nos 
têrmos do art. 156, § 3º, do Regimento Interno, para o 
Projeto de Lei da Câmara, nº 66, de 1958, que faculta 
a liberação da safra cafeeira de 1957 ou 1958. 

4 – Votação, em discussão única, do 
Requerimento nº 155, de 1958, do Sr. Filinto Müller, 
e mais 19 Senhores Senadores, solicitando urgência, 
nos têrmos do artigo 156, § 4º, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei da Câmara, nº 75, de 
1958, que estende aos segurados de todos os 
Institutos de Previdência Social os benefícios do art. 
3º e respectivos parágrafos, da Lei nº 3.322, de 26 
de novembro de 1958. 

 



36ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 13 DE MAIO DE 1958 
 

EXTRAORDINÁRIA 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. CUNHA MELLO 
 

As 10 horas, acham-se presentes os Senhores 
Senadores: 

Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Prisco dos Santos. 
Álvaro Adolpho. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Mathias Olympio. 
Onofre Gomes. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Georgino Avelino. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Nelson Firmo. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Lima Teixeira. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Paulo Fernandes. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedito Valladares. 
Lima Guimarães. 
Lineu Prestes. 
Lino de Mattos. 
Pedro Ludovico. 
Sylvio Curvo. 
João Villasbôas. 

Filinto Müller. 

Gaspar Velloso. 

Gomes de Oliveira. 

Nereu Ramos. 

Daniel Krieger. 

Mem de Sá. (44). 

O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 
acusa o comparecimento de 44 Senhores 
Senadores. Havendo número legal, está aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 

O Sr. Waldemar Santos, servindo de 2º 
Secretário, procede à leitura da Ata da sessão 
anterior, que posta em discussão, é sem debate 
aprovada. 

O Sr. Primeiro Suplente, servindo de Primeiro 
Secretário, dá conta do seguinte: 

 

EXPEDIENTE 

 

Mensagens 

 

Do Senhor Presidente da República, ns. 63 
e 64, acusando o recebimento e agradecendo a 
de nº 21, desta Casa, e encaminhando, em 
restituição, autógrafos do Projeto de Lei da 
Câmara nº 4, de 1958, já sancionado, que cria 
cargo na carreira de Oficial Judiciário, no Quadro 
da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do 
Espírito Santo. 
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OFÍCIOS 
 

Deputados; 
Da Câmara dos Deputados Nº 498, nos 

seguintes têrmos: 
 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 

Rio de Janeiro, em 8 de maio de 1958 
 

Nº 498: 
Senhor Secretário: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa 

Excelência que a Câmara dos Deputados celebrou 
contrato com o SAPS para instalar nas suas 
dependências um restaurante. O serviço foi 
inaugurado e se destina aos Senadores e Deputados. 

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa 
Excelência os meus protestos de elevada estima e 
distinta consideração. – José Bonifácio, Primeiro 
Secretário. 

Publique-se. 
– Nº 501, comunicando a rejeição da emenda 

do Senado oferecida ao Projeto de Lei da Câmara nº 
325, de 1956, que reorganiza os Cursos do 
Departamento Nacional de Saúde, e dá outras 
providências, enviado à sanção. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
expediente. 

Não há oradores inscritos. (Pausa). 
O SR. GOMES DE OLIVEIRA: – Peço a 

palavra, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

Senador Gomes de Oliveira. 
O SR. GOMES DE OLIVEIRA (*): – Sr. 

Presidente há uma concepção, que consideramos 
errônea, quanto aos chamados benefícios que  
se concedem aos trabalhadores. Entende-se,  
muitas vêzes, que êsses benefícios acarretam ônus 
para a economia do País. Em verdade, não podemos 
deixar de reconhecer que, aparentemente, as- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

sim o é. Aposentadorias que se concedam aos  
55 anos de idade, por exemplo, poderão parecer  
que trazem ônus à economia, em benefício de uns e, 
como se tem dito algures, em prejuízo de  
outros, daqueles que ficam no serviço, arcando com 
o pêso dos trabalhos de determinado setor 
econômico. 

Essa desvantagem, porém, é apenas 
aparente. Os benefícios que se concedam aos 
trabalhadores não reverterão senão em benefício  
da própria economia. O trabalhador que goze de 
férias, por exemplo, que tenha sua aposentadoria 
garantida, está em melhores condições para 
trabalhar. Sua produção será sempre melhor do que 
a daquele que não tenha tranqüilidade quanto ao seu 
futuro ou não esteja em condições físicas para bem 
produzir. 

Assim, as medidas de proteção e  
amparo aos trabalhadores, e que aparentemente 
ou passageiramente tragam ônus para a 
economia, resultarão em vantagens para  
essa própria economia. Êsses benefícios 
possibilitarão maior capacidade, maior 
rendimento no trabalho de um homem  
tranqüilo quanto aos seus direitos, à sua  
saúde e ao seu futuro. 

O benefício de uma aposentadoria  
como esta só pode reverter em favor da  
própria economia, porquanto, em certos  
setores da atividade do nosso País, dada  
a precariedade das condições do trabalho o 
homem com cinqüenta e cinco anos de idade  
está gasto. Haja vista o que ocorre nos  
Estados com os produtores de carvão, onde  
o trabalho manual se desenvolve da  
maneira mais precária, diríamos mesmo  
mais dolorosa. Lá, o operário, depois de  
certa idade é um homem gasto. Não  
podemos compará-lo ao de outros países,  
onde, mesmo no setor carbonífero, a  
atividade é exercida em condições muito  
mais favoráveis à própria subsistência  
física. Na América do Norte, Inglaterra  
e outras nações mineradoras de car- 
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vão, a mecanização já salvou o homem daquelas 
agruras, da precariedade de um serviço penoso, que 
realmente merece a atenção e, até a comiseração de 
quantos o tenham presenciado como eu já o fiz, 
percorrendo minas, conhecendo de perto a situação 
dos mineiros, vendo como se mortificam. 

Nada mais justo, pois, Sr. Presidente, do que 
ir-se ao encontro do trabalhador, votando lei que lhe 
assegure um descanso e que venha aliviar as 
indústrias e mais atividades econômicas, dos 
elementos que as atravancam, os quais, depois de 
certa idade, já não podem desempenhar as funções 
e tarefas que lhes são atribuídas. 

Assim, foi de inteira justiça, no meu Estado, 
atender-se as reivindicações dos trabalhadores das 
minas. Já que estamos nesse setor de atividade, 
quero lembrar que, há pouco, em Santa Catarina, 
cêrca de dez mil homens entraram em greve, 
pretendendo melhoria de salário. Encontraram êles, 
da parte da direção da Companhia Siderúrgica, a 
atenção devida, sendo-lhes concedido o aumento de 
vinte e cinco por cento e reconhecida a procedência 
de suas reivindicações no sentido de indenizações 
pelos dias em que suspenderam os trabalhos. 

Sr. Presidente, estamos vendo que aquelas 
medidas, ditas de favor aos trabalhadores, não são 
senão de justiça e, afinal revertem em benefício da 
própria economia nacional porque investem o 
trabalhador de condições que lhe dão ânimo e gôsto 
para o trabalho, dão-lhe mesmo capacidade para 
melhor produção. 

Longe poderíamos ir, Sr. Presidente, nas 
considerações em tôrno dêsse tema trabalhista; mas 
não desejo retardar a votação do requerimento de 
urgência para o projeto de lei que estende aos 
Segurados dos Institutos de Previdência Social e 
aposentadoria aos 55 anos de idade e 30 de Serviço. 

Estou certo de que o Senado a êle dará sua plena 
aprovação. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a hora do 
Expediente. Passa-se à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Continuação da votação, em discussão  

única, do Projeto de Resolução nº 6, de 1958, 
apresentado pela Comissão Diretora, que 
restabelece 10 (dez) cargos extintos da classe "J"  
da carreira de Auxiliar Legislativo, do Quadro  
da Secretaria do Senado Federal (em regime  
de urgência, nos têrmos do artigo 156, parágrafo  
3º, do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 130, de 1958, do Sr. Daniel  
Krieger e outros Senhores Senadores, aprovado  
na sessão de 6 do mês em curso), tendo pareceres 
 I – Sôbre o Projeto – (ns. 93 e 94, de 1958): – da 
Comissão de Constituição e Justiça, favorável, com  
a modificação que propõe; da Comissão de 
Finanças, idem; II – Sôbre as Emendas: da 
Comissão de Constituição e Justiça; nº 93, de 1958  
– oferecendo a de nº v-C; oral (proferido em 12  
do mês em curso), concordando com a orientação  
da Mesa, de considerar antiregimentais, por falta  
de relação com a matéria do projeto, as de números 
4 a 15, discordando dessa orientação quanto à  
de número 2-C, e favorável à de número 3;  
da Comissão Diretora, oral, contrário às  
Emendas números 2-C e 4 a 15; da Comissão  
de Finanças: nº 94, de 1958, favorável à de  
nº 1-C e oferecendo a de número 2-C;  
oral – contrário às de números 4 a  
15. 

O SR. PRESIDENTE: – Quando, na sessão de 
ontem, foi submetida à consideração do Plenário a deci- 
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são da Mesa considerando impertinentes, nos 
têrmos do Regimento, as Emendas de ns. 2 e 4 a 15, 
verificou-se falta de número. 

Vai ser renovada a votação. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (para 

encaminhar a votação): – Sr. Presidente, tive 
ontem, com grande pesar, de insurgir-me contra 
deliberação da Mesa, que tem como seu Presidente 
um jurista eminente e assistido por colegas que 
merecem a máxima consideração. 

Não me move qualquer propósito 
desprimoroso, mormente para com V. Exa., que tem 
sido de grande gentileza para comigo; também não 
tive pensamento de colocar Vossa Excelência numa 
situação de constrangimento, quando, como jurista, 
como parlamentar, tem desenvolvido uma atuação 
que merece nosso respeito e acatamento. Eu não 
poderia, porém, aceitar, ainda que forçasse minha 
consciência, a decisão de V. Exa. porque, a meu ver, 
o que ela continha de mais grave era a briga com as 
prerrogativas dos Senadores. 

Como bem salientou, de modo eloqüente, o 
nobre Senador Attílio Vivacqua, pretendeu-se, nessa 
ocasião, ainda que sem propósito de parte da Mesa, 
omitir o direito de iniciativa, sem o qual pouca será a 
nossa função e não sei que sorte terão os nossos 
trabalhos. 

Rendo a V. Exa., Sr. Presidente, as minhas 
homenagens; presto-lhe o testemunho da minha 
elevada consideração. V. Exa. mesmo, contudo, 
como Senador, que tantas vêzes tem divergido dos 
seus pares, há de me permitir que, na defesa daquilo 
que a mim, certo ou errado, parece um direito, eu me 
mantenha irredutível, até que argumentos contrários 
me convençam. 

Disse eu, Sr. Presidente, que as emendas não 
eram impertinentes e, ao contrário, tinham correlação 
 

com o projeto. Tanto é certo que Vossa Excelência, 
afinal, bem esclarecido, decidindo Questão de 
Ordem suscitada pelo nobre Senador Lino de Mattos, 
proclamou não se enquadrarem na decisão da Mesa 
duas delas, que seriam objeto de deliberação do 
Plenário. À primeira vista, entretanto, quando V. Exa. 
se pronunciou sôbre a espécie, deixou-nos a 
impressão de que fulminaria tout court tôda e 
qualquer emenda, exceção da apresentada pelo 
preclaro Senador Daniel Krieger. Havia, ainda, 
Senhor Presidente, para que destoássemos da 
conceituação da Mesa, um princípio de eqüidade a 
defender a prerrogativa de quaisquer comissões 
apresentarem emendas à apreciação do Plenário. 

A Emenda nº 2-C não foi da autoria de um 
Senador isolado nem mesmo de Plenário. Emanou 
de órgão técnica desta Casa – a douta Comissão de 
Finanças, onde foi aprovada em caráter unânime. 

Como, então, superpor-se a Comissão 
Diretora à faculdade que têm as comissões de 
apresentar emendas e submetê-las à decisão do 
Plenário? Eis mais um motivo para divergir da 
orientação seguida pela Mesa. 

Não fica, porém, só nisso, a minha divergência 
– o que muito lamento. 

Quando fiz referência a que, no caso de 
aprovado o projeto, haveria, quisessem ou não, uma 
reclassificação "branca", queria dizer que, nas Iinhas 
do projeto havia reclassificação, embora atenuada. 

De fato; veio ainda mais fortaIecer o  
meu ponto de vista quanto se compaginou  
na emenda do eminente colega, Senador  
Daniel Krieger, emenda não fulminada por V.  
Exa., se bem que inquinada de inconstitucionalidade. 
Para justificá-la foi preciso que um mestre de  
Direito, dos mais ilustres, a quem muito acato,  
como o Senador Daniel Krieger, declarasse que 
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o esclarecimento que ali estabelecera compendiava 
uma espécie de compensação de modo a regularizar 
a situação de funcionários. Seja qual fôr o eufemismo 
de que se use, na verdade, o que ocorrerá se 
aprovada a emenda é uma violação da Constituição, 
que exige nesse caso que se faça concurso. 

Ora, com tais razões, obscuro jurista que sou, 
porque, de qualquer forma, tenho o título de Bacharel 
em Direito, não poderia receber ligeiramente uma 
proposição que, data venia da Mesa contendia com o 
Regimento Interno da Casa e afrontava a Lei Magna. 

Dentro dêsse postulado e sem outro propósito 
que não o de contribuir para o bom desempenho das 
funções legislativas, assomei à tribuna. Perdoe-me V. 
Exa., perdoem-me os meus nobres pares se sendo 
como sou, um temperamento nordestino e, 
conseqüentemente, arrebatado, por vêzes, vou além 
dos meus propósitos. Posso asseverar que não 
houve, não há, e nem poderá haver, de minha parte, 
qualquer desprimor aos meus nobres colegas e muito 
menos a V. Ex.ª, que tão honradamente superintende 
os trabalhos desta Casa. Sabe V. Exa., como jurista 
eminente, que a interpretação em matéria de Direito é 
das mais difíceis. Nós mesmos que perlustramos a 
vida forense sabemos que as proposições mais fáceis 
se tornam, às vêzes, em problemas dos mais difíceis. 

Eis porque, versando a matéria, ousei 
encontrar outra direção. 

Sr. Presidente, desejo solicitar a atenção  
do Senado, sem que nisso vá qualquer 
desconsideração à Mesa e, sobretudo, à decisão de 
Vossa Excelência, que a minha insurreição obedeceu 
a cânones que me parecem substanciais em  
matéria de interpretação. Quero declarar a V. Exa. e 
ao Senado que me mantenho no mesmo pensamento. 
Acredito que seria razoável se rejeitássemos  
o projeto; talvez fósse a medida conveniente,  
porque, com efeito, aprová-la da forma por 
 

que está, em vingando a emenda do nobre Senador 
Daniel Krieger, tenho para mim seria violada a 
Constituição Federal. 

Ora, exprimir-me dessa maneira não constitui 
demasia; ao contrário, é apenas um Senador que, 
dentro das suas prerrogativas, as exercita conforme 
lhe determina a consciência. Ademais, as emendas, 
se as examinarmos com espírito alheio a 
controvérsias, sobretudo a um debate apaixonado, 
verificaremos que se vinculam com efeito, pela sua 
substância à matéria do projeto. 

Sei, Sr. Presidente, que o Senado ontem se 
manifestou em contrário ao nosso ponto de vista, 
mas tive informação de que assim  
acontecera porque se vingara minha objeção 
receber-se-ia a mesma como desconsideração à 
Mesa do Senado. 

Se eu soubera, Sr. Presidente, que porventura 
a matéria se colocara debaixo dêsse ponto de vista, 
declaro que teria retirado as minhas objeções porque 
longe de mim, longe do meu pensamento 
desconsiderar qualquer Senador. Todos me 
merecem a maior estima, o maior respeito e a maior 
consideração. 

Não há Senador, mormente os mais 
combativos, que não tenha algum momento, levado 
pelo ânimo das discussões, se exaltado  
nas palavras, tornando-as candentes ou mais 
vigorosas. 

Isso, porém, jamais perturbou êsse concílio 
afetuoso em que nos reunimos para decidir disputa 
de caráter legal ou político. 

Sr. Presidente, mantenho as objeções que 
formulei ontem. Creio que tenho razão, e apelo para 
o Senado – já que V. Exa. assim o permitiu – no 
sentido de que não aceite o ponto de vista da Mesa, 
o qual data venia, ofende coisa muito séria, profunda 
e mais substancial: o direito de iniciativa do Senador. 
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Dar à Mesa a faculdade, como ela se arrogou, 

de fulminar emendas apresentadas por Senadores, 
sob o pretexto ou sob a convicção – digamos assim 
– de que essas emendas não se interligam com os 
objetivos do projeto, é, de fato, colocar nas mãos da 
Mesa, que ora tenho como das mais isentas, uma 
fôrça excepcional de que amanhã poderemos 
lamentar os efeitos ou as conseqüências. 

Sr. Presidente, a Mesa é correta e 
desapaixonada; mas, nós somos homens e sabemos 
até onde chegam as paixões humanas em matéria 
de política. 

Quem dirá se amanhã as circunstâncias, os 
fatos, não trarão à Mesa membros exaltados de 
correntes partidários que poderão querer tolher à 
Oposição, em momentos difíceis, a faculdade de 
iniciativa, rejeitando-lhe emendas ou projeto sob a 
alegação de não condizerem com o espírito da 
propusição apresentada ou mesmo com o espírito da 
Constituição? 

Eis por que, Sr. Presidente, rendendo as 
minhas homenagens a V. Exa. e a êsse grande 
batalhador, o nobre Senador Daniel Krieger, cujo 
nome profiro com acatamento, reinsisto para que 
esta Casa reexamine as minhas alegações e decida, 
com efeito, sem que outros motivos porventura 
perdurem, em consciência, às objeções que formulei. 

Desta forma creio que V. Exa. acaba de 
receber, com a Mesa, as minhas homenagens, 
repito, e a expressão da minha simpatia, do meu 
respeito, e da minha cordialidade, ainda que 
mantenha o meu ponto de vista. Vejo-me obrigado a 
assim proceder, porquanto o tenho como de 
consciência. (Muito bem. Muito bem). 

O SR. PRISCO DOS SANTOS (para 
encaminhar a votação) (*): – Senhor Presidente, 
encontra-se em votação a deliberação da Mesa 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

que, baseada no nosso Regimento Interno,  
recusou, ouvida a Comissão de Constituição e 
Justiça, as emendas que entendeu não  
terem relação com o Projeto de Resolução nº 6, de 
1958. 

Desejo esclarecer, mais uma vez em nome da 
Comissão Diretora, que a Mesa não agiu de maneira 
ditatorial – permitam-me essa expressão – nem 
contràriamente às disposições do Regimento do 
Senado da República. 

Já foi lido e relido o § 3º do artigo 114,  
do Regimento Interno, que torno a ler para  
comentar. 

"Não serão admitidas emendas que não 
tenham relação com as matérias da proposição nem 
subemendas contendo matéria estranha a tais 
emendas que forem apresentadas". 

Examinemos, agora, as atribuições da  
Mesa, expressas no art. 27, letra "F" do  
Regimento. 

"Impugnar as proposições que lhe pareçam 
contrárias à Constituição Federal ou a êste 
Regimento ressalvado ao autor o pedido  
de audiência da Comissão de Constituição e 
Justiça". 

Nenhum dos autores das emendas, na 
ocasião em que a Mesa se manifestou, usou do 
direito de solicitar a audiência da Comissão de 
Constituição e Justiça; entretanto, a Mesa, por 
liberalidade, depois de externar seu ponto de vista, 
enviou a matéria à consideração da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Na sessão de ontem, ouviu o Plenário,  
através da palavra do relator, o parecer daquela 
Comissão, no mesmo sentido do pronunciamento da 
Mesa. 

Vê o Senado que a Mesa agiu estritamente 
dentro das normas do Regimento; não fugiu aos 
seus ditames, não exorbitou de suas funções. 
Cumpriu-as, apenas. 
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Essas explicações faziam-se necessárias, a fim 

de que o assunto ficasse perfeitamente esclarecido. 
Discutem-se as emendas apresentadas ao 

projeto de resolução da Comissão Diretora, que 
restabelece dez cargos de auxiliar legislativo. A essa 
proposição foram apresentadas emendas, inclusive 
uma, muito bem elaborada, justíssima, da douta 
Comissão de Finanças, propondo o aumento dos 
vencimentos dos senhores assessores legislativos. 

A Comissão Diretora não é contrária, em 
princípio, a essas emendas; apenas acha que, no 
momento, a sua aprovação, por contrárias ao projeto 
de resolução, tumultuaria o trabalho da Secretaria do 
Senado, pois apenas grupos de alguns serviços 
teriam seus vencimentos aumentados. 

A Comissão Diretora já nomeou uma 
Comissão, para êsse fim. Ontem tive a satisfação de 
explicar aos nobres Senadores que a Comissão 
Diretora já está estudando o assunto, demonstrando, 
assim, como o mesmo merece, da sua parte carinho 
especial. Não deseja, porém, o órgão dirigente do 
Senado, que se elabore um projeto tumultuado, que 
venha a prejudicar o andamento dos trabalhos da 
Secretaria do Senado, beneficiando uns e 
esquecendo outros. 

Reconhecemos que essas emendas em 
princípio, merecem nossa aprovação; mas é preciso 
que façamos sob elas um estudo meticuloso, a fim 
de que possamos fazer justiça aos diferentes 
funcionários, dentro dos seus trabalhos. 

Eis por que, Sr. Presidente, a Comissão Diretora 
foi contrária, em princípio, a tôdas as emendas, 
manifestando-se apenas favorável à de nº 3, substitutiva, 
apresentada pelo ilustre Senador Daniel Krieger, que 
apenas dá ao Projeto de Resolução da Comissão 
Diretora nova forma, e estabelece que os Auxiliares 
Legislativos passem para a carreira de Oficial Le- 
 

gislativo sem que lhes seja exigido o concurso de 
segunda entrância. 

O nobre Líder da Maioria, na sessão de 
ontem, em explanação brilhante e convincente, 
demonstrou claramente que a Comissão Diretora 
agira dentro dos princípios que regem a sistemática 
do serviço público civil, e que, se aprovássemos 
algumas emendas, principalmente a de nº 2-C, em 
detrimento de outras, cometeríamos injustiça para 
com os mais funcionários da Casa. 

Sr. Presidente, o Projeto de Resolução nº 6 
deve ser analisado no seu todo, de modo geral. Daí 
a necessidade de apoiar a deliberação, da Mesa, 
inteiramente fundamentada em nosso Regimento 
Interno. Ao impugnar as emendas não exorbitou de 
suas atribuições. 

Nenhum autor de emenda impugnada solicitou 
audiência da Comissão de Constituição e Justiça; 
mas a Mesa o fêz, para mostrar que não tinha 
interêsse em impugná-las, desde logo. Uma vez, 
porém, que a Comissão de Constituição e Justiça as 
impugnou, deve a matéria ser submetida à 
deliberação do Plenário. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. PRISCO DOS SANTOS: – Estou 
falando para encaminhamento de votação e o nosso 
Regimento não permite apartes nesta oportunidade. 
Sou fiel cumpridor do que determina nossa lei 
interna. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Desculpe-me. Vejo que V. Exa. bom médico, é muito 
melhor bacharel. 

O SR. PRISCO DOS SANTOS: – Muito 
obrigado a V. Exa. pela Ironia do aparte. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Absolutamente, não há nêle ironia. 
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O SR. PRISCO DOS SANTOS: – Na verdade, 
sou um médico que procura estudar, que lê e tem 
bom senso. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Homem de 
grande cultura, V. Exa. trata de todos os assuntos 
com grande competência. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não 
neguei a cultura do nobre orador. Disse apenas que 
talvez Sua Excelência fôsse melhor bacharel do que 
médico. 

O SR. MEM DE SÁ: – Estamos 
desrespeitando o Regimento Interno. 

O SR. PRISCO DOS SANTOS: – Sr. 
Presidente, como dizia, a Emenda 2-C que o nobre 
relator da Comissão de Constituição e Justiça, 
talvez por equívoco não incluiu entre as 
impugnadas pela Mesa, está igualmente eivada do 
mesmo vício das outras, porque também aumenta 
vencimentos. A Comissão Diretora, reiterando seu 
ponto de vista, manifesta-se de acôrdo com a 
deliberação da Mesa, impugnando tôdas as 
emendas com exceção da de nº 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, ampliada pela Emenda 
Substitutiva nº 3 do ilustre Senador Daniel Krieger 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa com 
fundamento no art. 14 § 3º e art. 27, letra f, não 
aceitou por impertinentes com o Projeto de 
Resolução nº 6, as Emendas 2-C e 4 a 15. Embora 
dessa deliberação não coubesse recurso para o 
Plenário, como proficientemente demonstrou o nobre 
Líder da Maioria, resolveu, por liberalismo, devolver-
lhe a decisão da Mesa. 

Em votação a deliberação da Mesa, 
recusando, com fundamento em duas disposições 
claras e expressas do Regimento, as Emendas 2-C e 
4 a 15. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (pela 
Ordem): – Sr. Presidente, releve-me o que 
considero, de minha parte, quase impertinência; mas 
é a impertinência de querer colocar as coisas nos 
seus devidos têrmos. 

Se meus ouvidos porventura ouviram o nobre 
Senador Lino de Mattos levantou ontem Questão de 
Ordem, que foi decidida pela Mesa, e a decisão foi no 
sentido de que a Emenda número 2-C, assim como a 
de autoria do nobre Senador Daniel Krieger, não se 
compaginaria dentro da exclusão formulada por V. Exa. 

Ainda há pouco, quando eu pronunciava 
pequena oração de encaminhamento de votação, 
ressaltei êsse ponto de vista. Agora, porém, V. Exa 
deu caráter global à rejeição pelos motivos que expôs. 

Tenho para mim que, a não ser que esteja 
reformando a decisão anterior, há equívoco da parte 
da Mesa, para o qual me permito, com a devida 
vênia, solicitar-lhe a atenção. 

Está chegando ao recinto o nobre Senador Lino 
de Mattos de quem eu indagaria se V. Ex.ª Sr. 
Presidente, resolvendo a Questão de Ordem ontem 
levantada por S. Exa. declarou ou não que a Emenda 
nº 2-C escapava ao cutelo da Mesa, na espécie. 

O SR. LINO DE MATTOS: – A resposta da 
Mesa à minha pergunta deve constar da Ata impressa. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sôbre 
êste ponto Sr. Presidente, gostaria, de ouvir Vossa 
Excelência. (Muito bem). 

O SR. FILINTO MÜLLER (pela ordem) (*): – Sr. 
Presidente, desejaria sugerir à Mesa, a fim de afastar 
dúvidas sôbre a decisão da matéria, que excluísse a 
Emenda nº 2-C e considerasse rejeitadas tôdas as 
outras. A seguir o Plenário, deliberaria sôbre a de nº 2-C. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Assim procedendo, não haveria futuramente. 
Questão de Ordem como a levantada pelo eminente 
Senador Kerginaldo Cavalcanti. 

Não ouvi V. Exa. declarar que a Emenda nº 2-
C fugia à decisão anterior da Mesa. Se o declarou 
pediria que submetesse ao Plenário, separadamente, 
o grupo de emendas de números quatro a quinze, e 
depois separademente, a de número 2-C e a 
emenda substitutiva. 

Estou de pleno acôrdo com as brilhantes 
considerações aduzidas pelo eminente Senador 
Prisco dos Santos. A Emenda nº 2-C foge 
completamente à matéria do projeto. 

Espero, pois, que a Mesa atenda à minha 
solicitação. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – A sugestão do nobre 
Líder da Maioria, poderá ser adotada através  
de requerimento de destaque para a Emenda  
nº 2-C. 

O que ocorreu na sessão de ontem consta do 
"Diário do Congresso Nacional". Uma coisa é a 
opinião da Comissão de Constituição e Justiça; outra 
a deliberação da Mesa. Realmente, aquela 
Comissão excluiu a Emenda nº 2-C da impugnação 
anunciada pela Mesa. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (pela 
ordem): – Sr. Presidente, um equívoco precisa ser 
desfeito. 

Não tenho maior interêsse nesta ou naquela 
emenda; para mim, têm a mesma valia. Creio, até, 
que de uma das proposições que assinei a referente 
aos motoristas, sou o primeiro signatário. 

Minha Questão de Ordem antecedente foi 
formulada, sob a alegação, – apelando, inclusive, 
para o nobre Senador Lino de Mattos – de que V. 
Ex.ª, por deliberação final da Questão de Ordem que 
êle levantara, fizera excluir a Emenda nº 2-C daquela 
fulminação que inicialmente, determinara. 

Sr. Presidente, se V. Exa. assim decidiu, eu 
apenas reclamei no sentido de que esclarecesse se 
dava decisão nova ou se mantinha a decisão 
antecedente. Colocando-me, porém, V. Exa. na 
situação em que me põe, cria-me, assim como para 
outros Srs. Senadores, situação de constrangimento, 
pois parecerá que tenho interêsse na Emenda 2-C 
na 3, na 5, ou em outra qualquer. 

Não se trata disso. Desejo, apenas, saber se, 
atendendo à consulta do nobre Senador Lino de 
Mattos, decidira V. Ex.ª que a emenda fugira àquela 
fulminação geral da decisão primeira da Mesa. 

Se V. Exa. porém, julga que não é assim e que 
estou em equívoco, apelaria para o nobre Senador 
Lino de Mattos, porque não desejo dar ao Plenário a 
impressão de invocar uma irrealidade. 

Meus ouvidos são de homem que já tem 
algumas décadas – permita-me não diga quantas – e 
talvez estejam um tanto prejudicados. A impressão 
que tive, porém, foi a de ter escutado essa decisão 
da parte de Vossa Excelência. 

Assim, estimaria que revisse a sua decisão e 
se entender de modificar a adotada anteriormente 
me curvarei a ela. Não estou fazendo objeções, nem 
vou requerer destaque. O que quis foi que os fatos 
ficassem, como declarei inicialmente, nos seus justos 
têrmos. 

Perdoe-me Sr. Presidente, esta quase 
impertinência da minha parte, não tome como 
desconsideração nem gesto de má vontade: antes pelo 
contrário, tenha-me como seu colaborador, porque 
todos nós aqui estamos para nos ajudar. É claro que 
não pensamos por uma só cabeça, nem devemos ter 
todos idêntico pensamento, porém, espírito superior de 
cooperação, o que torna os Parlamentares 
interessantes e dá vida, de fato, às democracias. 

Assim sendo, espero a palavra definitiva de 
Vossa Excelência. (Muito bem). 
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O SR. PRISCO DOS SANTOS (pela ordem) (*): 
– Sr. Presidente desejo manifestar opinião pessoal 
sôbre a Questão de Ordem do Senador Kerginaldo 
Cavalcanti. A Emenda nº 2-C, apresentada pela douta 
Comissão de Finanças, se bem que merecedora de 
todo o apoio, oferece o mesmo vício que as mais. De 
fato, não é ela diferente da Emenda nº 6, que diz: 

"Os vencimentos dos Redatores do Quadro da 
Secretaria do Senado Federal (PL-6) serão os de 
padrão PL-3". 

Essa emenda foi impugnada pela Comissão 
de Constituição e Justiça, como foi pela Mesa. Ipso 
facto, é claro, claríssimo, que a emenda da 
Comissão de Finanças deve ser impugnada pelo 
mesmo vício – aumento de despesas – que fere a 
sistemática do projeto. 

Se a Mesa, por omissão qualquer, deixou de 
esclarecer êsse ponto, na ocasião em que externou 
seu ponto de vista, não quer dizer que não possa 
tomar nova decisão. Mesmo nós, Senadores, não 
temos outro caminho a seguir que o de atender o 
que está deliberado sem exceção a uma ou a outra 
das emendas que apresentem o mesmo vicio. 

Não me parece razoável outro modo de agir, 
razão pela qual mantenho o pensamento há pouco 
externado: a Emenda nº 2-C deve fazer parte do 
grupo das impugnadas. (Muito bem). 

O SR. LINO DE MATTOS (para 
encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, não 
me atreveria a afirmar terem sido revistas as 
perguntas que ontem formulei à Mesa, a 
propósito do Projeto de Resolução em votação, 
tampouco as respostas dadas por Vossa 
Excelência. Admitindo-se mesmo houvessem sido 
retificadas, nenhuma importância teria, porque 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

a Mesa, na sua soberania, poderia perfeitamente 
rever a matéria, hoje, confessar seu equívoco e dar a 
interpretação exata do seu pensamento. 

Reconheço que a sessão de ontem estêve 
um tanto tumultuada. É bem possível que o 
eminente colega e ilustre 1º Secretário, Senador 
Cunha Mello, que no momento nos dava a honra de 
presidir aos nossos trabalhos, assim como hoje, um 
pouco cansado, até mesmo, irritado com o número 
elevado de Questões de Ordem, não houvesse 
atentado bem para o verdadeiro sentido das 
perguntas por mim formuladas. Em abono da 
verdade, todavia, devo informar ao ilustre Líder de 
minha Bancada, Senador Kerginaldo Cavalcanti, 
que efetivamente fiz à Mesa duas perguntas. A 
primeira, se entendia aceita pelo Plenário, na 
hipótese de vitoriosa sua orientação, a exclusão da 
emenda do Senador Daniel Krieger. Repisei minha 
indagação para torná-la bem clara. Fi-lo, aliás, 
nestes têrmos: 

"Sr. Presidente, perdoe-me V. Exa., mas 
quero deixar bem claro meu ponto de vista. 
Admitamos que o Plenário vote favoràvelmente ao 
decidido pela Mesa, consoante o que solicitou o 
Líder da Maioria. Se assim proceder terá 
considerado impertinente a emenda substitutiva do 
Senador Daniel Krieger?". 

Respondeu-me V. Ex.ª: "Não". 
Formulei idêntica pergunta quanto à Emenda 

2-C da Comissão de Constituição e Justiça. A 
resposta, que eu ouvi com clareza, foi apenas a 
negativa "não". 

Verifico, todavia, que da publicação do 
Diário do Congresso Nacional consta a seguinte 
resposta: 

"Terá sido ela considerada impertinente". 
Repito, porém, a bem da verdade,  

que ouvi perfeitamente V. Exa, 
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responder pela negativa; isto é, que aceita pelo 
Plenário a decisão da Mesa, no tocante à Questão 
de Ordem do Senador Kerginaldo Cavalcanti, não 
seria considerada impertinente a Emenda do 
Senador Daniel Krieger e, nas mesmas condições, 
também não o seria a Emenda 2-C da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

É o depoimento que tenho por obrigação 
prestar, porquanto me foi solicitado pelo Líder de 
minha Bancada. 

Devo agora acrescentar que formulei essas 
perguntas porque tenho para mim que o certo, se o 
problema é de ordem regimental, se a Mesa e a 
Casa pretendem ficar adstritas ao Regimento 
Interno, que a solução acertada, coerente e correta 
seria o Plenário aprovar o projeto de resolução 
conforme apresentado pela Comissão Diretora. A 
Emenda do nobre Senador Daniel Krieger introduz, 
no art. 2º, processo de provimento dêsses cargos 
que significa, em última análise, promoção. Aceita, 
como pertinente, tenho para mim que pertinentes 
serão tôdas as que foram apresentadas. 

Estou à vontade porque não sou primeiro 
signatário de nenhuma emenda. Subscrevi apenas 
uma delas, para fim de apoiamento. Defendo apenas 
êste ponto de vista; aceita a emenda do nobre 
Senador Daniel Krieger, tôdas as mais deverão ser 
consideradas pertinentes. 

A Mesa, entretanto, tem decisão contrária e a 
transferiu a soberania do Plenário. (Muito bem) 

O SR. PRESIDENTE: Diante das 
considerações do nobre Senador Lino de Mattos, 
devo prestar um esclarecimento ao Plenário. 

Regimento Interno faculta a qualquer 
Senador rever seus discursos e seus apartes; o 
mesmo ocorre em relação ao Presidente. Essa 
faculdade, entretanto, não pode ser levada ao 
ponto de a Mesa resolver de determinada manei- 
 

ra perante o Plenário e fazer constar, no Diário do 
Congresso Nacional, de outra forma. 

Não fizemos revisão alguma dos debates de 
ontem. Não me cabe a culpa, se pela minha má 
dicção, pela distância ou pela má audição de S. Exa. 
não tenha sido bem compreendido na resposta que 
dei. 

Está muito claro, porém, no documento 
fidedigno e autorizado que é o Diário do Congresso a 
interpretação proferida pela Mesa. São estas as 
palavras: 

O projeto de resolução cogita da forma de 
preencher os cargos criados, aproveitando dez dos 
aprovados no último concurso realizado no Senado, 
cuja validade foi renovada por decisão da Casa. 
Precisa V. Exa. distinguir, entretanto, a deliberação 
da Mesa e da Comissão de Constituição e Justiça. A 
Mesa considerou impertinentes e inadmissíveis as 
emendas apresentadas. A Comissão de Constituição 
e Justiça excluiu da deliberação tomada pela Mesa a 
Emenda nº 2-C. 

Não só nesse trecho do Diário do Congresso 
está em têrmos firmes, incisivos, como procuro, 
ser nas minhas deliberações, a decisão da  
Mesa. 

Adiante, encontra-se, uniformidade dêsse 
ponto de vista, quando o Presidente anuncia: 

Em votação a deliberação da Mesa, rejeitando, 
por inadmissíveis, as Emendas de ns. 2-C e 2 a 15. 

A Mesa, portanto, quer na primeira decisão, 
quer posteriormente quando repetiu que estava em 
votação a deliberação da Mesa, incluiu a Emenda 
número 2-C. 

Dada essa explicação ao nobre Senador Lino 
de Mattos e considerado esclarecido o incidente, 
submeto à votação a deliberação da Mesa, que 
excluiu, por inadmissíveis as Emendas ns 2-C e 4 a 
15. 
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Acresce que a Emenda nº 2-C está eivada da 
mesma jaça das demais. 

Em votação a deliberação da Mesa. 
O SR. LINO DE MATTOS (pela ordem) (*): – 

Sr. Presidente, não direi seja impossível; mas é difícil, 
numa controvérsia, ambos estarem com a razão. 

Tenho a impressão que isso acontece, no caso 
em discussão. Argumenta o nobre Senador Cunha 
Mello, no exercício da Presidência da Mesa, que as 
palavras finais da fala do Presidente, na sessão de 
ontem, provam sobejamente, o decidido pela Mesa. S. 
Exa entretanto, notará, e a Casa também, que o meu 
silêncio após as duas perguntas formuladas, responde 
perfeitamente pela minha atitude. 

Indaguei se a Mesa considerava pertinente a 
emenda do nobre Senador Daniel Krieger na 
hipótese de u'a manifestação favorável quanto ao 
decidido pela Mesa. Esta respondeu que "sim", que a 
emenda era pertinente. A seguir, formulei a mesma 
pergunta com relação à Emenda nº 2-C, e entendi, 
repito, com tôda a lealdade, entendi que V. Exa., Sr. 
Presidente respondeu no mesmo sentido, isto é, que 
a emenda era pertinente por isso que, submetida à 
consideração da Comissão de Constituição e Justiça, 
esta votara nesse sentido. Eu silenciei. 

Repito, Sr. Presidente: o meu silêncio valia pela 
satisfação em que ficara, já que a Mesa me atendera 
respondendo favoràvelmente à minha inquirição. 

Argumenta a Mesa que o Sr. Presidente tem 
dificuldade de dicção, motivo pelo qual eu não teria 
entendido a resposta. Não é exato; S. Exa. tem 
dicção perfeitamente boa e audível. 

Tenho, mesmo assim, por  
admissível a explicação. É provável  
tenha havido equívoco de dicção e 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

audição. Não seria a primeira vez; é comum, mais de 
uma vez tem acontecido, na Casa. 

Desejo, entretanto, Sr. Presidente, não paire 
no espírito de Vossa Excelência sombra sequer de 
dúvida quanto à observação por mim feita, da 
possibilidade de a Mesa ter feito a revisão da fala da 
Presidência. 

Sou daqueles que acreditam piamente na 
honestidade de homens que têm a responsabilidade 
de um mandato e não têm por que faltar à verdade. 

O Sr. Presidente afirma que não fêz a revisão 
e que, realmente, a resposta dada à minha pergunta 
era aquela. Dou-me por satisfeito e o caso está 
encerrado, sem embargo de continuar defendendo 
meu ponto de vista. Aceita a emenda do nobre 
Senador Daniel Krieger, a porta deveria estar aberta 
para as demais emendas. O Plenário, se concordar, 
aprovará esta ou aquela; se discordar, rejeitará 
tôdas, mas que, pelo menos não perdure, no espírito 
dos interessados, qualquer dúvida quanto à prática 
de um ato de injustiça ao aceitar-se uma emenda 
anti-regimental considerando as demais excluídas. 

Entendo, repito, que deveríamos então, 
submeter à consideração da Casa tôdas as 
emendas, mas o ideal, repito, é a aprovação do 
Projeto de Resolução da Comissão Diretora, 
conforme apresentado. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Há requerimento 
sôbre a mesa, que vai ser lido pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 156, DE 1958 

 
Nos têrmos do Regimento Interno, 

requeremos a retirada da Ordem do Dia, por vinte 
e quatro (24) horas, do Projeto de Resolu- 
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ção nº 6, de 1958, a fim de que a Diretoria  
de Contabilidade informe, naquele prazo,  
qual o aumento de despesa resultante das 
Emendas números 2-C e 3, ao citado projeto 
apresentadas. 

Sala das Sessões, em 13 de maio de 1958 – 
Lineu Prestes. 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa deixa de 
aceitar êsse requerimento, por intempestivo. Só 
poderia ser apresentado, como preliminar, para 
discussão ou votação. O Regimento é claro. A 
votação só pode ser interrompida por falta de 
número. 

Em votação a decisão da Mesa. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

ficar sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (pela 

ordem): – Sr. Presidente, requeiro verificação da 
votação. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder a 
verificação de votação, requerida pelo nobre 
Senador Kerginaldo Cavalcanti. 

Há número no recinto. 
O SR. PRESIDENTE: – Queiram levantar-se 

os Srs. Senadores que aprovam a decisão da Mesa. 
(Pausa). 

Queiram sentar-se os Srs. Senadores  
que a aprovam e levantar-se os que a rejeitam. 
(Pausa). 

Votaram a favor da decisão da Mesa 33 Srs. 
Senadores, e contra 4. 

Está confirmada a aprovação da deliberação 
da Mesa. 

São as seguintes as emendas prejudicadas, 
por impertinentes ao projeto: 

EMENDA Nº 2-C 
 

Ao Projeto de Resolução nº 6, de 1958. 
Inclua-se, onde convier, o seguinte: 
Artigo: – São classificados no Padrão PL-3 os 

cargos de Assessor Legislativo. 
 

EMENDA Nº 4 
 

Acrescente-se, onde convier: 
Art. – Fica criado, no Quadro da Secretaria, do 

Senado Federal, o cargo isolado, de provimento 
efetivo, de Técnico de Som, com os vencimentos do 
padrão «M». 

Parágrafo único – O cargo de que trata êste 
artigo será provido pelo atual encarregado do serviço 
do contrôle de som. 

 
EMENDA Nº 5 

 
Acrescente-se: 
Art. – São extensivos ao Médico aos Oficiais 

Bibliotecários, Arquivologistas e ao Almoxarife do 
Senado que, atualmente, estão enquadrados na classe 
PL-7 desta Secretaria, o mesmo padrão de vencimentos 
dos Oficiais Legislativos da última classe da carreira. 

Art. – O Ajudante de Almoxarife terá 
vencimentos correspondentes ao padrão 
imediatamente inferior ao atribuído ao Almoxarife. 

 
EMENDA Nº 6 

 
Acrescente-se: 
– Os vencimentos dos Redatores do Quadro 

da Secretaria do Senado Federal (PL-6) serão os do 
padrão PL-3. 
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EMENDA Nº 7 
 

Dêem-se ao Conservador da Biblioteca  
e ao seu Ajudante, padrões de vencimentos 
iguais, respectivamente, ao Almoxarife e seu 
Ajudante. 

 
EMENDA Nº 8 

 
Acrescente-se: 
«Art. O Chefe da Portaria terá vencimentos do 

padrão «PL-3». 
 

EMENDA Nº 9 
 

Ao Projeto de Resolução nº 6, de 1958. 
Acrescente-se: 
Art. – Aos cargos de «Eletricista» e 

«Eletricista-Auxiliar» corresponderão, 
respectivamente, os padrões N e M. 

 
EMENDA Nº 10 

 
Acrescente-se onde convier: 
Art. – O Quadro da Portaria passa a ser o 

seguinte: 
 

I 
 

PORTARIA 
 

1 – Chefe de Portaria – PL 6. 
2 – Porteiro – PL 7. 
8 – Ajudantes de Porteiro – Letra O. 
10 – Ajudantes de Porteiro – Letra N. 
20 – Auxiliares de Pontaria – Letra M. 
22 – Auxiliares de Portaria – Letra K. 
 

EMENDA Nº 11 
 

Acrescente-se: 
Art. O provimento dos cargos da classe inicial 

da carreira de Bibliotecário far-se-á mediante 
realização de concurso interno entre os Oficiais 
Legislativos possuidores do diploma do Curso Su- 
 

perior de Biblioteconomia, abrindo-se concurso 
externo para o preenchimento das vagas que 
restarem. 
 

EMENDA Nº 12 
 

Acrescente-se onde convier. 
Art. Ficam criados 17 cargos de Motoristas 

efetivos, classe J, no Quadro da Secretaria do 
Senado Federal, efetivando-se, nos mesmos os 
atuais Motoristas contratados. 

 
EMENDA Nº 13 

 
Acrescente-se onde convier: 
Ficam criados 14 cargos de Auxiliar de 

Limpeza, classe I, no Quadro da Secretaria do 
Senado, efetivando-se, nos mesmos, os atuais 
contratados. 

 
EMENDA Nº 14 

 
Acrescente-se onde convier: 
Os Oficiais da Ata terão padrão de 

vencimentos equivalentes aos Redatores e 
Assessores Legislativos. 

 
EMENDA Nº 15 

 
Acrescente-se: 
Art. Passam a perceber os vencimentos de 

Padrão PL-6 os Taquígrafos que atualmente têm o 
padrão PL-7. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sr. 
Presidente, peço a palavra para declaração de voto. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, o 
nobre Senador Kerginaldo Cavalcanti, para 
declaração de voto. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI  
(para declaração de voto) (*): – Sr. Presidente, 
não sou doutamente versado em assuntos 
regimentais, mas temos aqui o no- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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bre Senador Prisco dos Santos que é mestre, que 
conhece tudo por miúdo e que, se quisermos, ainda 
nos devolverá os trocados... Daí por que estranhei, 
Sr. Presidente, que quando S. Exa. se pronunciou 
sôbre a matéria, no sentido de determinar o 
submetimento da mesma ao conhecimento do 
Plenário, haja declarado que a Emenda nº 2-C era 
das mais prejudiciais, e que, sob certo aspecto, era a 
mais gravosa para os cofres públicos. 

Não sei, Sr. Presidente, se na prática 
parlamentar estarei errado, chamando a atenção da 
Casa para a circunstância de que V. Exa., 
apresentando a matéria para decisão, como juiz que 
é, poderia apresentá-la, desde logo, fulminando-a 
com seu ponto de vista respeitável, porém pessoal. 

Ora, se V. Exa., nessa alta investidura, nessa 
curul, que tanto lhe assenta, ao se apresentar uma 
proposição legislativa, no caráter de projeto de lei, no 
caráter de projeto de resolução, no caráter de 
indicação, ou no de emenda, sôbre o mesmo, como 
preliminar, avança um juízo, claro é que, de certo 
modo, se manifesta sôbre o mérito que, a meu ver, e 
data venia, é da competência exclusiva do Plenário. 

Nosso Regimento Interno faculta ao Senador 
na Presidência, quando porventura deseje dizer seus 
pontos de vista, passar a função a um colega e vir 
para o recinto, que representa, de certo modo, o 
povo, debater suas idéias. 

V. Exa., Sr. Presidente, a estas horas, não 
obstante a generosidade do seu espírito e a largueza 
do seu temperamento, há de me estar considerando 
impertinente. Essa impertinência, porém, eu chamaria 
santa, como chamou Ruy Barbosa àquela ira do 
Salvador como ira santa. É a impertinência daqueles 
que reclamam o cumprimento exato das leis, sejam es- 
 

sas de caráter objetivo ou subjetivo, sejam leis que 
revestem o caráter de direito formal ou de direito 
material mas, de qualquer forma, leis que condizem 
cam as necessidades sociais e que aprimoram os 
espíritos. 

Sr. Presidente, eu desejaria que noutra 
oportunidade não se repetisse essa cena e para isso, 
pedi ontem a atenção do Senado, e agora reafirmo 
meu pedido. V. Exa. far-me-á um grande favor – e 
não sei se também a meus dignos pares – se, 
presidindo o Senado Federal, não avançar conceito 
sôbre qualquer proposição. A posição de V. Exa. é 
de magistrado, é de absoluta isenção de ânimo, da 
mais integral insuspeição. Estou certo de que é êsse 
o propósito de V. Exa. mas os debates que nos 
acaloram, que nos afervoram, por vêzes conduzem-
nos por direções que não a que desejariamos ter. 
Qualquer gesto, entretanto, daquele que como 
Senador, nessa cadeira se coloca, muito mais que 
nós ou outros, será medido, porque refletirá 
influência, que pode ser nociva a uma decisão. 

Releve-me V. Exa., Sr. Presidente, mas se me 
encontrara na situação de presidir esta Casa, eu não 
poderia dizer, para julgamento de meus pares, que 
uma proposição se me afigura imoral, se me afigura 
injusta; que uma proposição, no meu julgamento, 
não convém ter esta ou aquela orientação, êste ou 
aquêle sentido, esta ou aquela decisão. 

Pela investidura na função fugiria a êsse 
pronunciamento, porque não sendo assim, estaremos 
negando àquele que preside uma Casa desta natureza 
aquela circunspeção, ou por outra aquêle conceito de 
que se deverá revestir. Releve-me V. Ex.ª, mas quero 
reforçar ainda meu ponto de vista, não obstante a 
decisão dêste Plenário, de que estou certo e de que 
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certo também está o nobre Senador Lino de Mattos. 
O precedente está aberto. Deus permita que, em 
dias futuros, dêle não nos valhamos para retirar à 
Oposição o direito de manifestar-se. 

Deus permita – que, em dias que talvez não 
tardarão, os homens que hoje votaram contra o 
nosso ponto de vista não tenham de emendar a mão 
porque, então, já teremos o precedente – a 
faculdade concedida à Mesa de tolher a iniciativa dos 
Senadores. Contra isto vem pugnando 
constantemente, anos a fio, um dos maiores e mais 
preclaros juristas brasileiros, o nobre Senador Attílio 
Vivacqua. Por mais de uma vez, quando eu incidia 
em êrro, S. Exa. com aquela maneira hábil e 
amorável de se pronunciar, chamava-me a atenção 
para essa circunstância, que não é de somenos, 
porque reflete direito dos mais legítimos da 
cidadania. 

Eis por que, consignando meu ponto de vista e 
expressando a V. Exa. minha mais alta 
consideração, cumpri o meu dever de Senador, não 
deixando sem protesto êsse precedente, que a 
Providência, estou certo, fará corrigir muito breve. 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – A declaração de voto 
de V. Exa. constará da Ata. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA (para declaração 
de voto – sem revisão do orador): – Sr. 
Presidente, mesmo rendendo homenagem de minha 
admiração, lamento ter de discordar da decisão da 
Mesa, no tocante à aplicação do § 3º do art. 114 do 
Regimento Interno. 

Ontem, tive ocasião de expor meu 
pensamento, e cada vez mais me convenço de que o 
dispositivo em questão fere profundamente o direito 
de iniciativa dos parlamentares. Agora, com a 
autoridade e o brilho do meu eminente 
 

colega Senador Kerginaldo Cavalcanti, minha 
concepção mais se robusteceu. A faculdade de 
apresentar emendas, assim como projetos, terá de 
ser exercida perante o Plenário. Não é possível 
qualquer delegação à Mesa, para controlar, sob o 
aspecto jurídico ou de fato, essa prerrogativa. A 
Mesa resta apenas uma competência: a de policiar 
os nossos pronunciamentos, no tocante ao decôro 
parlamentar. 

Infelizmente, agravando a orientação que a 
Maioria deliberou seguir, considerou-se que seria ato 
de liberalidade o recurso ao Plenário. Tanto significa 
que as iniciativas dos Senadores, de agora em 
diante, poderão ficar inteiramente cerceadas, salvo 
quando contarmos com a elevação, a imparcialidade 
da Mesa, como atualmente contamos. Mas, a 
imparcialidade e a elevação não impedem os 
julgamentos anônimos, as apreciações destoantes 
das boas normas. 

Sr. Presidente, ao lado dessa questão 
doutrinária, que sempre tenho procurado sustentar, 
debaixo da minha autoridade, em defesa das 
prerrogativas dos Deputados e Senadores, no caso 
concreto, com a devida vênia de V. Exa. tôdas as 
emendas apresentadas têm relação com o projeto. 

Trata êle de modificação de uma Resolução 
referente à organização do funcionalismo legislativo. 
Conseqüentemente, tôdas as proposições que girem 
em tôrno deste assunto são sempre pertinentes à 
matéria. 

Dentro do rigorismo da Mesa, não seria 
pertinente o substitutivo que foi salvo neste debate e 
nesta, emergência, em que vemos ameaçada uma 
prerrogativa tão importante, qual seja o direito de 
iniciativa dos Deputados e Senadores. 

Assim, Sr. Presidente, reportando- 
me às considerações que ontem 
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tive ocasião de fazer sôbre o assunto, realmente com 
enorme constrangimento, coloco-me contrário à 
opinião da Mesa e declaro que votei, nessa 
conformidade, contra a decisão de Vossa 
Excelência. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – A declaração de voto 
de V. Ex.ª constará da Ata. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
Emenda nº 3, substitutiva, do nobre Senador Daniel 
Krieger. 

Os Senhores Senadores que a aproavam, 
queiram conservar-se sentados. 

(Pausa). 
Está aprovada. 
Aprovada a Emenda nº 3, Substitutivo 

integral, estão prejudicados a Emenda 1-C e o 
projeto. 

É a seguinte o substitutivo aprovado: 
 

EMENDA Nº 3 
 

(Substitutivo) 
 

Substitua-se o projeto pelo seguinte: 
Dispõe sôbre a carreira de Auxiliar 

Legislativo do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal. 

Art. 1º A carreira de Auxiliar Legislativo do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal será assim 
constituída: 

Classe K – 12 cargos. 
Classe J – 20 cargos. 
Art. 2º – Os Auxiliares Legislativos da classe K 

terão acesso aos cargos de Oficial Legislativo classe 
L, por promoção, obedecidas as disposições legais 
que regulam a matéria. 

É a seguinte a emenda prejudicada: 

EMENDA Nº 1-C 
 

Redija-se assim o § 3º do art. 44 da Resolução 
nº 4, de 1955: 

§ 3º O provimento na classe inicial da carreira 
de Oficial Legislativo se fará mediante promoção dos 
Auxiliares Legislativos da classe mais elevada, 
obedecidas as disposições legais que regulam a 
matéria». 

É o seguinte o projeto prejudicado: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 6, DE 1958 

 
Restabelece 10 (dez) cargos extintos da 

classe «J» da carreira de Auxiliar Legislativo, do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

 
Art. 1º Fica alterado para 26 (vinte e seis) o 

número de cargos da classe «J» da carreira de 
Auxiliar Legislativo, de que trata o artigo 1º da 
Resolução nº 39 de 1958. 

O SR. PRESIDENTE: – A matéria vai à 
Comissão Diretora para Redação Final. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (para 
declaração de voto) (*): – Sr. Presidente, desejo 
apenas declarar que votei contra a Emenda Substitutiva 
nº 3, porque a reputo inconstitucional (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – A declaração de V. 
Exa. constará da Ata. 

Votação, em discussão única do 
Requerimento nº 149, de 1958, do Sr. Attílio 
Vivacqua e outros Srs. Senadores, solicitando a 
constituição de uma Comissão Especial de Estudos 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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dos Problemas do Vale do Rio Doce, de cinco 
membros. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

requerimento, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. 
Votação em discussão única do Requerimento 

nº 150 de 1958, do Senhor João Villasbôas e outros 
Srs. Senadores, solicitando urgência, nos têrmos do 
art. 156, § 3º, do Regimento Interno, para o Projeto 
de Lei da Câmara nº 66, de 1958, que faculta a 
liberação da safra cafeeira de 1957 ou 1958. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
O SR. MEM DE SÁ (para encaminhar a 

votação): – Sr. Presidente, desejo apenas fazer 
consultar a Vossa Excelência. 

Pelo que li, o projeto para o qual é requerida 
urgência estabelece a liberação da safra cafeeira de 
1957 e 1958. 

O SR. PRESIDENTE: – Justamente. Trata-se 
da terceira matéria constante do avulso da Ordem do 
Dia, o Requerimento nº 150, de 1958. 

O SR. MEM DE SÁ: – O projeto é de origem 
governamental Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE: – Não. Trata-se de 
Projeto de Lei, nº 66, de 1958, originário da Câmara 
dos Deputados. 

O SR. MEM DE SÁ: – Senhor Presidente,  
sem conhecer o projeto, serei forçado a  
votar contràriamente ao requerimento, porque  
não sei da gravidade do assunto 
 

nem da complexidade da matéria a que se refere a 
proposição para a qual é pedida urgência. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
O projeto entrará na Ordem do Dia da 

segunda sessão que se seguir a esta. 
Votação, em discussão única, do 

Requerimento nº 155, de 1958, do Senhor Filinto 
Müller e mais 19 Srs. Senadores, solicitando 
urgência nos têrmos do art. 156, § 4º, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei da Câmara nº 75, de 
1958, que estende aos segurados de todos os 
Institutos de Previdência Social os benefícios do art. 
3º e respectivos parágrafos da Lei nº 3.322, de 26 de 
novembro de 1958. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam 

requerimento, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. 
Em virtude da natureza da urgência 

concedida, passa-se, imediatamente à discussão do 
Projeto de Lei da Câmara nº 75, de 1958. 

Tem a palavra o nobre Senador Lima 
Guimarães, Relator da matéria na Comissão de 
Constituição e Justiça. 

O SR. LIMA GUIMARÃES (lê o seguinte 
parecer): – Senhor Presidente, passo a ler o parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

 



– 412 – 
 
O presente projeto, originário de Mensagem 

do Poder Executivo, estende aos segurados de  
todos os Institutos de Previdência Social os 
benefícios do art. 5º e respectivos parágrafos da Lei 
nº 3.332, de 26 de novembro de 1957 e dá outras 
providências. 

O art. 3º do diploma legal acima refere-se à 
aposentadoria ordinária dos bancários e está assim 
redigido: 

«Art. 3º A aposentadoria ordinária será 
concedida, ao assegurado que contar, no mínimo, 
cinqüenta e cinco (55) anos de idade e trinta (30) 
anos de serviços em estabelecimentos ou entidades 
cujos servidores estejam vinculados ao Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Bancários, e desde 
que tenham contribuído para o mesmo Instituto, 
ininterruptamente pelo menos durante os últimos 
cinco (5) anos, contados da data em que requerer a 
aposentadoria ordinária. 

§ 1º A aposentadoria a que se refere êste 
artigo consistirá numa renda mensal vitalícia,  
cujo valor corresponderá a 80 % (oitenta por  
cento) da média dos salários da contribuição dos 36 
(trinta e seis) meses anteriores à respectiva 
concessão. 

§ 2º Para o segurado maior de  
55 (cinqüenta e cinco) anos o valor da 
aposentadoria, calculada na forma do parágrafo 
anterior, será acrescida de 4% (quatro por cento) 
por cada ano de idade, não podendo, entretanto, 
ultrapassar, a média dos salários de contribuições 
que servirem de base para o cálculo da 
aposentadoria». 

O projeto, pois, estende aos segurados  
de todos os Institutos e Caixas de Aposentadoria  
e Pensões a aposentadoria aos 55 anos 
 

de idade e 30 anos de serviço, com as limitações 
que integram o texto legal transcrito. 

Estabelece, ainda, a proposição que, para 
atender às despesas decorrentes da nova lei, ficam 
acrescidas de 1% as taxas de contribuição dos 
segurados dos empregadores e da União para os 
Institutos de Previdência Social. 

Pelo seu art. 3º, ressalva o projeto a situação 
dos segurados que, em razão de lei específica, 
percebam proventos superiores aos previstos no 
artigo 1º, isto é, os da aposentadoria na forma do art. 
3º da Lei nº 3.332 retrocitado. 

Prevê o projeto o reajuste dos proventos dos 
aposentados dos Institutos de Aposentadoria e 
Pensões e da Caixa de Aposentadorias e Pensões 
dos Ferroviários e Empregados em Serviços 
Públicos, na base de salários, atuais e futuros, de 
idênticos cargos, classes ou categorias da atividade 
a que pertençam, não podendo ser tais proventos em 
caso algum, inferiores ao salário mínimo da 
respectiva região, ou excedê-lo de 5 vêzes. São 
também reajustadas as pensões, que não poderão 
ser inferiores a 50% do valor da aposentadoria. 

Por fôrça do art. 5º do projeto, todos  
os aposentados e pensionistas contribuirão 
obrigatòriamente para a respectiva instituição, na 
base da legislação em vigor. 

Fica suspensa, (art. 6º) sob pena de nulidade 
de pleno direito do respectivo ato, a admissão, nas 
instituições de previdência social, e a qualquer título, 
de pessoal, até que seja aprovado por lei o plano de 
custeio da Previdência Social, previsto no art. 8º do 
projeto. 

Excetuam-se da proibição acima as 
nomeações para cargos em comissão e funções 
gratificadas já existentes à data da nova lei 
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e cujo provimento se fará entre os servidores 
efetivos, por livre escolha do Presidente da 
Instituição, assim como as nomeações para cargos e 
funções de gabinete, já existentes. 

Outras providências de caráter geral se 
inscrevem no texto do projeto, no que concerne à 
admissão de pessoal para obras a serem realizadas 
sôbre o regime de administração. 

A proposição, cujo mérito específico deverá 
ser mais detidamente apreciado pelas doutas 
Comissões de Legislação Social, de Economia e de 
Finanças, não apresenta, em nosso entender 
nenhuma eiva inconstitucional, razão por que 
opinamos pela sua aprovação, sob êsse aspecto. 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Lima Teixeira, Relator da Comissão de 
Legislação Social. 

O SR. LIMA TEIXEIRA (lê o seguinte): – O 
Projeto de Lei da Câmara nº 75, de 1955, estende 
aos segurados de todos os Institutos de Previdência 
Social os benefícios do art. 3º, e respectivos 
parágrafos da Lei número 3.332, de 26 de novembro 
de 1957. 

Trata-se de medida de grande alcance social, 
destinada a colocar todos os segurados da 
Previdência Social em pé de igualdade no tocante à 
aposentadoria. Merece, por isso, todo o apoio, tanto 
mais quanto o projeto faz acrescer de 1% as taxas 
de contribuição para atender às despesas 
decorrentes da medida. 

Em país de vida média tão curta, sobretudo 
nas classes menos, favorecidas, será pequeno  
o impacto de caráter econômico, visto que  
sòmente exígua minoria fará jus aos benefícios  
da aposentadoria nos têrmos do projeto. Além  
disso, os dispositivos contidos nos arts. 4º, 5º  
e 6º, notadamente êste último, que proibe 
 

a admissão de pessoal a qualquer título, procuram 
resguardar o sistema previdenciário e evitar que se 
agrave o seu regime deficitário. 

Por tudo isso, opinamos favoràvelmente ao 
projeto. 

Feito o cotejo entre o projeto que será desde 
logo objeto de consideração do Senado e o da 
Previdência Social, não há como não possa o 
Plenário aprová-lo porquanto inexiste contradição 
entre as duas matérias. 

Esta, Sr. Presidente, a manifestação da 
Comissão de Legislação Social, da qual sou 
Presidente, e tive a honra de ser o Relator. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Lima Teixeira, para emitir parecer como 
Relator da Comissão de Economia. 

O SR. LIMA TEIXEIRA (lê o seguinte): –  
Pelo presente projeto, estende-se aos segurados  
de todos os Institutos de Previdência Social  
os benefícios do art. 3º e respectivos parágrafos  
da Lei nº 3.332, de 26 de novembro de 1957  
(art. 1º). 

Para atender às despesas, ficam 
acrescidas de 1% (um por cento) as taxas de 
contribuição dos segurados dos empregadores e 
da União para os Institutos de Previdência Social. 
(art. 2º). 

O art. 3º ressalva a situação dos segurados 
que, em razão de lei específica, perceberam 
proventos superiores aos previstos no art. 1º. 

Prevê-se, no art. 4º, o reajustamento dos 
proventos dos aposentados dos Institutos de 
Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e 
Empregados em Serviços Públicos, na base dos 
salários de idênticos cargos, classes ou categorias 
da atividade a que pertenciam, não podendo tais 
proventos, em caso algum, ser inferio- 
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res ao salário mínimo da respectiva região, ou 
excedê-lo de 5 (cinco) vêzes. 

Do mesmo modo (parágrafo único) os 
pensionistas terão as suas pensões reajustadas, de 
acôrdo com o que dispõe o art. 5º, não podendo a 
pensão, em cada caso, ser inferior a 50% do valor da 
aposentadoria. 

Os aposentados e pensionistas terão que 
contribuir obrigatòriamente, para a respectiva 
instituição (art. 5º), na base da legislação em vigor. 

No art. 6º fica suspensa, a qualquer título,  
e sob pena de nulidade do ato e de responsabilidade 
do administrador que o praticou, a admissão  
de pessoal nas instituições de previdência social,  
até que seja aprovado por lei o Plano de Custeio  
da Previdência Social, excetuadas as nomeações 
para cargos em comissão e funções gratificadas  
já existentes e para cargos e funções de  
gabinete, igualmente preexistentes a esta lei (§ 1º, 
"a" e "b"). 

Admite a proposição, igualmente (§ 2º), em 
caráter transitório, e por prazo determinado para a 
realização de obras sob o regime de administração, 
sejam contratados operários sujeitos ùnicamente à 
legislação trabalhista, observadas as verbas 
orçamentárias próprias e as normas gerais a êsse 
respeito expedidas pelo Departamento Nacional da 
Previdência Social. 

Permite-se, também, (§ 3º), que as 
instituições de previdência social admitam 
empregados, sob o regime da legislação do 
trabalho, para atender a serviços de  
natureza permanente, respeitadas as dotações 
próprias, obedecidas determinadas condições (§§ 
4º e 5º). 

Finalmente, estabelece o projeto (art.  
8º) que, dentro do prazo de 180 (cento e  
oitenta) dias, a contar da vigência, desta lei,  
o Poder Executivo encaminhe ao 
 

Poder Legislativo o Plano de Custeio da Previdência 
Social, com anteprojeto de lei e estudos técnicos 
sôbre as bases econômico-financeiras e cálculos 
atuariais das instituições. 

O projeto é de autoria do Poder Executivo, 
que, justificando-o alinhou os seguintes principais 
motivos: 

a) o Govêrno tem em mira promover a 
melhoria das condições de vida do trabalhador 
brasileiro, tornando efetivo o amparo devido àqueles 
que concorrem diretamente para o desenvolvimento 
do País; 

b) várias proposições surgiram ùltimamente, 
objetivando soluções parciais para o problema da 
aposentadoria do trabalhador, o que revela a 
atualidade do problema; 

c) se acolhido pelo Congresso Nacional o 
projeto ora submetido à sua consideração, os 
segurados dos diversos Institutos de Previdência 
Social terão assegurada a sua aposentadoria com 
proventos satisfatórios, desde que preenchidos os 
dois requisitos a isso indispensáveis; a idade mínima 
de cinqüenta e cinco anos e o período de trinta anos 
de serviço; 

d) os aludidos proventos, na base de 80%, 
serão fixados considerando-se a média dos salários 
que orientaram a contribuição do segurado para o 
órgão a que êle pertence; 

e) as diversas categorias profissionais são, 
assim, devidamente amparadas, o que significa a 
valorização do próprio trabalhador e 

f) o projeto tem, assim, uma alta finalidade 
social. 

Convém observar, inicialmente, que a 
importante matéria, objeto principal da proposição 
em exame, consta do Projeto de Lei da Câmara nº 
10, de 1958 (Lei Orgânica da Previdência Social), 
ora em tramitação nesta Casa, em bases, aliás, mais 
favoráveis ao trabalhador. 
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De fato, o simples, confronto dos dois projetos 

nos leva a essa conclusão. 
Assim vejamos: 
O artigo 1º do presente projeto estende aos 

segurados de todos os Institutos os benefícios do 
artigo 3º e respectivos parágrafos da Lei número 
3.332, de 26 de novembro de 1957, que dispõem: 

«Art. 3º A aposentadoria ordinária será 
concedida ao segurado que contar, no mínimo, 55 
(cinqüenta e cinco) anos de idade e 30 (trinta) anos 
de serviços em estabelecimentos ou entidades cujos 
servidores estejam vinculados ao Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Bancários, e desde 
que tenham contribuído para o mesmo Instituto, 
ininterruptamente, pelo menos durante os últimos 5 
(cinco) anos, contados da data em que requerer a 
aposentadoria ordinária. 

§ 1º A aposentadoria a que se refere êste 
artigo consistirá numa renda mensal vitalícia, cujo 
valor corresponderá a 80% (oitenta por cento) da 
média dos salários da contribuição dos 36 (trinta e 
seis) meses anteriores à respectiva concessão. 

§ 2º Para o segurado maior de 55 (cinqüenta e 
cinco) anos, o valor da aposentadoria calculada na 
forma do parágrafo anterior, será acrescida de 4% 
(quatro por cento) por cada ano de idade, não 
podendo entretanto, ultrapassar a média dos salários 
de contribuições que servirem de base para o cálculo 
da aposentadoria». 

O Projeto de Lei Orgânica da Previdência 
Social determina: 

«Art. 32. A aposentadoria por tempo de 
serviço será concedida ao segurado que completar 
30 (trinta) e 35 (trinta e cinco) anos de serviço, 
respectivamente, com 80% (oitenta por cento) do 
«salário de beneficio» no primeiro caso e 
integralmente no segundo. 

§ 1º Em qualquer caso, exigir-se-á que o 
segurado tenha completado 55 (cinqüenta e cinco) 
anos de idade. 

§ 2º O segurado que continuar em  
atividade após 30 (trinta) anos de serviço terá 
assegurada a percepção da aposentadoria, 
acrescida de mais 4% (quatro por cento) do "salário 
de benefício" para cada grupo de 12 (doze) 
contribuições mensais, até o máximo de 20% (vinte 
por cento). 

§ 3º A prova de tempo de serviço, para os 
efeitos dêste artigo, bem assim a forma de 
pagamento da indenização correspondente ao 
tempo em que o segurado não haja contribuído para 
a previdência social, será feita de acôrdo com o 
estatuído no regulamento desta lei. 

§ 4º Todo segurado que, com idade de 55 
anos e com direito ao gôzo pleno da aposentadoria 
de que trata êste artigo, optar pelo prosseguimento 
na emprêsa, na qualidade de assalariado, fará jus a 
um abono mensal de 25% do salário de benefício 
pago pela instituição de previdência social em que 
estiver inscrito. 

§ 5º O abono de que trata o parágrafo anterior 
não se incorpora à aposentadoria ou pensão. 

§ 6º Para os efeitos dêste artigo o segurado 
ficará obrigado a indenizar a instituição a que estiver 
filiado pelo tempo de serviço averbado e sôbre o qual 
não haja contribuído. 

§ 7º Para os efeitos dêste artigo, computar- 
se-á em dôbro o prazo da licença-prêmio não 
auferida». 

Dêste modo, verifica-se que: 
a) a aposentadoria integral, pelo projeto em 

estudo, só é obtida pelo segurado que atingir 60 
anos de idade mesmo que, aos 55 anos de idade já 
contasse 35 anos de serviço; 
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b) pelo Projeto de Lei Orgânica da Previdência 

Social, a aposentadoria integral é concedida, ao 
segurado que, contando 55 anos de idade, possua 
35 anos de serviço; 

c) pelo mesmo projeto o segurado em tais 
condições e que não queira aposentar-se, poderá 
optar pelo prosseguimento na qualidade de 
assalariado, percebendo, neste caso, um abono 
mensal de 25% do salário de benefício, pago pela 
instituição de previdência social em que estiver, 
inscrito, vantagem esta não prevista no presente 
projeto; 

d) os proventos da aposentadoria pelo projeto 
em questão serão calculados sôbre o valor 
correspondente à medida dos salários de 
contribuição dos 36 meses anteriores à respectiva 
concessão, enquanto, pelo Projeto de Lei Orgânica, 
a base de cálculo é o último salário de contribuição. 

À vista do expôsto, e considerando o alto 
alcance social da proposição, que antecipa algumas 
das reivindicações dos trabalhadores 
consubstanciados no Projeto de Lei Orgânica da 
Previdência Social, opinamos pela sua aprovação. 

O SR PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Gaspar Velloso, para emitir parecer em 
nome da Comissão de Finanças. 

O SR. GASPAR VELLOSO (lê o seguinte): – 
O Projeto de Lei da Câmara nº 75, de 1958, 
originário do Poder Executivo ao Congresso 
Nacional, estende aos segurados de todos Institutos 
de Previdência Social os benefícios do artigo 3º da 
Lei nº 3.322, de 26 de novembro de 1957, e dá 
outras providências. 

Do ângulo de competência desta Comissão, o 
projeto, na forma como está sendo votado, oferece 
 

dificuldades práticas a bem dizer intransponíveis. 
De fato a Comissão não dispõe dos elementos 

de julgamento necessários para encará-lo sob o 
aspecto de sua repercussão financeira. 

A situação em aprêço está aliás, 
taxativamente expressa no próprio texto do projeto, 
quando, em seu artigo 8º, estabelece que, dentro do 
prazo de cento e oitenta (180) dias a partir da 
vigência da lei, o Poder Executivo encaminhará ao 
Poder Legislativo, o Plano do Custeio da Previdência 
Social, com anteprojeto de lei e estudos técnicos 
sôbre as bases econômico-financeiras e cálculos 
atuariais das instituições. 

Em poucas palavras, o citado dispositivo diz, 
apenas, que o Poder Executivo, autor do projeto, 
também desconhece ainda, pelo menos com 
segurança, de cálculos, qual será a repercussão 
econômico-financeira da proposição em aprêço 
sôbre o quadro da previdência social. 

Diante disso, a Comissão de Finanças ao 
opinar sôbre o projeto, o faz com reservas, sem que 
a mesma incida, entretanto, sôbre o seu mérito. 

A Comissão está convencida da necessidade 
de séria reforma na providência social. Acha que o 
estudo circunstanciado de seu custo, especialmente 
na parte das contribuições e benefícios, precisa ser 
realizado com o maior critério, a fim de que não se 
venha a agravar situação reconhecidamente já difícil. 

De conseguinte, repetimos, a Comissão não 
tem a menor dúvida quanto ao mérito da proposição 
em causa considerando-a digna da aprovação  
do Senado Federal, com as necessárias  
ressalvas quanto aos seus aspectos econômico-
financeiros, que desconhece, à falta de dados 
informativos, mas  que a esta Casa chegarão, 
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por certo, conforme prevê o mencionado artigo 8º. 
Nessas condições, a Comissão de Finanças é 

de parecer que o projeto merece ser aprovado pelo 
Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
emendas, que vão ser lidas pelo Sr. 1º Secretário. 

São lidas e apoiadas as seguintes: 
 

EMENDA Nº1 
 

Suprimam-se o artigo 6 e seus parágrafos. 
 

Justificação 
 

O artigo e seus parágrafos invadem 
atribuições privativas do Presidente da República, 
art. 87, inciso V. Além de inconstitucionais, são 
também êsses dispositivos inconvenientes. Os 
Institutos de Aposentadorias e Pensões são 
autarquias, tendo portanto, autonomia administrativa 
e financeira. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1958. – 
Cunha Mello – Ezechias da Rocha. 

 
EMENDA Nº 2 

 
Acrescente-se onde convier: 
§ 1º A aposentadoria do trabalhador em zonas 

insalubres bem assim em funções àrduas, pesadas 
ou arriscadas, em que o desgaste físico delas 
resultante seja maior se dará com 50 anos de idade 
e 30 anos de atividade, nessas zonas e nesses 
serviços. 

§ 2º Para aposentadoria das mulheres o 
período de serviço será de 25 anos e 50 anos de 
idade. 

§ 3º O Poder Executivo discriminará  
as zonas insalubres, baseado no estado  
sanitário das regiões do País, e organizará  
a nomenclatura dos serviços que pela sua 
 

natureza, importando em mais dispêndio físico e 
psíquico do trabalhador, induza-o mais depressa à 
invalidez. 

 
Justificação 

 
A prevalecer o critério adotado no projeto 

enviado a esta Casa, a minha emenda terá a 
seguinte justificativa: 

«A aposentadoria, grande reivindicação das 
massas trabalhadoras do País, para na velhice e na 
invalidez garantir-lhes a subsistência e a da sua 
família, deve atender a fatôres diversos, como sejam 
o ambiente do trabalho e a natureza do mesmo, e 
até ao sexo do trabalhador. 

As funções, cujo desempenho exigem mais 
energias, importando mais desgaste humano, devem 
merecer um critério especial nas concessões. 

Êsse critério, justo e humano, está acolhido 
por todos os espíritos, e na legislação de diversos 
países. 

No Brasil, vamos encontrá-lo em dispositivos 
de nossas leis, desde tempos remotos, e, até no art. 
191, § 4º, da Constituição de 1946. 

Os tempos de serviço e de idade devem  
ser menores também para as mulheres 
trabalhadoras. 

As mulheres quando se empregam, 
geralmente, fazem-no por dificuldades prementes de 
vida. 

É razoável que elas, por fatôres muito 
conhecidos, se esgotem mais ràpidamente que os 
homens e que voltem ao lar donde saíram para 
ajudá-lo mais cêdo para a utilidade da família, da 
prole, da própria sociedade. 

Êsses fundamentos de minha emenda estão 
no coração de todos nós, e já acolhidos na legislação 
brasileira. 

Consultando êsses sentimentos e  
essa tradição desde logo deve- 
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mos incluí-los no Projeto nº 75-58, que estamos 
votando». 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1958. – 
Cunha Mello – Ezechias da Rocha. 

 
EMENDA Nº 3 

 
Substitutiva 

 
Art. 1º São estendidos aos segurados de todos 

os Institutos de Previdência Social os benefícios do 
art. 3º e respectivos parágrafos da Lei número 3.322, 
de 26 novembro de 1957. O limite do salário de 
contribuição fica porém, elevado de três para cinco 
vêzes o salário-mínimo de maior valor, vigente no 
País. 

Art. 2º O custeio da previdência social tendo 
em vista os acréscimos de despesa da presente lei, 
será atendido pelas seguintes contribuições: 

a) dos segurados, em percentagem de 6% 
(seis por cento) a 10% (dez por cento) sôbre o seu 
«salário de contribuição», e variável em funções 
dêste, não podendo incidir sôbre importância inferior 
ao salário-mínimo de maior valor vigente no País, ou 
à metade dêsse salário, em se tratando de menores 
aprendizes nem incidir sôbre importância superior a 
5 (cinco) vêzes êsse mesmo salário. 

b) das emprêsas em percentagem de 3% (três 
por cento) a 5% (cinco por cento) sôbre sua «renda 
bruta», excluídas aquelas cujos segurados sejam 
contribuintes do "IPASE", que continuarão a 
contribuir em quantia igual à que fôr devida por 
êsses segurados. 

c) da União, pela inclusão obrigatória na lei de 
Orçamento de cada ano de uma verba variável de 
3% (três por cento) a 5% (cinco por cento) da receita 
estimada no Orçamento do ano anterior. 

d) dos aposentados e pensionistas em 
percentagem de 6% (seis por cento) a 10% (dez por 
cento) sôbre os respectivos proventos. 

§ 1º A contribuição do trabalhador autônomo 
será calculada a uma taxa igual ao dôbro da que fôr 
fixada nos têrmos da alínea a dêste artigo. 

§ 2º Integram o salário de contribuição tôdas 
as importâncias recebidas a qualquer título pelo 
segurado. 

§ 3º Proceder-se-á ao tombamento da dívida 
da União para com os órgãos da Previdência Social, 
até 31 de dezembro de 1958; sôbre o montante 
dessa dívida, a União passará a pagar juros de 5% 
(cinco por cento) ao ano, a partir de 1º de janeiro de 
1959. 

§ 4º As verbas incluídas no Orçamento, nos 
têrmos da letra c dêste artigo destinar-se-ão: 

1) ao pagamento dos juros anuais, devidos a 
cada um dos órgãos da Previdência Social. 

2) à amortização da dívida da União, parcela 
esta que será depositada em conta bloqueada, no 
Banco do Brasil, do fundo único da Previdência 
Social. 

§ 5º O Govêrno fixará de 2 em 2 anos as 
percentagens das letras a, b, c, e d, dêste artigo. 

Art. 3º Os aposentados pelos Institutos de 
Aposentadoria e Pensões e pela Caixa de 
Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários 
(CAPFESP) terão seus proventos reajustados, na 
base de 80% (oitenta por cento) dos salários atuais e 
futuros de idênticos cargos, classe ou categoria da 
atividade a que pertenciam, não podendo ser tais 
proventos em caso algum inferiores ao salário-
mínimo de maior valor vigente no País, ou excedê-lo 
de 5 (cinco) vêzes. 

§ 1º Os pensionistas terão as suas pensões 
reajustadas de acôrdo com o que dispõe êste artigo 
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não podendo ser a pensão em cada caso, inferior a 
50 por cento do valor da aposentadoria. 

§ 2º Os proventos dos aposentados e 
pensionistas reajustados nos têrmos do que 
estabelece êsse artigo e o parágrafo anterior, serão 
pagos dentro de cento e vinte dias, a contar da data 
de publicação desta lei. 

Art. 5º Os segurados que nesta data, contarem 
mais de sessenta anos de idade, terão sua "renda 
vitalícia», ao se aposentarem, calculada, tomando-se 
por base o salário de contribuição dos últimos 12 
meses, anteriores à data da concessão da 
aposentadoria. 

Art. 6º Sob pena de nulidade de pleno direito 
do respectivo ato, e da responsabilidade do 
administrador que a praticou, fica suspensa nas 
instituições de Previdência Social, a admissão de 
pessoal a qualquer título, até que seja aprovado por 
lei o Quadro de Pessoal de cada um dos órgãos do 
Departamento Nacional de Previdência Social, à que 
se refere o artigo 8º desta lei. 

§ 1º Excetuam-se do disposto no presente 
artigo: 

a) as nomeações para cargos de comissão  
e funções gratificadas já existentes à data desta  
lei, cujo provimento se fará dentre os servidores 
efetivos, por livre escolha do Presidente da 
Instituição; 

b) as nomeações para cargos e funções de 
gabinete já existentes à data desta lei, cujo 
provimento será de livre escolha do Presidente. 

§ 2º – Em caráter transitório, e por prazo 
determinado para a realização de obras, sob o 
regime de administração, poderão as instituições de 
Previdência Social, contratar operários sujeitos 
ùnicamente à legislação trabalhista, observadas as 
verbas orçamentárias próprias e as normas gerais a 
êsse respeito, expedidas pelo Departamento 
Nacional da Previdência Social. 

§ 3º As instituições de Previdência Social 
poderão admitir empregados, sob o regime da 
legislação do trabalho, para atender a serviços de 
natureza permanente, respeitadas as dotações 
orçamentárias próprias. 

§ 4º Ao pessoal admitido na forma do 
parágrafo anterior, não se pagará salário mensal 
superior ao dôbro do salário mínimo local. 

§ 5º As questões pertinentes ao pessoal, de 
que tratam os §§ 2º e 3º dêste artigo, serão dirimidas 
na Justiça do Trabalho. 

Art. 7º Fica revogado o art. 3º do Decreto nº 
31.477, de 18 de setembro de 1952. 

Art. 8º Dentro do prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, a contar da vigência desta lei, o Poder 
Executivo encaminhará ao Poder Legislativo o 
anteprojeto de lei, contendo o Quadro de Pessoal 
dos diferentes órgãos de Previdência Social, com a 
respectiva classificação e os proventos de cada 
classe ou categoria. 

Art. 9º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, exceto para o art. 2º que vigorará a partir 
de 1º de janeiro de 1959, revogadas as disposições 
em contrário. 

 
Justificação 

 
Quando no início dêste ano, chegou a esta 

Casa o Projeto nº 2.119, de 1956, tratando da 
reforma administrativa da Previdência Social,  
projeto que tomou aqui o nº 10-58, foi iniciado  
um movimento visando pressionar o Senado e os 
Senadores, a fim de que o mesmo fôsse aprovado 
em regime de urgência e sem emendas. Coube  
ao Líder da Maioria, o nobre Senador Filinto  
Muller, barrar tal pretensão, mostrando que o 
Senado de modo algum abdicaria de sua 
prerrogativa de reexaminar a matéria, que 
particularmente nesse caso da Previdência Social, se 
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revestia de excepcional importância. Hoje, repete-se 
a pressão para que o projeto aprovado pela Câmara, 
contendo também falhas graves que deveriam ser 
corrigidas, seja aprovado precipitadamente, a fim de 
que não se perca a data da Abolição dos Escravos, 
como de oportunidade para as intenções do 
Govêrno. 

Favoráveis que somos às justas e  
legítimas reivindicações dos trabalhadores, 
julgamos por isso mesmo, que as falhas do 
projeto, suas contradições e êrros evidentes,  
deveriam merecer correção por parte desta Alta  
Câmara Legislativa. Daí, o «substitutivo», que 
apresentamos, de inspiração do Comité Nacional 
de Defesa da Previdência Social, que através  
de líderes dos mais categorizados, somando as 
contribuições dos trabalhadores ativos e  
inativos de todo o Brasil, procedeu a um estudo 
judicioso, equidistante de qualquer tendência  
ou orientação político-partidária, colocando  
em primeiro plano os direitos e deveres dos 
trabalhadores, em face dos interêsses da  
Nação. 

Substitutivo que a nosso ver muito melhor 
servirá aos interêsses do próprio Govêrno, tem, nós 
não o ignoramos, sua sorte selada, na precipitação 
da votação, que deve ser ultimada de qualquer forma 
ainda hoje. Ficará, entretanto, nos Anais desta Casa, 
como documento, que em 9 artigos apenas, condena 
pràticamente aos 205 artigos do projeto de Lei 
Orgânica. 

Sobretudo, que sua rejeição pela Maioria, dê 
ao próprio Govêrno a responsabilidade integral de 
desprezar medidas de excepcional valor para o 
problema da Previdência Social, como 
embasamento da paz social, em que se 
fundamente o progresso do Brasil, como de 
qualquer Nação. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1958, – 
Kerginaldo Cavalcanti. 

EMENDA N. 4 
 

Art. 3º 
Acrescente-se o seguinte: 
«§ 3º Para os contribuintes maiores de 65 

anos o cálculo da Aposentadoria será feito sôbre a 
média das contribuições dos 12 meses anteriores à 
concessão do benefício». 
 

Justificação 
 

Será feita da tribuna. 
Sala das Sessões, em 12 de maio de 1958. – 

Juracy Magalhães. 
 

EMENDA Nº 5 
 

Acrescente-se ao final do art. 3º o seguinte: 
Art. 3º «bem como a dos segurados 

amparados pela Lei nº 593, de 24 de dezembro de 
1948, que contínua em vigor". 
 

Justificação 
 

A Lei nº 593, de 1948, concedeu aos ferroviários 
e outros trabalhadores referidos no Decreto número 
20.465, de 1º de outubro de 1931, aposentadoria 
ordinária em caráter especial aos 35 anos de serviço, 
independente de limite de idade para os que foram 
admitidos ao serviço antes de 1º de outubro de 1931, 
medida justíssima quando se sabe que até àquela 
época não eram os servidores ferroviários beneficiados 
com o regime de 8 horas de trabalho. 

Ao contrário, ficavam ordinàriamente sujeitos 
ao arbítrio das administrações, entre as quais vários 
consórcios estrangeiros. 

São, portanto, segurados que trazem marcado 
na vida profissional o pêso do trabalho multiplicado e 
merecem aposentadoria ao completarem 35 anos de 
efetivo exercício, sem outras limitações, como já foi 
consagrado em lei. 
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O projeto não pode nem deve, por isso, afetar 
direitos adquiridos. 

 
Sala das Sessões do Senado em 13 de maio 

de 1958. – Ezechias da Rocha – Freitas Cavalcanti. 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto com as emendas. 
O SR. MEM DE SÁ (lê o seguinte discurso): 

– Senhor Presidente, Srs. Senadores; êste projeto 
está de antemão aprovado; falta-lhe, apenas, a 
formalidade da sanção presidencial. Não foi possível 
cumprí-la dentro do prazo que o Senhor João Goulart 
havia estipulado ao Congresso e ao Presidente da 
República, mas o será agora, com pequeno, embora 
decepcionante atraso, que sòmente adiou de alguns 
dias a alegria do 1º de Maio para os beneficiários 
políticos e sociais da Previdência. Consumado está o 
projeto. Posta a idéia em marcha no oportuno 
momento, com o ambiente preparado, 
fulminantemente se tornou reivindicação sentida e 
reclamada por milhões de assalariados urbanos. 
Reivindicação urgente, reivindicação decretada, 
imperiosa, fundamental, máxima. Quem a ela se 
opuser será reacionário, vendido aos patrões, 
inimigo dos trabalhadores. Aos que a esposam, 
porém, bem se pode aplicar a palavra dos 
evangelhos: – «Muitos serão chamados, poucos os 
eleitos». 

Pois era direi a V. Exas. e, através desta 
Casa, à Nação e aos obreiros do Brasil, que  
tenho o coração angustiado e aflito diante do  
que se pede quando indago, em minha perplexidade, 
se estamos dando o que efetivamente podemos  
dar, se vamos prometendo o que realmente s 
erá cumprido, se verdadeiramente iremos  
favorecer ou, ao contrário burlar, os 
 

homens simples que crêem demais e demais 
esperam do milagre dos decretos e da falácia dos 
governantes. Amargura-me a alma pensar  
que três milhões de brasileiros justamente 
ressentidos em face das iniquidades sociais e das 
brutalidades do egoismo burguês, sofrendo 
transportes urbanos inqualificáveis, habitações 
miseráveis, alimentação precária, sem assistência 
educacional nem hospitalar, julgam que esta lei lhes 
trará um pouco de felicidade, porque, iludidos por 
falsos salvadores continuam confiantes na 
onipotência do Estado, embora a burocracia, o 
empreguismo e a incapacidade que devoram o 
Poder Público, há decênios, lhes prometam e 
mintam, lhes acenem com dádivas e os' desesperem 
com miragens. 

Será necessário perguntar se as autarquias 
previdenciárias têm condições atuariais, 
administrativas, financeiras, capazes de satisfazei os 
novos encargos, quando sobejamente há muitos 
lustres, demonstram incapacidade para o 
cumprimento dos que já lhes foram atribuídos? 
Nenhum governante, até agora, nenhum  
Presidente da República, a começar pelo Senhor 
Getúlio Vargas – que foi o aclamado criador delas – 
cumpriu para com os Institutos e Caixas, o  
dever que a lei lhes impusera, a obrigação que êles 
próprios haviam proposto ao Estado, em suas 
mensagens e projetos. Em conseqüência, o débito 
da União para a Previdência Social, em  
31-12-1957, era superior a 47 bilhões de  
cruzeiros. Não será demais recordar de passagem, 
que quando um dêles se dispõe a cumprir o  
dever, a pagar o que deve, eis que o faz nos têrmos 
adotados pelo Sr. Kubitschek de Oliveira – êste 
mesmo que agora envia o projeto em exame – exi- 
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gindo que as autarquias apliquem em Brasília, sem 
rentabilidade alguma por muitos anos, as parcelas 
dos atrasados custosamente entregues. Assim, 
quando se paga uma pequena parte da monstruosa 
dívida, não vai ela para melhorar a assistência ou a 
previdência social, não vai para dar habitação 
decente aos densos núcleos operários das cidades e 
indústrias existentes; vai para uma cidade porvir; não 
se destina a assegurar renda ao patrimônio das 
autarquias – que a técnica atuarial exige não seja 
inferior a 5% ao ano – mas se destina a garantia a 
renda da imortalidade do Presidente da República. 

E como as coisas assim se passam – 
enquanto novas ilusões são semeadas – aqui está a 
situação do IAPI, descrita pelo Sr. R. Maragliano, de 
acôrdo com o balanço da maior das autarquias da 
Previdência referente ao ano de 1956. 
Compromissos presentes e futuros do Instituto para 
com seus associados em 31 de dezembro daquele 
ano Cr$ 56.468.453.000,00. 

Fundo de Garantia Total (para fazer face 
àqueles compromissos) – Cr$ 28.202.295.454,00. 

Fundo de Garantia efetivamente realizado – 
Cr$ 5.209.254.413,90. Assim, do deficit técnico 
superior á 51,3 bilhões, 23 esperam ser cobertos 
pelo Ativo a, Realizar (pagamento de dívidas) a 28,3 
bilhões acham-se inteiramente sem cobertura 
financeira. Noutras palavras, como assevera o 
mencionado especialista, «para cada 100 cruzeiros 
de compromissos já assumidos (até 31-12-56) com 
os seus segurados, dispõe o IAPI de apenas Cr$ 
49,95, dos quais Cr$ 9,23 em seu poder e Cr$ 40,72 
em mãos de terceiros, notadamente da União». 

Cálculos razoáveis feitos para o conjunto  
das entidades de Previdência, estimam que 
atualmente o total dos compromissos que elas 
 

têm para com seus associados se eleva a 104 
bilhões, com um fundo de garantia efetivamente 
realizado de apenas 19 bilhões e um deficit, sem 
qualquer cobertura, superior a 55 bilhões. 

Dizem ainda as cifras que, de 1942 para 1956 
a despesa de benefícios do IAPI «cresceu na razão 
de 1 para. 109, isto é, em 1956 ela era 109 vêzes 
maior do que em 1942, ao passo que a receita de 
contribuições apenas cresceu na proporção de 1 
para 34". No mesmo período as despesas 
administrativas subiram na razão de 1 para 37. 

São ainda as estatísticas que mostram que, 
nos institutos de previdência, o número de 
aposentados aumenta mais celeremente que o 
número de contribuintes. O exemplo do IAPI revela 
que, de 42 a 56, o número de contribuintes subiu em 
65%, enquanto o de aposentados cresceu 807%. – 
isto é, 12,4 vêzes mais que o dos primeiros. Para 
fazer face a esta situação, o sistema adotado no 
Brasil – de capitalização – exige acumulação de 
reservas que assegure ao patrimônio das  
autarquias uma fonte de receita capaz de cobrir o 
aumento dos encargos, sem majoração das taxas de 
contribuição. 

Mas aqui também, por fatôres diversos e 
determinações sucessivas, a administração das 
entidades previdenciárias brasileiras falhou  
totalmente, de forma que as rendas patrimoniais 
auferidas, sendo ínfimas, a léguas se acham de 
satisfazer sua função especifica no plano atuarial dos 
encargos. Abstenho-me de alinhar mais números e 
índices comprovadores desta verdade universalmente 
conhecida entre nós – a do descalabro reinante no 
setor da Previdência Social, ressalvadas poucas 
exceções. Pois sôbre esta constelação de fracassos, 
Srs. Senadores, sôbre entidades que, por motivos notó- 
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rios, são incapazes de cumprir ,os encargos a ela 
atribuídos, o atual projeto quer lançar um novo fardo 
– o da aposentadoria facultativa aos 55 anos de 
idade – cujo pêso as mais ricas nações do mundo, 
as de mais sólidas instituições não se julgam ainda 
com fôrças para suportar. Pelo diploma a ser 
promulgado, todos os homens sadios, ainda capazes 
de produzir para si próprios e para a coletividade, 
passarão a ser por esta sustentados, quer sejam 
assalariados, quer sejam patrões. De um dêstes, 
meu amigo, diretor de próspera emprêsa, corado e 
exuberante como figura de anúncio de charutos, ouvi 
que seria dos primeiros a reclamar o benefício da 
nova lei. Tem 57 anos, trabalha desde os 18 e 
contribui para o IAPC desde sua fundação. Passará 
a perceber, como aposentado, cêrca de 10 mil 
cruzeiros mensais. 

– Não achas que tenho direito a êste prêmio? 
Interrogou-me. 

– Mas como vais abandonar tua firma e teus 
negócios? objetei. 

– Não abandono coisa nenhuma. Apenas terei 
de eleger minha senhora diretora da Companhia, 
para assinar os papéis... 

Realmente, assim será, multiplicado o caso 
milhares de vêzes. Achando-se doente ou inválido 
um homem, em qualquer idade, deve ser poupado 
ao trabalho e assistido pela sociedade a que deu 
tudo o que podia dar. Achando-se em saúde e com 
fôrças, não creio que aos 55 anos se entregue à 
ociosidade, denunciada como mãe de todos os vícios 
pela sabedoria do brocardo. 

Sentindo-se em forma física e mental, os 
aposentados, operários e empregadores, 
continuarão a trabalhar, por mais que a lei tente 
coibir o abuso, somando aos benefícios da 
aposentadoria os salários das novas  
ocupações. Os patrões utilizarão «testas de fer- 
 

ro", os obreiros dedicar-se-ão a tarefas avulsas, para 
gáudio dos que os aproveitarem, com salários 
baixos, sem descontos, sem carteiras profissionais, 
sem direito a reclamações, sem dissídios;  
coletivos... 

Não, Sr. Presidente, não se suponha que eu 
seja contrário ao doce repouso, ao merecido 
descanso, ao ideal do ócio com dignidade. Como sou 
otimista, não tenho dificuldade em imaginar, para 
dentro de algumas décadas, quando as novas fontes 
de energia tiverem plena aplicação, as novas 
técnicas se expandirem e multiplicarem, o 
capitalismo burguês e o comunismo moscovita, 
superados, eclodirem nas entre-sonhadas formas de 
convívio pacífico universal sob o império da justiça 
distribuitiva ,e do solidarismo social – não tenho 
dificuldades em imaginar a humanidade trabalhando 
menos, 6 horas por dia, cinco dias por semana, 
dedicando-se cada vez mais ao gostoso  
trabalho de tornar fecundo o lazer para o  
destino sobrenatural do homem, como para  
fazer amorável sua passagem sôbre a  
terra. Ah! Quanto trabalho, mas que nobre e 
luminoso trabalho, será reclamado para encher o 
vazio do ócio, dando-lhe sentido, grandeza e 
virtude... 

Até lá e por enquanto, fujamos aos devaneios. 
Estamos no Brasil, 1956, num país em luta pelo 
desenvolvimento, curtindo as chagas do pauperismo, 
com populações sub-nutridas, com infância sem 
escolas, com doentes, sem hospitais, com índices 
ridículos de consumo, com produtividade irrisória, 
com possibilidades imensas à espera de trabalho e 
capital. Até lá e por enquanto, antes da 
aposentadoria aos homens sadios com 55 anos, há 
outras reivindicações urgentes, clamorosas, vitais, 
para o bem do País e das massas obreiras, não 
sòmente das cidades, mas também dos campos. 
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A primeira delas, a reivindicação imediata que 
os verdadeiros amigos dos trabalhadores e do povo 
têm a formular, está no combate à inflação e ao 
aviltamento monetário. Um partido que queira 
realmente ser trabalhista» deveria tomar neste 
momento como bandeira de luta, a superação das 
crises que asfixiam a vida nacional e torturam nossas 
populações. 

Não leia o Sr. João Goulart o que eu digo 
sôbre a inflação; leia os memoráveis discursos que 
nesta mesma Casa pronunciou sôbre a matéria o 
eminente Alberto Pasqualini, para compreender que 
ela é o inimigo público nº 1 dos trabalhadores e que, 
dominá-la deve ser a primeira meta a atingir. 
«Máquina de espoliação do pobre em favor do rico» 
– assim chamou o grande líder o cancro econômico 
da inflação, mostrando, com a ciência dos autores e 
a experiência dos povos que, através dela, os 
trabalhadores são sugados e roubados, em benefício 
dos aventureiros, dos magnatas, dos exploradores 
de fortunas improvisadas. 

O primeiro direito social a defender, para o 
operário, é o de um salário compatível com seu 
esfôrço e com suas necessidades. Salário real, 
salário medido em bens, em utilidades, não o 
embuste grosseiro dos salários nominais que se 
levantam anualmente para anualmente serem 
anulados pela alta dos preços. Salários reais 
satisfatórios e estáveis, que permitam a estabilidade 
da vida familiar de quem trabalha, com tranqüilidade 
de espírito e segurança – não apenas contra as 
adversidades da sorte – mas, desde logo, contra a 
chantage da moeda envelhecida de semana a 
semana. Seguro contra a moléstia, a invalidez, a 
velhice, sim; seguro em benefício do futuro, sim; 
mas, também e principalmente, luta contra a 
carestia, luta contra a ignorância e a miséria, 
 

contra as causas do pauperismo, luta contra os 
preços desvairados das espirais inflacionárias. Antes 
de prometer aos trabalhadores brasileiros aquilo que 
nenhuma outra nação se considera capaz de 
conceder – a aposentadoria indiscriminada aos 55 
anos – eu sonho dar ao nosso povo aquilo que 
muitas vão conseguindo garantir a seus filhos: 
condições de vida digna de ser vivida. Eu sonho para 
os brasileiros, dos campos e das cidades, com 
educação e instrução aparelhamento técnico, higiene 
e saúde, capazes de lhes aumentar a produtividade 
e, com esta e com justiça na distribuição das 
riquezas, salários reais que lhes confiram um padrão 
de vida satisfatório. Antes de distribuir o que ainda 
não temos, batalhemos para remover as causas dos 
males e infortúnios atuais: luta contra a inflação, isto 
é, contra a orgia das despesas e o desequilíbrio 
orçamentário; luta pela reforma agrária dando 
assistência e elevando os níveis da agricultura  
e dos agricultores, assegurando terra aos que são 
capazes de fazê-la produzir; luta pela reforma 
administrativa, contra o empreguismo e o parasitismo 
burocrático. 

Quantas lutas a empreender! Que imenso 
programa a realizar pelos homens e pelos partidos 
que verdadeiramente amarem o povo e desejarem o 
bem comum, pelos políticos que sinceramente forem 
«populistas» no alto e nobre sentido da palavra. 
Entre êstes eu me desejo incluir e com êles pelejar, 
na humildade de minhas posses, quando os que são 
poderosos e têm fôrças para sustentar e ameaçar 
Governos, usarem de seu prestígio para as grandes 
campanhas que os melhores pensadores têm 
preconizado. 

Sr. Presidente, o eminente Professor  
Darcy Bessone, falando numa reunião  
de sindicatos, em Minas, acentuou sàbiamente que o 
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exercício do poder político exige preparação e 
amadurecimento. «Cumpre proceder sem pressa e 
com paciência», acrescentou, lembrando que o 
Partido Laborista inglês se preparou desde  
1899 para assumir as responsabilidades do  
Govêrno. Do contrário, «desperdiçam-se as 
oportunidades das reformas sociais, os rumos se 
tornam confusos», perigos abissais se abrem. Peço 
licença para saudar o novo líder petebista de Minas 
Gerais portador de mensagem tão elevada de 
patriótico idealismo. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Muito bem! 
O SR. MEM DE SÁ: – Julgo que seria  

urgente aos grandes partidos, com penetração nas 
camadas proletárias, instituir cursos de preparação 
de líderes, ensinando aos trabalhadores, como fêz o 
catedrático de Belo Horizonte, quais os verdadeiros 
caminhos da longa e áspera jornada da 
emancipação operária, da conquista de direitos 
efetivos, do desenvolvimento econômico do Brasil. 
Sòmente através de uma campanha honesta de 
esclarecimento os líderes e partidos ensinarão o 
povo a discernir entre miragens e possibilidades, 
entre ilusões e realidades, fazendo-o compreender 
que «nem tudo que reluz é ouro» e que muitos 
acenos dourados conduzem mais depressa ao 
ludíbrio que à verdade. 

Tudo faz crer que a lei em exame esteja neste 
caso. Sou dos que almejam dar aos trabalhadores, 
não sòmente os urbanos, mas também os rurais, 
todos os direitos e vantagens que efetivamente as 
nossas condições econômicas e financeiras 
tornarem possíveis. Em matéria de previdência 
social, entendo que nada deveria ser feito, como 
nada deveria ter sido feito, sem uma prévia e 
completa investigação, sem um amplo e prelimi- 

 

nar balanço, sem uma exaustiva análise da situação 
das autarquias existentes. Sem uma reforma 
estrutural, sem o saneamento administrativo dessas 
instituições, e sem sólidas bases atuariais, à luz da 
realidade científica e das possibilidades da renda 
nacional, tudo que se fizer será temerário e pode 
tornar-se engôdo funesto, com prejuízos 
irremediáveis à Nação e aos próprios trabalhadores. 

Temo, porém, com a lição que de sua tribuna 
ministrou o eminente líder trabalhista, Senador 
Cunha Mello, que continuemos a trilhar a senda da 
insensatez, invertendo a ordem da lógica e do bom 
senso: – começa-se por dar o que não se sabe se é 
exeqüível para verificar, depois, quais os recursos 
indispensáveis para adiar a bancarrota dos Institutos. 
Incendeiam-se esperanças, insuflam-se aspirações 
que exasperam os ressentimentos das classes 
obreiras, para lançá-las, depois, na descrença e no 
desespêro, quando despertam do sonho irrealizável, 
ao golpe das desilusões e ao pêso dos ônus 
insuportáveis sôbre elas lançados. Este projeto não 
consigna meios eficientes para a finalidade que 
propõe. O atuário Severino Montenegro (citado pelo 
Sr. Maragliano) estima necessário um aumento de 
contribuição global maior de 6%, semente para fazer 
face ao benefício da aposentadoria indiscriminada 
aos 55 anos. A proposição oficial sugere apenas o 
aumento de 3%, elevando de 7 para 8% a 
contribuição das três partes que teoricamente devem 
alimentar a previdência. Mas o Govêrno não tem 
pago, nem dá esperanças de pagar a sua cota. 
Quando o fizer, ou quando fôr ,constrangido a isto 
para impedir que fechem as autarquias, êle o fará 
com novos jatos emissionistas. A inflação decorrente 
da política do café e da construção de Brasília, 
somar-se-á a da agravação alucinada dos defi- 
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cits orçamentários. Subirão ainda mais os preços, 
que de resto, serão logo «majorados com o aumento 
dos custos de produção, derivado das maiores 
contribuições aos Institutos. A elevação dos custos e 
dos preços determinará a dos salários e esta, como 
sempre, novamente a dos custos e preços, no circulo 
vicioso e diabólico da máquina de espoliação dos 
pobres. 

Os trabalhadores é que pagarão o preço da 
mentira. E não sòmente os operários citadinos; 
também os milhões de brasileiros que vegetam nos 
meios rurais, abandonados e esquecidos, também os 
milhões de nordestinos que arrostam o flagelo da 
sêca. E o êxodo dos campos será mais estimulado, 
repudiando-se a fixação do homem à terra, negando-
lhe direitos e proteção, perseguindo-se a. atividade 
agrícola. As populações rurais indagarão por que são 
desamparadas, como hoje os trabalhadores urbanos 
perguntam por que os funcionários civis e militares 
se aposentam com promoções e aumentos de 
vantagens. 

Perdoem-me V. Exas. o enfado da repetição 
de tantos truismos e banalidades. Digo o que 
aprendi, o que a reflexão e a experiência me 
ensinam, porque, acima de tudo, como Shakespeare 
recomendava, quero ser fiel a mim mesmo. Repito, 
que desejo votar para os brasileiros tudo quanto lhes 
seja possível dar. Antes de tudo, moeda sã, finanças 
saudáveis, para que a vida dos que trabalham não 
padeça a tragédia, da instabilidade e á farsa do 
roubo. E depois escolas, habitação, transporte, 
higiene, produtividade, acesso à terra e à 
propriedade. Descanso, repouso e amparo na 
doença, na invalidez, na adversidade. Tudo o que 
aumenta a existência e torna fecundo o lazer. Tudo o 
que fôr possível, na medida do possível à luz das leis 
inflexíveis da ciência econômica e da verdade 
atuarial. 

Praza a Deus esteja eu imerso em erros. 
Permita o Onipotente que no Brasil as coisas se 
processem ao contrário do que teme a honesta 
lucubração de minha pobre inteligência. Serei feliz 
quando me demonstrarem meus equívocos; mas até 
lá, amaldiçoados sejam os que duvidarem da reta 
intenção que me anima e do corajoso amor que voto 
ao bem comum e aos trabalhadores do Brasil. (Muito 
bem; muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado). 

O SR.. PRESIDENTE: – Sendo evidente a 
falta de número para prosseguimento dos trabalhos, 
vou encerrar a sessão. Designando para a próxima 
sessão ordinária de hoje a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Continuação da discussão única do Projeto 

de Lei da Câmara nº 75, de 1958, que estende aos 
segurados de todos os Institutos de Previdência 
Social os benefícios do art. 3º e respectivos 
parágrafos da Lei número 3.322, de 26 de novembro 
de 1957, e dá outras providências, em regime de 
urgência, nos têrmos do art. 156, § 4º do Regimento 
Interno, em virtude de Requerimento número 155, de 
1958, do Sr. Filinto Müller e outros Srs. Senadores, 
aprovado na sessão anterior, tendo parecer favorável 
das Comissões de Constituição e Justiça; Legislação 
Social; Economia; Finanças (proferidos oralmente 
em Plenário). 

2 – Discussão única da Redação Final do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 14, de 1957, 
originário da Câmara dos Deputadas, que determina 
o registro do têrmo de acôrdo celebrado entre o 
Ministério da Agricultura e a Missão Salesiana de 
Mato Grosso para aplicação. da verba de Cr$ 
100.000,00, destinada ao Aprendizado Agrícola de 
Guiratinga (redação oferecida pela Comissão de 
Redação em seu Parecer nº 91, de.1958). 
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3 – Discussão única da Redação Final do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 32, de 1957, 
originário da Câmara dos Deputados, que mantém a 
decisão do Tribunal de Contas denegatória de 
registro do têrmo aditivo ao contrato celebrado entre 
o Departamento Nacional de Estradas de Ferro e a 
Sociedade Escritório Técnico Passos & Mattos Ltda., 
para a construção da variante João Rodrigues – 
Ramis Galvão, da linha tronco da Viação Férrea do 
Rio Grande do Sul (redação oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer nº 92, de 1958). 

4 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 12, de 1958, que eleva à primeira 
categoria o Tribunal Regional do Trabalho  
da 4ª Região, cria Juntas de Conciliação e 
Julgamento e dá outras providências, Pareceres (nú- 
 

meros 139, 140 e 141, de 1958); da Comissão de 
Constituição e Justiça, favorável; da Comissão de 
Serviço Público Civil, favorável, com as emendas 
que oferece (ns. 1-C a 4-C); da Comissão de 
Finanças, favorável ao projeto„e às Emendas ns. 1-C 
a 4-C. 

5 – Segunda discussão do Projeto de Lei do 
Senado nº 38, de 1957, que modifica dispositivo da 
legislação referente ao direito à pensão pela viúva de 
militar (aprovado em primeira discussão em 8 do 
mês em curso) tendo Pareceres Favoráveis sob ns. 
111, 112 e 113, de 1958 das Comissões: de 
Constituição e Justiça; de Legislação Social e de 
Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 12 horas e 30 minutos. 

 



37ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 13 DE MAIO DE 1958 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. JOÃO GOULART E CUNHA MELLO 
 

 
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se 

presentes os Senhores Senadores: 
Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Prisco dos Santos. 
Alvaro Adolpho. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Públio de Mello. 
Waldemar Santos. 
Mathias Olympio. 
Mendonça Clark. 
Onofre Gomes. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Georgino Avelino. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
João Arruda. 
Novaes Filho. 
Nelson Firmo. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Sá Tinoco. 
Paulo Fernandes. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 

Bernardes Filho. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Lineu Prestes. 
Lino de Mattos. 
Pedro Ludovico. 
Sylvio Curvo. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Gaspar Velloso. 
Gomes de Oliveira. 
Nereu Ramos. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. (49). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 49 Senhores 
Senadores. Havendo número legal, está aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Primeiro Suplente, servindo de 2º 

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

O Sr. 1º Secretário dá conta do seguinte 
 

EXPEDIENTE 
 

AVISO 
 
Do Sr. Ministro da Guerra, nº 450, como 

segue: 
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MINISTÉRIO DA GUERRA 
 

Aviso nº 450-25-De 
Em 10 de maio de 1958. 
Senhor Primeiro Secretário: 
Em atenção ao Ofício nº 141, de 7 de abril próximo findo, com o qual V. Exa. encaminhou o teor do 

Requerimento nº 85, de 1958, do Senhor Senador Lino de Mattos, solicitando informações sôbre os Tiros de 
Guerra, tenho a satisfação de informar: 

– quanto ao item 1º: relação anexa; 
– quanto ao item 2º: 
A orientação no Ministério da Guerra, dentro do estrito critério legal, tem sido favorável à criação de 

novos ou à manutenção dos atuais Tiros de Guerra, quando essa criação ou manutenção não colida com o 
interesse de formação de reservas instruídas e qualificadas (la categoria). 

A legislação sôbre o assunto é a seguinte: 
"Nos municípios afastados das sedes de corpos de tropas do Exército e de acentuada densidade de 

população, serão mantidos os atuais Tiros de Guerra ou criados outros para instrução militar dos 
convocados nêles residentes. 

§ 1º Os Tiros de Guerra terão sede, material, móveis, utensílios e polígono de tiro providos pelas 
Prefeituras Municipais, sem ficarem subordinados ao executivo local" (Artigo nº 74 da Lei do Serviço Militar; 
Decreto-lei nº 9.500, de 23 de julho de 1946) . 

– quanto ao item 3º: 
Cabendo às Prefeituras Municipais, como esclarece, o texto legal acima transcrito, as providências 

relativas ao aparelhamento material dos Tiros de Guerra, julgo ficas prejudicada a resposta ao 3º quesito. 
Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. Exa. os protestos da minha alta estima e distinta 

consideração. – General Henrique Lott, Ministro da Guerra. 
 

TG 
Número 

RELAÇÃO DOS TIROS DE GUERRA 
LOCALIDADE Observações 

1ª REGIÃO MILITAR 
Estado do Rio 

1  Bom Jesus de Itabapoana ......................................................  
2  Santo Antônio de Pádua .......................................................... Encostado 1957 
3  São Fidélis ..............................................................................  
4  Volta Redonda ........................................................................  

119  Cantagalo ................................................................................ Encostado 1956 
216  Itaperuna ................................................................................  
217  Miracema ................................................................................  
218  Nova Friburgo .........................................................................  
219  Teresópolis ...............................................................................  
296  Porciúncula ..............................................................................  

    
Estado do Espírito Santo 

 
106  Alegre .......................................................................................  
107  Castelo .....................................................................................  
108  Colatina....................................................................................  
109  Mimoso do Sul.........................................................................  
220  Cachoeiro de Itapemirim .........................................................  
278  Guacuí ....................................................................................  
279  Muqui .....................................................................................  
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 2 ª  R EGI Ã O M I L I T A R   
 Estado de São Paulo  
   

TG 
Número 

LOCALIDADE 
Observações 

5  Amparo ............................................................................................  
6  Araraquara .......................................................................................  
7  Avaré ................................................................................................  
8  Bariri ...............................................................................................................  
9  Barretos .........................................................................................................  

10  Bebedouro .......................................................................................  
12  Birigui .............................................................................................................  
13  Bragança Paulista ...........................................................................  
14  Araçatuba ........................................................................................  
15  Capivari .........................................................................................................  
16  Catanduvas ......................................................................................  
18  Franca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
19  Garças .............................................................................................  
21  Itapeva ...........................................................................................................  
22  Itápolis ............................................................................................................  
23  Itararé ...............................................................................................  
24  Jaboticabal ....................................................................................................  
25  Jaú ...................................................................................................  
26  Limeira .............................................................................................  
27  Mirassol ............................................................................................  
28  Mocóca ............................................................................................  
29  Mogi-Mirim .......................................................................................  
30  Monte Aprazível ...........................................................................................  
32  Olímpia ...........................................................................................................  
34  Ourinhos ...........................................................................   
35  Penápolis .......................................................................................................  
36  Piracicaba ......................................................................................................  
37  Pirajuí .............................................................................................................  
38  Pompéia ........................................................................................................  
39  Ribeirão Preto ..................................................................................  
40  Rio Claro .......................................................................................................  
41  São José do Rio Prêto''....................................................................  
43  São Carlos .......................................................................................  
44  São João da Boa Vista .....................................................................  
45  São José dos Campos ....................................................................  
46  São José do Rio Pardo ....................................................................  
47  São Manoel ...................................................................................................  
48  Sorocaba ..........................................................................................  
49  Taquaritinga ...................................................................................................  
50  Tanabi ............................................................................................................  
51  Tupã .................................................................................................  
52  Valparaíso ........................................................................................  

105  Americana ........................................................................................  
121  Assis .................................................................................................  
122  Batatais ............................................................................................  
123  Botucatu ...........................................................................................  
124  Paraguaçu-Paulista ......................................................................................  
131  Promissão ........................................................................................  
133  Jacareí ..............................................................................................  
173  Mogi das Cruzes ..............................................................................  
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TG 
Número LOCALIDADE Observações 

   
182 Araras .....................................................................  
221 Bauru.......................................................................  
223 Santa Cruz do Rio Pardo ........................................  
224 Dois Córregos .........................................................  
225 Agudos ...................................................................  
226 Ituverava .................................................................  
227 Marília......................................................................  
228 Pederneira ..............................................................  
229 Pinhal ......................................................................  
230 Piraju ......................................................................  
231 Presidente Prudente ...............................................  
232 Presidente Wenceslau ............................................  
234 São Joaquim da Barra ............................................  
262 Casa Branca ...........................................................  
263 Pacaembu ..............................................................  
271 Tatuí.:......................................................................  
277 São Caetano do Sul................................................  
279 Itatiba ......................................................................  
283 Miguelópolis ............................................................ Encostado 1957 
284 Lucélia.....................................................................  
285 Santo   André...........................................................  
286 Guararapes..............................................................  
289 Leme........................................................................  
292 Palmital ...................................................................  
293 Itapetininga .............................................................  
295 Santa Rita de Passa Quatro ...................................  
298 São Bernardo do Campo ........................................  

   
 4ª REGIAO MILITAR  
 Estado de Goiás  
   

53 Anápolis...................................................................  
55 Goiás ...................................................................... Encostado 1955 
56 Rio Verde................................................................  

237 Catalão ...................................................................  
238 Silvânia.................................................................... Encostado 1955 

   
 Estado de Minas Gerais  
   

57 Araguari ..................................................................  
58 Ituiutaba  .................................................................  
59 Uberaba  .................................................................  
60 Uberlândia ..............................................................  
61 Além Paraíba  .........................................................  
65 Araxá ......................................................................  
63 Aimorés ..................................................................  
64 Arassuaí .................................................................  
68 Carangola ...............................................................  
69 Caratinga ................................................................  
71 Alfenas ....................................................................  
72 Bom Despacho .......................................................  
73 Diamantina .............................................................  
74 Governador Valadares ...........................................  
75 Campo Belo  ...........................................................  
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TG 
Número LOCALIDADE Observações 

   
6 Guanhães.................................................................. Encostado 1955 

77 Cataguases................................................................  
80 Itaúna.........................................................................  
81 Januário..................................................................... Encostado 1955 
82 Jequitinhonha ............................................................ Encostado 1955 
83 Guaxupé....................................................................  
84 Manhuassu................................................................  
85 Manhumirim............................................................... Encostado 1957 
87 Montes Claros...........................................................  
89 Ouro Fino................................................................... Encostado 1957 
90 Paracatu..................................................................... Encostado 1956 
91 Patos de Minas..........................................................  
92 Passos.......................................................................  
93 Peçanha..................................................................... Encostado 1955 
95 Raul Soares...............................................................  
96 Resplendor................................................................ Encostado 1955 
97 Visconde do Rio Branco ........................................... Encostado 1956 
98 Leopoldino.................................................................  
99 Muriaé........................................................................  

100 Oliveira.......................................................................  
102 Teófilo Otoni...............................................................  
113 Santa Rita de Sapucaí...............................................  
134 Divinópolis.................................................................  
145 Patrocínio...................................................................  
146 Pirapora.....................................................................  
147 Poços de Caldas........................................................  
149 Ponte Nova................................................................  
151 São João Nepomuceno.............................................  
155 São Lourenço.............................................................  
156 São João do Paraíso.................................................  
157 Sete Lagoas...............................................................  
161 Teixeiras.................................................................... Encostado 1955 
162 Viçosa........................................................................  
235 Ubá............................................................................  
260 Curvelo.......................................................................  
261 Formiga......................................................................  
264 Lavras........................................................................  
268 Carmo do Rio Claro...................................................  
272 Pomba........................................................................ Encostado 1955 
281 Conselheiro Lafaiete..................................................  
282 Itapecerica.................................................................  

   
 5ª REGIAO MILITAR  
   
 Estado do Paraná  
   

86 Cambará....................................................................  
139 Cornélio Procópio......................................................  
163 Londrina.....................................................................  
165 Santo Antônio da Platina........................................... Encostado 1956 
185 Jacarèzlnho................................................................ Encostado 1956 
297 Ribeirão Claro............................................................  

62 Maringá......................................................................  
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 Estado de Santa Catarina  
  

TG 
Número LOCALIDADE Observações 

   
170 Brusque...........................................................................................................  
172 Caçador..........................................................................................................  
287 Joaçaba ..........................................................................................................  

   
 6ª REGIÃO MILITAR  
   
 Estado da Bahia  
   

17 Feira de Santana............................................................................................  
110 Alagoinhas......................................................................................................  
111 Muritiba........................................................................................................... Encostado 1957 
112 Castro Alves....................................................................................................  Encostado 1956 
113 Nazaré.............................................................................................................   
114 Cachoeira........................................................................................................ Encostado 1955 
115 Santo Antônio de Bom Jesus..........................................................................  Encostado 1955 
116 Cruz das Almas .............................................................................................. Encostado 1955 
117 Valença .......................................................................................................... Encostado 1956 
120 Vitória da Conquista .......................................................................................  
126 Itabuna ...........................................................................................................  
127 Jacobina .........................................................................................................  
128 Jequié ............................................................................................................  
129 Juàzeiro...........................................................................................................  
132 Maragogipe.....................................................................................................  
135 Poções ........................................................................................................... Encostado 1956 
136 Piau ................................................................................................................ Encostado 1956 
138 Santo Amaro ..................................................................................................  
147 Serrinha .......................................................................................................... Encostado 1955 
233 Senhor do Bonfim ..........................................................................................  
240 Ilhéus ..............................................................................................................  

   
 Estado de Sergipe  
   

140 Estância.......................................................................................................... Encostado 1955 
142 Itabaiana......................................................................................................... Encostado 1956 
143 Lagarto............................................................................................................ Encostado 1955 
144 Propriá ............................................................................................................  

   
 7ª REGIAO MILITAR  
   
 Estado da Paraíba  
   

148 Itabaíana ........................................................................................................  
150 Rio Tinto .........................................................................................................  
152 Patos ..............................................................................................................  
243 Cajazeiras ......................................................................................................  
280 Guarabira ....................................................................................................... Encostado 1957 

   
 Estado de Pernambuco  
   

154 Arcoverde........................................................................................................  
158 Vitória dc Santo Antão....................................................................................  
159 Bom Conselho................................................................................................. Encostado 1956 
166 Gravatá........................................................................................................... Encostado 1957 
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TG 
Número LOCALIDADE Observações 

   
167 Goiana......................................................................................................................  
168 Limoeiro..................................................................................................................... Encostado 1957 
169 Palmares................................................................................................................... Encostado 1957 
171 Pesqueira..................................................................................................................  
176 Timbaúba..................................................................................................................  
245 Barreiros.................................................................................................................... Encostado 1957 
246 Catando.....................................................................................................................  
247 Paulista......................................................................................................................  
265 Garanhuns.................................................................................................................  
266 Caruaru......................................................................................................................  
288 Sertânia.....................................................................................................................  

   
 Estado de Alagoas  
   

175 Santana de Ipanema................................................................................................ Encostado 1956 
179 Palmeira dos Índios .................................................................................................  
180 Pão de Açúcar........................................................................................................... Encostado 1956 
181' Penedo......................................................................................................................  
183 São José da Laje......................................................................................................  
186 União dos Palmares ................................................................................................ Encostado 1956 
187 Viçosa........................................................................................................................  
244 Rio Largo................................................................................................................... Encostado 1957 

   
 Estado do Rio Grande do Norte  
   

188 Mossoró....................................................................................................................  
241 Areia Branca.............................................................................................................. Encostado 1955 
242 Macau........................................................................................................................ Encostado 1956 

   
 8.ª REGIAO MILITAR  
   
 Estado do Pará  
   

189 Cametá......................................................................................................................  
190 Santarém...................................................................................................................  
273 Bragança...................................................................................................................  
275 Óbidos.......................................................................................................................  

   
 Estado do Amazonas  
   

276 Itacoatiara..................................................................................................................  
   
 Território do Acre  
   

191 Rio Branco................................................................................................................  
   
 Território do Amapá  
   

130 Macapá......................................................................................................................  
   
   
 Estado de Goiás  
   

291 Pedro Afonso............................................................................................................  
294 PôrtoNacional............................................................................................................  
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9ª REGIAO MILITAR 

 

 

   
 Estado de Mato Grosso  
   

178 Poconé .......................................................................................................... Encostado 1956 
   
 10ªREGIAO MILITAR  
   
 Estado do Ceará  
   

203 Acarau ........................................................................................................... Encostado 1957 
204 Canindé ......................................................................................................... Encostado 1953 
205 Crato .............................................................................................................  
206 Granja ........................................................................................................... Encostado 1953 
207 Iguatu ............................................................................................................  
208 Ipu ................................................................................................................. Encostado 1956 
209 Itapipoca ........................................................................................................ Encostado 1957 
210 Joázeiro do Norte...........................................................................................  
211 Quixadá..........................................................................................................  
213 São Benedito..................................................................................................  
215 Sobral.............................................................................................................  
248 Aracati ...........................................................................................................  
240 Baturité .......................................................................................................... Encostado 1957 
250 Camocim........................................................................................................  
252 Limoeiro do Norte...........................................................................................  
254 Massapé ........................................................................................................  
255 Missão Velha ................................................................................................. Encostado 1953 
257 Russas...........................................................................................................  
258 Senador Pompeu .......................................................................................... Encostado 1957 
259 Tauá  Encostado 1953 

   
 Estado do Maranhão  
   

194 Caxias............................................................................................................  
195 Codó...............................................................................................................  
196 Pedreiras .......................................................................................................  

   
 Estado do Piauí  
   

198 Campo Maior..................................................................................................  
199 Oeiras ............................................................................................................  
200 Parnaíba ........................................................................................................  
201 Picos..............................................................................................................  

   
239 Floriano .........................................................................................................  

 
Observação: – Considera-se o- Tiro de Guerra como "Encostado" quando, em determinado ano, o 

número de cidadãos a serem convocados é inferior a 50, não atingindo, assim, o efetivo mínimo, necessário 
ao funcionamento do Tiro. (Parágrafo único do artigo 5.0 do Regulamento para os Tiros de Guerra — 
Decreto n.° 19.694, de 1 de outubro de 1945). 

Ao Requerente. 
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OFÍCIOS 

 
Da Câmara dos Deputados, nº 479 e 480, 

encaminhando, autógrafos dos seguintes projetos de 
lei: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 76, DE 1958 

 
(Nº 2.136-C de 1956, na Câmarados Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a doar aos seus 

ocupantes as porções que integram o terreno situado na 
cidade de Manaus, Estado do Amazonas, incorporado 
ao Patrimônio da União Federal, em virtude de 
deferimento, em seu favor, de herança jacente de Júlia 
Costa e Zulmira Amorim, e dá outras providências. 

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

aos respectivos ocupantes as porções que integram 
o terreno com frente para as Ruas Comendador 
Amorim, Xavier de Mendonça e Wilken de Matos, na 
Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, 
incorporado ao Patrimônio da União Federal em 
virtude de deferimento, em seu favor, de herança 
jacente de Júlia Costa e Zulmira Amorim. 

Art. 2º As porções doadas do terreno serão 
estabelecidas em conformidade com o registro das 
ocupações, para cobrança das taxas, existente no 
Serviço do Patrimônio da União ou, na falta dêste, 
pela prova de ocupação permitida pelas extintas 
proprietárias. 

Parágrafo único. No caso de, por suas 
dimensões ou configuração, as porções de terreno 
não se ajustarem às exigências das posturas 
municipais, o Serviço do Patrimônio da União, com 
audiência das partes interessadas, fará a 
recomposição dos lotes. 

Art. 3 º A Delegacia do Patrimônio Nacional 
em Manaus procederá a tôdas as verificações 
necessárias à ratificação das extremas do aludido 
imóvel da União, na conformidade das escrituras 
originais existentes e devidamente registradas. 

Art. 4º A doação autorizada nesta lei será 
feita em relação às diversas porções cuja 
ocupação vinha sendo permitida, tanto pelas 
extintas proprietárias do imóvel considerado bem 
vacante como pelas autoridades do Patrimônio da 
União, mediante a cobrança de uma taxa aos 
respectivos ocupantes. 

Art. 5º Para que as pessoas que se fixaram 
regularmente nas diversas porções que integram o 
terreno referido nesta lei, possam receber o 
documento legal da doação da área ocupada, é 
necessário comprovar, perante a Diretoria Geral do 
Patrimônio da União: 

a) a ocupação permitida, tanto pelas extintas 
proprietárias do bem vacante e pelas autoridades 
do Patrimônio da União, com relação das 
benfeitorias úteis, construídas às suas próprias 
expensas; 

b) a situação de seu estado civil, atestado de 
vida, profissão e residência. 

Art. 6º A União reservará ao seu 
patrimônio, na área total do imóvel cuja doação a 
diversos ocupantes é autorizada nesta lei, a 
porção de terreno localizada na esquina da  
rua Xavier de Mendonça com a rua Alexandre 
Amorim, necessária à construção de um  
edifício de 3 (três) pavimentos destinado  
ao funcionamento de um Patronato de Menores, 
em cujo pavimento térreo funcionarão 
ambulatório, lactário e os serviços de merenda 
escolar. 

Parágrafo único. Para compensar  
os ocupantes da área destinada ao  
edifício educacional e assistencial de que  
trata êste artigo, que deveriam ser contempla- 
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dos na doação autorizada nesta lei, a Diretoria do 
Patrimônio da União entrará em entendimento 
imediato com os interessados, devendo, nesse 
caso, ser elaborado um plano especial de 
construções, no terreno doado, a ser executado 
com os recursos da cota destinada aos Serviços 
Assistenciais no Estado do Amazonas pela 
Superintendência do Plano da Valorização 
Econômica da Amazônia, atendendo-se os 
ocupantes acaso prejudicados. 

Art. 7º Imediatamente à decretação pelo 
Poder Executivo da doação, a Diretoria Geral do 
Patrimônio da União providenciará sôbre a 
organização da relação dos ocupantes do terreno 
doado, aos quais deverá ser expedido o título de 
doação respectiva, mandando por sua vez, 
delimitar a área referida no art. 1º desta lei, e 
proceder na forma do artigo 2º e seu parágrafo 
único. 

Art. 8º O decreto de doação, a que se refere 
esta lei deverá ser baixado dentro em 60 (sessenta) 
dias de sua vigência. 

Art. 9º Esta lei entrará em vigor nos têrmos do 
regulamento que fôr expedido para sua execução. 

Art. 10. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

A Comissão de Finanças. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 77, DE 1958 
 

(Nº 246-C de 1955, na Câmara dos Deputados 
 

 
Cria uma Coletoria Federal em Mossoró, 

Estado do Rio Grande do Norte, em substituição 
à Mesa de Rendas Alfandegada, existente 
naquela cidade, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Em. substituição à Mesa de Rendas 

Alfandegada em Mossoró, Estado do Rio Grande do 
Norte, que se extingue, é criada a Coletoria Federal 
em Mossoró. 

Art. 2º Fica extinta, no Quadro Permanente do 
Ministério da Fazenda, a função gratificada de 
Administrador da Mesa de Rendas Alfandegada de 
Mossoró, símbolo FG-4. 

Art. 3º A Diretoria Geral da Fazenda Nacional 
providenciará sôbre a lotação da nova Coletoria 
Federal e a distribuição, por outros órgãos que lhe 
são subordinados, do pessoal em exercício na Mesa 
de Rendas Alfandegada, ora extinta, cujo acervo é 
transferido à primeira. 

Art. 4º São transferidas à Diretoria das Rendas 
Internas – Coletorias Federais, as dotações 
consignadas no Orçamento Geral da União à Mesa 
de Rendas Alfandegada de Mossoró. 

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 6º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Ás Comissões de Constituição e Justiça, de 
Serviço Público Civil e de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
Expediente. 

Sôbre a mesa requerimento subscrito por 
vários Srs. Senadores. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 157, DE 1958 
 
Nos têrmos do art. 156, § 3 º, combinado 

com o art. 126, letra j, do Regimento  
Interno, requeremos urgência para o Projeto  
de Lei do Senado,.nº 1, de 1958, que dis- 
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põe sôbre moratória e outras medidas de assistência 
às vítimas de inundações verificadas em diversos 
municípios fluminenses. 

Sala das Sessões, em 13 de maio de 1958. – 
Sá Tinoco. – Mourão Vieira. – Ary Vianna. – Paulo 
Fernandes. – Daniel Krieger. – Attilio Vivacqua. – 
Júlio Leite. – Públio de Mello. – Lineu Prestes. – 
Ezechias da Rocha. 

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

Vai ser lido outro requerimento. Ê lido e 
deferido o seguinte: 

 
REQUERIMENTO Nº 158, DE 1958 

 
Sr. Presidente. 
Requeiro à douta Mesa, na forma regimental, 

sejam solicitadas ao Exmo. Sr. Ministro da Viação e 
Obras Públicas as seguintes informações: 

1. Se a Estrada-de-Ferro Santos-Jundiaí está 
suprimindo ramais que atendem às indústrias 
situadas no município de Cubatão, Estado de São 
Paulo, ou promovendo substituições na rêde com 
caráter de modificação substancial. 

2. No caso afirmativo, quais as razões que 
induziram tais medidas. 

 
Justificação 

 
A Estrada-de-Ferro Santos – Jundiaí serve à 

mais importante zona industrial e comercial do Brasil. 
no dizer do relatório da Comissão Mista Brasil 
Estados Unidos, que também recomendou, em 1954, 
a eliminação de pequenos ramais antieconômicos 
em algumas ferrovias nacionais. 

Todavia. alguns anos se passaram da 
elaboração do relatório, o qual precedido de  
um conciso levantamento da economia nacional, 
 

objetivou a remoção de pontos de estrangulamento 
do nosso desenvolvimento e relacionou o material 
necessário ao reaparelhamento da nossa rêde de 
transportes a ser adquirido no País e no estrangeiro. 

Entretanto, não sômente houve influência 
das medidas preconizadas pela Comissão, mas 
também um crescimento natural de Cubatão foi 
observado, sendo que, aos transportes foi 
reservado o papel de condição necessário à 
implantação de indústrias e o fator característico 
que modificou a estrutura econômica daquela 
região do litoral paulista. 

Destarte e da prática que observamos, mais 
política do que técnica, não vemos a necessidade de 
eliminação de dispositivos que visem ,a supressão 
de comboios que demandam indústrias petrolíferas, 
petroquímicas, papeleiras etc., situadas em Cubatão, 
razão pelas quais supomos estar perfeitamente 
justificado o presente requerimento. 

Sala das Sessões, em 13 de maio de 1958. – 
Lino de Mattos. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Lino de 
Mattos, primeiro orador inscrito. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Sr. Presidente, 
ocupo a tribuna para tecer algumas considerações 
sôbre o Projeto de Lei de Aposentadoria dos 
Trabalhadores aos trinta anos de trabalho e 
cinqüenta e cinco de idade. 

A hora aconselhável para discutir a matéria 
seria no decorrer da Ordem do Dia, quando a mesma 
fôsse submetida à consideração do Plenário. 

Acontece, porém, que, por feliz 
coincidência, preside a sessão, neste instante, S. 
Exa., o Sr. Vice-Presidente da República, 
Presidente do Congresso Nacional, Dr. João 
Goulart. 
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Faço, de início, essa observação, porque 
desejo me reportar ao recente primeiro Congresso 
Sindical, presidido, no encerramento, por S. Exa., 
quando pôde o ilustre Vice-Presidente da República 
dar testemunho da minha presença ali, na qualidade 
de membro da Comissão de Legislação Social do 
Senado da República e interessado em acompanhar 
de perto os debates que se travaram naquele 
Congresso Sindical. 

Efetivamente, os trabalhadores reunidos no 
importante conclave realizado na Capital da 
República, o primeiro, aliás, em terras do Brasil, 
deliberaram solicitar do Sr. Presidente da República, 
dada a impossibilidade do Congresso Nacional 
aprovar, de imediato, a Lei Orgânica de Previdência 
Social, providência, ainda que de emergência, a fim 
de atender, desde logo, a aspiração maior, dos 
trabalhadores, ou seja, a sua lei de aposentadoria. 

O Dr. João Goulart, como Vice-Presidente da 
República e presidindo, naquele instante, o Primeiro 
Congresso Sindical Nacional, declarou aos 
congressistas que iria empenhar-se, a fim de que o 
Chefe do Executivo encaminhasse ao Congresso 
mensagem atendendo aquela justa reivindicação. 
Essa promessa foi recebida com aplausos, 
entusiasmo e, como era justo, com a convicção de 
certeza, por parte dos trabalhadores, de que o 
Congresso Nacional nenhuma dificuldade criaria à 
tramitação rápida dessa providência. 

Posteriormente, Sr. Presidente, tive ensejo de 
ler desta tribuna, as conclusões daquele Certamen. 
O "Diário do Congresso" que dá conta dos trabalhos 
de nossa Casa registrou cada uma das conclusões 
aprovadas pelos trabalhadores, figurando, entre elas, 
a manifestação de certeza de que os congressistas 
envidariam esforços no sentido do projeto de 
aposentadoria dos trabalhadores ser aprovado e 
sancionado no dia 1º de maio). 

Motivos que não vêm a pêlo, no momento, 
para discussão, forçaram a Câmara dos Deputados a 
não atender à aspiração dos trabalhadores dentro do 
prazo convencionado; mesmo assim, o Senado da 
República conservou-se, no dia trinta de abril, com 
número suficiente e na expectativa, certo de que o 
projeto de lei lhe seria encaminhado em tempo hábil 
para sanção no. dia 1º de maio. 

Trata-se de assunto passado; e a êle me 
reporto apenas para justificar o motivo por que, 
havendo recebido, à semelhança do que certamente 
aconteceu com meus pares, volumosa 
correspondência, toda ela contendo sugestões para 
se emendar o projeto de aposentadoria, no 
entretanto, não encaminhei à Mesa uma só emenda; 
abstive-me completamente de emendar a 
proposição. 

Devo esta explicação a centenas de 
trabalhadores que me dirigiram pedidos nesse 
sentido. Mantenho o compromisso moral assumido 
no Primeiro Congresso Sindical Nacional, de envidar 
esforços no sentido de o projeto de lei de 
aposentadoria dos trabalhadores ser aprovado e 
sancionado pelo Senhor Presidente da República, 
dentro do menor tempo possível. 

Tenho para mim que o Senado da República 
agirá com muito acêrto se aprovar, hoje, sem emendas, 
a fim de que possa ser submetido imediatamente à 
sanção presidencial êsse projeto de lei, porque em nada 
ficará prejudicado o interêsse maior dos trabalhadores. 
Continua na Casa o Projeto da Lei Orgânica da 
Previdência Social que, êste sim, solucionará, em 
definitivo, uma série de reivindicações que vêm sendo 
encaminhadas aos Senhores Senadores. 

Aprovada sem emendas a proposição, por certo 
não ficarão elas prejudicadas; poderão perfeitamente ser 
renovadas por ocasião do exame da Lei Orgânica da 
Previdência Social. 
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Com êstes rápidos esclarecimentos, dou 
satisfação, a que me julgo obrigado, aos numerosos 
signatários de pedidos de emendas a mim 
encaminhadas. Examiná-las-ei uma a uma, 
defendendo perante as Comissões técnicas aquelas 
merecedoras do nosso apoio. 

Com essas providências – repito – procuro 
atender – e nesse sentido formulo apêlo aos colegas 
– às aspirações dos trabalhadores, manifestadas no 
Primeiro Congresso Sindical Nacional. Seria ato dos 
mais louváveis se o Senado da República pudesse, 
ainda hoje, ultimar a votação dêsse projeto, e, ainda 
hoje, num esfôrço a que está muito habituada a 
Seção respectiva desta Casa, se preparasse o 
autógrafo, que, à tarde ou à noite, chegaria às mãos 
do o Sr. Presidente: da República, a fim de que, 
neste 13 de maio, muito significativo para a nossa 
Pátria, ocorresse a sanção de um projeto de lei de 
grande alcance social, como êsse de aposentadoria 
dos trabalhadores. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Permite V. Exa. um aparte ? 

O SR. LINO DE MATTOS: – Com prazer. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – V. 

Exa., falando com muita autoridade, interpreta  
o nosso pensamento com o vigor que  
lhe caracteriza as atitudes. Êsse é, realmente, 
nosso ponto de vista. Já que estamos votando 
êsse projeto em regime de urgência, acredito 
seria da maior conveniência, um gesto 
amplamente satisfatório, se pudéssemos levar 
aos trabalhadores do Brasil, quanto antes, a 
notícia de que o Exmo. O Sr. Presidente: da 
República sancionou o projeto de lei de 
aposentadoria. Creio mesmo que, se não 
votarmos a proposição nesta sessão, poderíamos 
fazer um esfôrço e à noite terminá-la. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Muito grato ao 
meu ilustre Líder, Senador Kerginaldo Cavalcanti, 
pela colaboração que empresta às minhas palavras, 
dando-lhes a esta altura, caráter de manifestação 
oficial da Bancada do Partido Social Progressista, 
que tudo fará no sentido de abreviar a votação, do 
projeto de lei de aposentadoria dos trabalhadores. 

O SR. PRESIDENTE:, com estas palavras, e 
confiante em que tudo se fará conforme os 
trabalhadores estão esperando, ainda hoje, dia 13 de 
maio, dou por terminadas as explicações que 
desejava prestar a propósito da minha atitude de não 
apresentar emenda ao referido projeto de lei. (Muito 
bem; muito bem). 

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

Tem a palavra ó nobre Senador Attílio 
Vivacqua, segundo orador inscrito. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – o Sr. 
Presidente, desisto da palavra. 

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

Não há mais orador inscrito. (Pausa). 
Nenhum Senador solicitando a palavra, passa-

se à 
 

ORDEM DO DIA 
 
Continuação da discussão única do Projeto de 

Lei da Câmara, nº 75, de 1958, que estende aos 
segurados ele todos os Institutos de Previdência 
Social, os benefícios do artigo 3º, e respectivos 
parágrafos da Lei nº, 3.322, de 26 de novembro de 
1957, e dá outras providências, em regime de 
urgência, nos têrmos do art. 156,§ 4º, do Regimento 
Interno, em virtude do Requerimento nº 155,  
de 1958, do Sr. Filinto Müller e outros Srs. Senado- 
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res, aprovado na sessão anterior, tendo pareceres 
favoráveis das Comissões de: Constituição e Justiça; 
Legislação Social; Economia; Finanças (proferidos 
oralmente em Plenário). 
 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Juracy Magalhães, para justificar emenda 
de sua autoria, lida na sessão anterior. 

O SR. JURACY MAGALHÃES (*): – Sr. 
Presidente, tramita por esta Casa em regime de 
urgência urgentíssima o Projeto de Lei da Câmara nº 
75, de 1958, que estende aos segurados de todos os 
Institutos de Previdência Social os benefícios do art. 
3º e respectivos parágrafos da Lei nº 3.322, de 26 de 
novembro de 1958. 

Em nome da Bancada do meu Partido, a 
União Democrática Nacional, tive oportunidade de 
dar voto antecipado, em favor dessa proposição, ao 
dirigir, na última sessão de abril, palavras 
congratulatórias aos trabalhadores nacionais, pela 
data de 1º de maio. 

Àquele ensejo, pedi a atenção da Casa, das 
autoridades, das classes dirigentes, dos 
trabalhadores e do povo brasileiro para as 
conseqüências do projeto que ora se debate. 

Quando se discutia, na Comissão de 
Finanças, o Projeto de Lei nº 3.322, argüi o 
Presidente do Instituto dos Bancários sôbre dois 
aspectos: primeiro, se aquela autarquia tinha 
condições financeiras para enfrentar os encargos 
que então seriam atribuídos àquele órgão de 
previdência social; segundo, se outras categorias de 
trabalhadores não pleiteariam do Congresso a 
extensão dos benefícios que iam ser concedidos a 
determinada categoria de trabalhadores. 

Lembra-se o Senado do ruído  
com que se discutiu êsse projeto  
em Plenário, com as galerias cheias. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

Afirmava-se que se não fôsse votado o engano 
ocorrido na Comissão de Economia, tal como  
viera da Câmara dos Deputados, o Senhor 
Presidente da República seria obrigado a vetar a 
proposição in totum, porque não poderia admitir 
fôssem criados novos encargos às instituições de 
previdência social sem lhes atribuir receita 
correspondente. 

Os fatos provaram que os informantes do 
Senado estavam inteiramente equivocados. O Sr. 
Presidente da República vetou exclusivamente o 
artigo que se dizia essencial à sanção de todo o 
projeto. 

Sr. Presidente, evoco êsses fatos para mostrar 
que no trabalho legislativo devemos considerar 
sempre as conseqüências das proposições que 
votamos. 

Na minha viagem pelo interior, colhi inúmeras 
reclamações; tenho-as sem conta na minha pasta de 
representante do povo. Partiram de patrícios de 
tôdas as regiões do País, que pedem providências 
no sentido de serem pagas pensões e 
aposentadorias com a pontualidade necessária, pois 
em vários institutos, muitas não estão sendo levadas 
a efeito. 

Sr. Presidente, ao Partido que integra a 
Oposição e que tenho a honra de dirigir, a União 
Democrática Nacional, não cabe, neste instante, criar 
o menor obstáculo – ou deixar que o criem – à 
reivindicação dos trabalhadores, quanto a se 
estender às mais classes o benefício concedido a 
determinada categoria. 

Cabe, entretanto, ao nosso Partido alertar V. 
Exa., Presidente de um Partido Nacional e um dos 
coresponsáveis pela administração pública, para as 
conseqüências do ato que neste instante o Senado 
vai praticar. 

Não é possível ignorem os trabalhadores que 
êsses benefícios atualmente votados podem se 
transformar em prejuízos para as suas próprias 
vidas. 
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O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. 
Exa. um aparte ? 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Com todo o 
prazer. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – E se 
transformarão fatalmente, se o Govêrno e o 
Congresso não tomarem as necessárias 
providências para garantir os recursos 
indispensáveis à aposentadoria e tudo quanto 
reivindicam os trabalhadores. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Tem V. Exa. 
inteira razão. A Câmara dos Deputados já melhorou 
um pouco o projeto, corrigiu algumas falhas e o 
Senado poderia fazê-lo, também, em vários dos seus 
aspectos. Não devemos, entretanto, esquecer o 
compromisso assumido com os trabalhadores de 
votar o mais ràpidamente possível a proposição, que 
encarna uma das mais justas e sentidas aspirações 
da classe. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Para que se 
atinja o objetivo é preciso sejam essas condições 
preenchidas; que os trabalhadores tenham realmente 
o benefício pleiteado e não sejam, como de outras 
vêzes, simplesmente iludidos. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Agradeço o 
aparte de V. Exa., que reforça minhas 
considerações. 

Poderá parecer, Sr. Presidente, que a União 
Democrática Nacional, tão interessada em apressar 
a tramitação do projeto, cometa incoerência, 
apresentando emendas, também a serem estudadas. 
Tal, entretanto, não acontece. A emenda que 
apresentei, por exemplo, decorre de carta a mim 
enviada por um velho trabalhador, o qual se 
expressa na linguagem franca de homem que sente 
quanto diz. É a seguinte: 

"Dentro de horas deve estar no  
Senado o projeto de aposentadoria dos 
trabalhadores, aprovado pela Câmara dos 
 

Deputados e que vai ser submetido à apreciação 
dessa ilustre Assembléia. 

Venho apelar para os bons sentimentos de 
humanidade de V. Exa., no sentido de interceder 
para que seja corrigida uma lacuna, que presumo 
tenha passado despercebida na Câmara. É que 
ninguém se lembrou de ajudar os realmente velhos, 
acrescentando ao art. 3º da referida lei o  
seguinte: 

§ 3º Para os contribuintes maiores de 65 anos 
o cálculo da aposentadoria será feito sôbre a média 
das contribuições dos 12 meses anteriores à 
concessão do benefício". 

V. Exa. sabe, e todos sabem, que a  
maioria dêsses velhos esperava com ansiedade  
por essa lei, que lhes permitiria com um  
mínimo de confôrto descansar as pernas  
trôpegas por 50 anos de intenso labor, mas que 
terão ainda de aguardar três longos anos (muitos 
morrerão antes) para atingir êsse modesto 
benefício". 

Assina a carta o meu patrício Antônio Martins 
Pinto, que trabalha na Av. Graça Aranha, 416, 9º 
andar. 

Transformei essa aspiração do velho 
trabalhador numa emenda, apenas como gesto 
simbólico para mostrar ao homem do povo que a 
sua voz encontra sempre eco, quando traduz 
reivindicação legítima. Quero, entretanto, pedir ao 
Senado que a rejeite, como a tôdas as outras, pois 
o nosso compromisso é de entregar o mais  
cedo possível à sanção presidencial o projeto,  
que traduz a mais acalentada, a mais profunda  
e a mais razoável das aspirações dos 
trabalhadores brasileiros, nesta hora difícil da vida 
nacional. 

Assim, Sr. Presidente, a Bancada da União 
Democrática Nacional, pelas minhas palavras e na 
ausência do seu preclaro Líder, o ilus- 
  



– 443 – 
 
tre Senador João Villasbôas, solicita do Senado a 
aprovação do projeto tal como veio da Câmara dos 
Deputados, na certeza de que as injustiças e os 
erros cometidos terão possibilidade de ser corrigidos 
ao se discutir, pròximamente, a Lei Orgânica da 
Previdência Social, também em tramitação nesta 
Casa. 

Era essa, Sr. Presidente, a palavra da União 
Democrática Nacional, que, espero, encontrará 
acolhida nos mais partidos representados nesta 
Casa. (Muito bem. Muito bem !) 

O SR. PRESIDENTE: – Havendo o nobre 
Senador Juracy Magalhães justificado, oralmente, a 
emenda, submeto-a ao apoiamento do Senado. 

Os Srs. Senadores que a apoiam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

Está apoiada. 
Continua a discussão. 
O SR. FILINTO MÜLLER (*): – Sr. Presidente, 

Srs. Senadores, julgo seria perfeitamente 
dispensável minha vinda à tribuna para discutir o 
projeto que concede aposentadoria integral aos 
trabalhadores, submetido, desde a manhã de hoje, à 
apreciação do Senado. Como estamos votando a 
proposição em regime de urgência especial, entendo 
do meu dever dar conhecimento à Nação dos 
antecedentes da Mensagem do Presidente da 
República encaminhando ao Congresso o projeto de 
lei que confere a aposentadoria integral aos 
trabalhadores por tempo de serviço e por limite de 
idade, justificando, por essa forma, a urgência 
especial com que o Senado está procedendo ao 
exame da matéria. 

Sabe V. Exa., Sr. Presidente, que em fins do 
ano passado a Câmara dos Deputados aprovou e 
remeteu à apreciação do Senado o Projeto de Lei 
Orgânica da Previdência Social que consubstancia as 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

mais justas aspirações dos trabalhadores brasileiros. 
Votado, decorridos muitos anos de sua apresentação 
naquela Casa, não pôde ser apreciado 
imediatamente pelo Senado, como o desejavam os 
trabalhadores e também esta Casa, porque 
encerrava normas que não poderíamos aceitar sem 
estudo mais acurado, sem verificarmos a 
repercursão que poderia ter na vida econômica do 
País. Daí a preocupação manifestada pelos Líderes 
de Bancadas nesta Casa de promovermos o exame 
da Lei Orgânica da Previdência Social o mais 
ràpidamente possível, sem apelarmos, contudo, para 
o regime de exceção. Nessa ocasião, tive a 
satisfação de debater a matéria com o Sr. Presidente 
da República; e senti em S. Exa. o desejo de 
atender, desde logo à justa aspiração dos 
trabalhadores – aposentadoria – a fim de que 
pudessem, tranqüilamente, aguardar o exame e a 
votação da Lei Orgânica da Previdência Social e 
dispuséssemos nós, do Senado, do tempo 
necessário ao estudo dessa proposição. 

Naquela ocasião, sabe V. Exa., Senhor 
Presidente, tive a satisfação e a honra de debater 
também como V. Exa. a matéria; e V. Exa. teve 
oportunidade de levar ao conhecimento do Chefe do 
Executivo o apêlo do Congresso Nacional Sindical 
reunido no Rio de Janeiro, a 29 de março, apêlo que 
consistia no pedido de extensão a todos os 
trabalhadores, das providências postas em prática, 
por iniciativa do Legislativo Federal, em relação aos 
bancários. 

O Presidente Juscelino Kubitschek  
recebeu, com seu alto espírito e elevada visão  
de estadista, essa justa solicitação; e não  
teve dúvida em encaminhá-la ao exame da 
Câmara dos Deputados, através de Mensagem, 
para que o Congresso Nacional atendesse a êsse 
desejo dos trabalhadores que, como muito bem 
acentuou o nobre Senador Juracy Magalhães, 
falando em nome da União Democrática 
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Nacional, consubstancia uma das mais legítimas e 
sentidas aspirações do trabalhador brasileiro. 

O projeto, Sr. Presidente, transitou 
normalmente na Câmara dos Deputados. 
Apresentaram-se-lhe, no entanto, emendas. Embora 
razoáveis, alteravam, de certo modo, o anteprojeto 
governamental, que consubstanciava, aliás, desejo 
do Congresso Nacional Sindical. Transformaram em 
pequena proposição de previdência social, paralela à 
que está sendo examinada pelo Senado da 
República. 

Não é essa, Sr. Presidente, a aspiração dos 
trabalhadores. 

Repetindo declarações dos mais acatados 
líderes das classes operárias, através de órgãos da 
Imprensa, dizem êles não constituir anseio dos 
trabalhadores a aprovação de projeto paralelo ao 
que regula a previdência social, mas, pura e 
simplesmente, do que estende a todos os 
beneficiários da Previdência Social os favores 
consagrados, por iniciativa do Congresso Nacional, 
aos bancários. 

Sr. Presidente, a circunstância é, 
perfeitamente compreensível. Se vamos adotar 
medidas parciais em relação à Previdência Social, 
essa adoção constituirá, para a grande massa dos 
não beneficiados, uma ameaça a direitos que com 
justiça pleiteiam e que estão enquadrados no Projeto 
de Lei Orgânica da Previdência Social. 

Assim, ao debater o projeto em pauta, desejando 
ressaltar a atitude absolutamente compreensiva e 
patriótica do Sr. Presidente da República, acentuo 
também que, neste momento, a aspiração  
máxima dos trabalhadores – a qual foi levada ao 
Supremo Magistrado da Nação, através da palavra 
autorizada do eminente Líder trabalhista, Senhor  
João Goulart – é a extensão da aposentadoria,  
nos têrmos em que foi concedida aos bancários, a 
todos os filiados de Institutos de Previdência e Caixas 
 

de Serviço Público e de Ferroviários. 
Sr. Presidente, agindo dessa forma, 

encaminhando e pedindo ao Congresso Nacional, o 
exame e a aprovação da matéria, o Govêrno da 
República visou a praticar medida de equidade; visou 
a amparar trabalhadores brasileiros, cujas condições 
de vida diferem muito das dos trabalhadores 
europeus, que têm, a seu favor, um clima que lhes 
permite empregar suas atividades até idade muito 
mais avançada. 

Os estudos feitos pelo eminente Senador 
Caiado de Castro, autor do primitivo projeto, que é, 
atuaImente, a Lei nº 3.322, de 26 de novembro de 
1957, levaram-no à conclusão de que, com 30 anos 
de serviço e 55 de idade, é justo que o trabalhador 
possa gozar dos benefícios da aposentadoria, para 
que não se sacrifique até os últimos dias, até os 
últimos momentos de sua vida, num trabalho insano 
e cansativo. 

Já se declarou, Sr. Presidente, que a extensão 
dêsse favor a todos os beneficiários da Previdência 
Social viria trazer ônus excessivo para os nossos 
Institutos, cujas finanças, todos sabemos e se 
proclama a cada passo não são das melhores. 
Posso afirmar, porém, baseado em informações de 
atuário da maior valia dentre os competentes 
especialistas brasileiros, que a elevação da cota de 
contribuição de 1% satisfaz plenamente as 
necessidades do projeto. Essa elevação de 1% 
permitirá que durante cinco anos, pelo menos, os 
Institutos paguem as aposentadorias prováveis, sem 
perigo de deficits. 

Para que isso, porém, fôsse assegurado, e 
não houvesse o risco de ficarem os trabalhadores 
sem a percepção dos proventos de sua 
aposentadoria mister seria fixarmos que a taxa de 
1% ficaria vinculada exclusivamente ao pagamento 
dos proventos de aposentadoria. Pensei em 
apresentar, no Senado da República, emenda nes- 
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se sentido, mediante depósito no Banco do Brasil. 
Não o faço porque ocasionaria a volta do projeto à 
Câmara dos Deputados e retardaria a sua 
aprovação; mas deixo meu apêlo às autoridades 
executivas, que podem incluir, na regulamentação da 
lei, a determinação de que a taxa de 1% seja 
vinculada, através depósito no Banco do Brasil, ao 
pagamento da aposentadoria. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Pois não, com 
prazer. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Nada impediria 
que, por ocasião da votação da Lei Orgânica de 
Previdência Social, essa providência fôsse 
adotada. Aliás, eu deveria, em sã consciência, 
apresentar talvez uma centena de emendas à 
proposição ora em discussão e votação. Não o fiz 
pelas mesmas razões lembradas por Vossa 
Excelência. Entendeu o eminente Senador Juracy 
Magalhães de seguir orientação diferente. S. Exa. 
apresentou emendas; está, todavia, de acôrdo em 
que o Plenário as rejeite. É uma solução, 
colimando o mesmo objetivo, que é o de aprovar, 
ainda hoje, se possível, para imediata sanção, o 
projeto de aposentadoria dos trabalhadores aos 
trinta anos de atividade e cinqüenta e cinco de 
idade. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Agradeço o 
aparte com que me distingue o nobre Senador 
Lino de Mattos, e declaro que S. Exa. tem 
realmente razão quando afirma que poderemos 
incluir na Lei Orgânica de Previdência Social a 
vinculação da taxa ao pagamento da 
aposentadoria. Preferiria, porém, Sr. Presidente, 
que desde logo prevalecesse essa medida, 
através a regulamentação da lei, para que não 
houvesse o menor risco de que os trabalhadores 
brasileiros pudessem ficar no desembolso da sua 
 

aposentadoria, e para que a lei que votamos, em vez 
de beneficiar os trabalhadores, se transformasse em 
elemento de prejuízo a êles próprios. 

A Câmara dos Deputados introduziu no 
projeto, como disse há pouco, algumas emendas 
cujo exame não desejo fazer neste momento. 
Entendo que a proposição deve ser aprovada pelo 
Senado, tal qual veio daquela Casa, para que não se 
retarde sua sanção pelo Govêrno da República, mas 
entendo também que os compromissos assumidos 
por nós das Bancadas da Maioria e da Minoria, em 
relação à aprovação do projeto, limitam-se 
exclusivamente àquela parte enviada ao Congresso, 
através de Mensagem do Presidente da República. 

Assim, dentro dos compromissos por nós 
assumidos, estou certo de que o Sr. Juscelino 
Kubitschek tem até plena liberdade de vetar as 
partes que não se compreendem no compromisso 
por nós assumido e na promessa feita por S. Exa. 
aos trabalhadores nacionais. 

Sr. Presidente, a uma emenda da Câmara dos 
Deputados, desejo fazer referência especial; é a que 
diz respeito à supressão de nomeações no serviço 
público, até à realização das eleições. 

A medida tem, evidentemente, cunho 
moralizador; visa a impedir que o Govêrno Federal, 
através de nomeações, possa proteger determinados 
setores eleitorais, determinados candidatos. Seria 
justa se obrigatória também para os Estados e 
Municípios da União. Desejo, todavia, acentuar, 
sobretudo neste ensejo, que a disposição votada 
pela Câmara dos Deputados constitui, em si, uma 
invasão de atribuições do Poder Executivo pelo 
Legislativo. É da competência privativa daquele 
Poder prover os cargos públicos, e não cabe ao 
Congresso, limitar essa competência através de uma 
lei ordinária. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. 
Exa. um aparte? 
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O SR. FILINTO MÜLLER: – Pois não, com. 
muito prazer. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – É possível 
que isto importe em invasão das funções do Poder 
Executivo, mas, incontestàvelmente, é a emenda 
mais necessária e realistica que se poderia 
apresentar a projeto como êste. Do contrário,  
tudo ficará nulo, porque a enxurrada de  
nomeações continuará, para acabar de arrasar os 
Institutos. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Agradeço a 
contribuição do aparte do eminente Senador 
Fernandes Távora, mas quero que Sua Excelência 
pondere bem no que afirmei há pouco. A medida 
seria, fundamentalmente, moralizadora, porque 
visaria a evitar que o Poder Público pudesse ter ação 
e interferência nas eleições de outubro. Seria, no 
entanto, restrita ao Poder Público Federal, porque 
nada impediria que o Governador do Ceará, por 
exemplo, fizesse a enxurrada de nomeações que lhe 
parecesse necessária, para influir no pleito daquele 
Estado. Cito o Ceará por ser o Estado do nobre 
Senador Fernandes Távora, mas faço a ressalva de 
considerar seu Governador homem de bem, que não 
usaria do Poder Público para êsse objetivo. Formulo 
o exemplo para mostrar até que ponto poderemos 
chegar: o Govêrno Federal tolhido por uma ação do 
Congresso, que considero até inconstitucional, de 
praticar nomeações, e os Governos Estaduais  
e Municipais com plena liberdade de  
fazê-las. 

Desejo, Sr. Presidente, dar conhecimento ao 
Senado, especialmente, que o Sr. Presidente da 
República, muito antes mesmo de cogitar-se dessa 
emenda na Câmara dos Deputados, tinha em seu 
poder decreto de sua iniciativa, suspendendo, em 
todos os serviços federais as nomeações,  
sem fixar a data de 3 de outubro; deixando, 
 

porém, claro que a providência era para o Govêrno 
Federal ficar acima de suspeição, pois Sua 
Excelência deseja manter-se absolutamente 
imparcial no pleito de 3 de outubro. Não penderá 
para êste ou aquêle setor mesmo que em qualquer 
dêles tenha amigos dedicados; agirá, no pleito que 
se avizinha, com absoluto alheamento, assegurando 
direito a todos e exigindo de todos o cumprimento do 
dever. 

O SR. LOURIVAL FONTES: – Permite V. Exa. 
um aparte ? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Com muito 
prazer. 

O SR. LOURIVAL FONTES: – Tenho grande 
interêsse na aprovação do projeto; vou aceitá-lo sem 
as emendas da Câmara dos Deputados, para não 
retardar a sanção. Vossa Excelência, todavia, aludiu 
ao Projeto de Previdência Social, às promessas no 
sentido de seu andamento e votação. Tramitou essa 
proposição, na Câmara dos Deputados por mais de 
dez anos. Chegando ao Senado, foi encaminhada à 
Comissão de Constituição e Justiça e terá ainda de 
percorrer várias comissões. Na de Constituição e 
Justiça, atendendo à natureza do assunto, dei-lhe, 
no mais curto espaço de tempo, meu parecer. Êste, 
porém, não entrou em discussão porque o nobre 
Senador João VilIasbôas pediu vista do processo. 
Voltando a matéria a debate, foi solicitada vista pelo 
Senador Lineu Prestes. Assim, as promessas de V. 
Exa. não estão sendo cumpridas. O projeto está 
sendo retardado na Comissão de Constituição e 
Justiça, e não sei o tempo que levaria nas outras 
Comissões. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Agradeço o 
aparte de V. Exa. Quando diz que minhas promessas 
não estão sendo cumpridas, não tem razão;  
o que prometi foi pedir aos Presidentes de 
Comissões do Senado, exceto a de Constituição 
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e Justiça, examinassem a matéria em conjunto e 
aprovassem os seus estudos o mais rápido possível, 
para que o Seriado pudesse aprovar o Projeto de Lei 
Orgânica da Previdência Social. Essa promessa, eu 
a cumpri. Dirigi cartas a todos os Presidentes de 
Comissões, solicitando a maior urgência no exame 
da proposição e que, tanto quanto possível fôsse 
feito em conjunto, para possibilitar o rápido 
andamento. 

Infelizmente, o Projeto de Previdência Social 
ainda está na Comissão de Constituição e Justiça, a 
primeira a tomar dêle conhecimento no Senado. 

Sr. Presidente, o aparte do eminente 
representante do Estado de Sergipe, vem ao 
encontro do meu ponto de vista e, além disso, 
justificar o interêsse dos Srs. Presidente e Vice-
Presidente da República na espécie. S. Exas. 
verificaram que não era possível a aprovação do 
Projeto de Lei Orgânica da Previdência Social em 
regime acelerado. Efetivamente, o Senado precisa 
de tempo para examinar mais acuradamente a 
proposição, entrando nela a fundo, para dar-lhe 
feição mais de acôrdo com as necessidades do povo 
brasileiro e o texto finalmente aprovado represente 
assistência aos trabalhadores e não redunde em 
prejuízo para a grande massa dos não amparados 
pelas instituições de previdência social. 

Foi por isso que o Sr. Presidente Juscelino 
Kubitschek e V. Exa., Senhor João Goulart, se 
interessaram pela vinda do projeto que estamos 
examinando e os Líderes de tôdas as Bancadas do 
Senado, compreendendo a necessidade de atender 
ao justo anseio dos trabalhadores, entenderam-se, 
para dar à matéria tramitação rápida, em regime de 
urgência especial, a fim de ser aprovado e 
sancionado ainda neste mês de maio. 

Nessas condições, depois de fazer perante o 
Senado a ligeira explanação a que me senti no dever, 
 

pedi à Casa aprove o projeto tal qual no-lo enviou à 
Câmara dos Deputados, deixando as emendas que 
aqui foram apresentadas por eminentes Pares para 
serem examinadas oportunamente, quando tivermos 
de apreciar o Projeto da Lei Orgânica da Previdência 
Social. 

Deixo bem claro, também, que o compromisso 
assumido pelo Senhor Presidente da República, e 
confirmado pelos Líderes de tôdas as Bancadas no 
Senado, se restringe, exclusivamente, à aprovação 
do projeto que estende a todos os trabalhadores 
amparados pela previdência social, os favores já 
concedidos, em boa hora, e com acêrto, e com 
justiça, aos bancários. 

Estas, Sr. Presidente, as declarações que 
desejava fazer por ocasião da discussão do projeto, 
certo de que o Senado, bem esclarecido como está, 
consciente de que necessita realmente atender a 
êsse justo anseio dos trabalhadores, integralmente 
votará o Projeto de Lei da Câmara, nº 75, de 1958, e 
não aceitará suas próprias emendas, possibilitando a 
sanção dêsse benefício, ainda no dia de hoje. (Muito 
bem! Muito bem! Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a  
discussão. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sr. 
Presidente, chegava a êste recinto, quando o nobre 
Senador Lino de Mattos, palavra das mais 
eloqüentes e das mais persuasivas, pronunciava 
oração vibrantíssima em tôrno da discussão do 
Projeto de Lei da Câmara, nº 75, de 1958. Posso 
dizer que o Vice-Líder da minha Bancada já traduziu 
magnificamente, melhor do que qualquer um de nós 
– permitam-me os nobres colegas que o diga – 
poderia fazer, pelo conhecimento da matéria, 
conhecimento pormenorizado a que tem dedicado 
horas e dias, nesse esfôrço de dar aos trabalhadores 
brasileiros cooperação excelente, fruto do seu 
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espírito dinâmico e combativo. 

Sr. Presidente, outros oradores, entre êles o 
meu prezado e querido Líder da Maioria, Senador 
Filinto Müller, como que a sotto voce opinaram de 
maneira a que as emendas fôssem rejeitadas, 
dando-se, porém, àqueles que as ofereceram o 
consôlo moral de vêlas mais adiante examinadas, 
quando o Senado houver de discutir projeto mais 
amplo que é o da Lei Orgânica da Previdência 
Social. 

Sr. Presidente, fazendo parte dessa côrte de 
simpatizantes do projeto ora em discussão, poderia 
ter silenciado, mas se o silêncio, em certas ocasiões, 
pode sofrer recriminações, creio que bem se 
justificará, de minha parte, quebrá-lo, pela 
necessidade de definir uma atitude e prestar 
explicações ao Senado. 

De fato, no concêrto dos Líderes que 
representam o pensamento dos seus jurisdicionados, 
acertou-se que emendas não haveria, porque esta 
proposição, de certo modo, representaria para os 
trabalhadores uma festa de libertação, um consôlo 
dêsses que falam mais de perto à sensibilidade 
humana e deveria sair vitoriosa desta Casa, entre 
hosanas, palmas, aplausos, abundantia cordis. 

Enfileirei-me, Sr. Presidente, entre os que 
assim prometeram, e já agora tenho que me escusar, 
porque fugi ao prometido. Fugir ao cumprimento de 
uma promessa é sempre um estado de espírito 
desagradável, para já não falar na ação que merece 
censura. Assim, para comparecer ao Plenário, vi-me 
possuído dessa necessidade de fixação em que o 
homem se coloca, quando assume responsabilidade. 

Devo declarar ao Senado, que, de fato, 
solicitado a apresentar emenda, recusei-me, 
inicialmente. Procurando, porém, o nobre colega  
que presidia a sessão extraordinária, esta  
manhã, o Senador Cunha Mello, pedi-lhe  
informar-me se, por acaso, conforme se assoa- 
 

lhava, emendas já existiam, e dêle recebi 
confirmação. Se o pactuado, de alguma sorte, não 
apresentava aquela contextura espêssa, que não 
deveria admitir violação qualquer, já de então por 
diante, a palavra prometida esgarçava-se, deixava 
de oferecer consistência própria. 

Dessa forma, ofereci emenda, de caráter 
substitutivo, mas sòmente quando outras já se 
encontravam pendentes da decisão desta Casa, 
entregues à Mesa. 

Assim sendo, o ilustre e preclaro Líder da 
Maioria não tem do que se arrecear de nossa atitude. 
Meus propósitos são os mesmos de S. Exa. e do 
ilustre Sr. João Goulart, Presidente do Senado; são 
os mesmos elevados e nobres propósitos do preclaro 
Chefe da Nação, Dr. Juscelino Kubitschek. 

Não haverá, portanto, de minha parte, 
obstáculo. O Senado poderá resolver como melhor 
entender. 

Se aqui estou é por que tinha explicação a dar 
e, conforme disse há pouco, movido pelo espírito de 
fixação em que me coloquei, pela posição e atitude 
assumidas; e, Sr. Presidente, fixação, posição e 
atitude correspondem para o homem, em 
determinados momentos, a uma linha de conduta a 
que não pode fugir. 

É possível compaginem as emendas, inclusive 
a que tive a honra de apresentar, aspectos de 
realidade evidente. Creio, mesmo, dariam mais 
plasticidade, maior vigor ao projeto; mas o caso se 
situa dentro de linha hierárquica e impressionista em 
que o colocou a palavra precisa do eminente Líder 
da Maioria, Senador Filinto Müller. 

Afirmo, portanto, Sr. Presidente, no mesmo 
diapasão do honrado representante da União 
Democrática Nacional, Senador Juracy Magalhães. O 
Partido Social Progressista, que sempre defendeu 
nesta Casa, intransigentemente, como quem mais o 
fizesse, o direito dos trabalhadores, não poderá criar o 
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menor empecilho a que hoje tenhamos a alegria e a 
satisfação de ver os lares de todos os pensionistas e 
aposentados, iluminados com a lâmpada votiva, que 
é realmente quanto representa a aprovação do 
projeto. 

Sr. Presidente, plagiando, se é para bem de 
todos e felicidade geral da Nação, devemos aprovar 
o projeto sem perda de tempo, sem ter em conta as 
nossas emendas. Alio-me aos que assim pensam: 
salus populi suprema lex esto. 

Não há discrepância, estamos unidos; nosso 
pensamento é um só pensamento que estratifica e 
consubstancia uma aspiração das classes 
trabalhadoras; pensamento que é a representação 
moral, a representação, realmente, dessa justiça 
social de que tanto falamos e que é mister tornar 
realidade para bem da humanidade. 

O Partido Social Progressista pela minha voz, 
como seu obscuro Líder, vem dizer aos 
trabalhadores brasileiros que hoje, como sempre, 
vigilante está e estará pugnando pelo seu bem-estar. 

Solidarizo-me assim com o eminente Líder da 
Maioria; solidarizo-me com V. Exa., Doutor João 
Goulart; solidarizo-me com o Presidente Juscelino 
Kubitschek; solidarizo-me com os Líderes dos 
demais Partidos, inclusive os da Oposição e 
solidarizo-me com todos os homens de boa vontade 
neste alto terreno, que tem alguma coisa 
supraterrestre, qual seja a preocupação do bem-
estar de todos os que trabalham; solidarizo-me com 
todos aquêles que sofrem pelo desespêro da velhice 
e pela necessidade decorrente das deficiências 
físicas e intelectuais. A todos os que se beneficiam 
com essa lei, a minha solidariedade e a do Partido 
Social Progressista. 

Espero ter, ainda hoje, a alegria de ver atendido 
o apêlo que acaba de fazer o eminente Vice-Líder do 
meu Partido, Senador Lino de Mattos, no  
sentido de que o eminente Presidente da República 
 

aponha a sua assinatura no ato que promulga essa 
lei, resultante do projeto que vai sair sem  
emendas do Senado Federal. (Muito bem; Muito  
bem). 

Durante o discurso do Senhor Kerginaldo 
Cavalcanti, o Sr. João Goulart deixa a Presidência, 
assumindo-a o Senhor Cunha Mello. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a  
discussão. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Sr. Presidente, 
a Bancada do Partido Republicano não poderia 
deixar de dar a sua inteira e completa solidariedade 
às aspirações dos trabalhadores consubstanciadas 
no presente projeto. Estamos, assim, obedecendo, 
não apenas ao programa do nosso Partido que 
inscreveu tais aspirações, mas seguindo a tradição 
que nos foi legada pelo saudoso Presidente Artur 
Bernardes que, na verdade, pode ser considerado o 
pioneiro de previdência social do Brasil. Foi no seu 
Govêrno que se instalaram as Caixas de  
Assistência e Pensões aos Ferroviários, dentro de 
moldes que, depois de desenvolvidos e evoluídos, 
passaram a constituir o fundamento dessas 
instituições. 

Sr. Presidente, sem dúvida não faltam defeitos 
no projeto, sobretudo com relação à ausência de 
disposições que visem a assegurar a execução 
completa e perfeita dos benefícios que a lei vai 
proporcionar. 

Não ignoramos que a União, deixou até agora 
de cumprir seus encargos no tocante à previdência 
social. A sua dívida atinge a mais de quarenta 
bilhões de cruzeiros. Ao Govêrno, ao Congresso 
Nacional e aos partidos cabe a responsabilidade do 
fiel cumprimento da lei, a fim de que a  
conquista legal de hoje não seja amanhã amarga 
desilusão. 

Sr. Presidente, desejava eu também apresentar 
emendas para corrigir as falhas a que me referi. 
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Atendendo, todavia, ao entendimento verificado entre 
os diversos Líderes, traduzindo pensamento, hoje 
comum, de todos os Partidos – deixei de fazê-lo. 

Assinalo, entretanto, que recebi sugestões, as 
mais valiosas e refletidas, sôbre a matéria.  
Uma delas, está concretizada no Substitutivo 
apresentado pelo eminente Senador Kerginaldo 
Cavalcanti, a qual consubstancia o estudo da 
Comissão de Defesa da Previdência Social, 
presidida por ilustre homem público, e acatado 
sociólogo o General Jayme Ferreira, que proficiente 
e patriòticamente se devotou ao problema de 
aposentadoria integral. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – V. 
Exa. permite um aparte? 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Pois  
não. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Conforme prometeu o nosso nobre Líder, cuja 
palavra sempre acato, conto que a emenda 
substitutiva a que V. Exa. acaba de se referir, será 
levada na melhor consideração pela Comissão que 
estudará o Projeto de Lei Orgânica da Previdência 
Social. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: –  
O aparte do nobre colega deve ser  
acolhido como elemento de esperança e  
confiança. 

Assim, Sr. Presidente, o voto da Bancada  
do PR, favorável ao projeto, exprime nossa  
sincera identificação com as justas aspirações  
dos trabalhadores, e o compromisso de velar  
pelo efetivo cumprimento da nova lei. (Muito  
bem!). 

O SR. PRESIDENE: – Continua a discussão. 
(Pausa). 

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

Tem a palavra o nobre Senador  
Lima Guimarães, para, em nome  
da Comissão de Constituição e Jus- 
 

tiça, emitir parecer sôbre as emendas oferecidas ao 
projeto. 

O SR. LIMA GUIMARAES (*): – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, antes de me pronunciar 
sôbre as emendas oferecidas ao projeto em 
discussão, desejo trazer a palavra do Partido 
Trabalhista Brasileiro a respeito do texto da 
proposição. Não o fiz antes para não ocupar duas 
vêzes a tribuna. 

Saliento, inicialmente, que a matéria foi 
originária de mensagem do Chefe do Executivo, com 
o apoio integral do Partido Trabalhista Brasileiro, 
talvez sua inspiradora através da palavra e da sábia 
orientação do nosso Vice-Presidente, Presidente 
daquela agremiação partidária. 

Ambos os dirigentes do País, em harmonia de 
pensamento, encaminharam ao Legislativo o projeto 
que examinamos, com o objetivo de estender a todos 
os trabalhadores brasileiros os favores já concedidos 
aos bancários, de acôrdo com proposição votada 
nesta Casa. 

O interêsse demonstrado pelo Partido 
Trabalhista Brasileiro na tramitação do assunto, quer 
na Câmara dos Deputados, quer nesta douta 
Assembléia, foi o maior possível. Desejamos fôsse 
êle sancionado a 1º de Maio, para satisfazer a uma 
promessa do Sr. Presidente da República. 
Lamentàvelmente, isso não aconteceu. Com a maior 
boa vontade, entretanto, os trabalhistas desta 
Assembléia estão presentes para lhe dar seu apóio, 
solidariedade e seu voto decisivo. 

Para agora me pronunciar a respeito  
das emendas, devo dizer que me pareceram  
tôdas dignas da maior consideração, pois  
têm alta significação em favor dos trabalhadores. 
Entretanto, a sua aceitação retardará a aprovação  
do projeto porque teríamos que remetê-lo, com  
as emendas, à deliberação da Câmara dos 
Deputados, o que seria contrário aos interêsses 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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dos trabalhadores. Essas emendas são, sem dúvida, 
dignas do maior aprêço; e como temos em 
tramitação no Congresso, a Lei Orgânica da 
Previdência Social, nessa oportunidade serão 
apreciadas; e então o Partido Trabalhista Brasileiro e 
todos os partidos que aqui se manifestaram terão 
oportunidade para apreciá-las. 

Assim, Sr. Presidente, em nome da Comissão 
de Constituição e Justiça, dou meu parecer contrário às 
emendas pelos motivos alegados, embora reconheça 
que sejam todos constitucionais. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Lima Teixeira, para, como relator na 
Comissão de Legislação Social, emitir parecer sôbre 
as emendas. 

O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Sr. Presidente, 
antes de opinar sôbre as emendas que os eminentes 
colegas apresentaram ao projeto oriundo da Câmara 
dos Deputados, de nº 75, quero volver minhas vistas 
para os trabalhadores baianos, principalmente, 
aquêles aos quais tão de perto me ligam sentimentos 
de amizade, os trabalhadores das usinas de açúcar 
do Recôncavo baiano. 

Dessas relações posso dar meu testemunho. 
Quando há dois anos fui convidado para assistir a 
uma assembléia dos operários das fábricas de 
açúcar, através do seu Sindicato, a maior 
organização sindical do Estado da Bahia, pude 
verificar de perto os anseios, as aspirações e o 
desejo daqueles velhos trabalhadores, que pediam já 
naquela época, a Deputados da corrente do Partido 
Trabalhista Brasileiro, que se lembrassem de 
apresentar projeto em que fôssem cogitadas as 
normas necessárias ao amparo dos que empregam 
suas atividades na indústria e no comércio, tal como 
já haviam obtido os bancários. 

Sr. Presidente, um dos mais  
antigos operários da Usina Terra No- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

va, em palestra comigo, após a memorável reunião, 
declarava que era um homem cansado, com quase 
sessenta anos, e que o empregador o convidara a 
entrar em entendimentos e receber sua indenização, 
de vez que já se encontrava idoso para prosseguir 
no seu trabalho. 

Dizia-me, então, aquêle operário: "Veja 
bem que eu estou com cinqüenta e oito anos, e a 
Fábrica já entende que meus serviços não mais 
são necessários. Propõe-me indenização,  
para que eu me retire da fábrica,  
porque considera mais interessante pagar a 
indenização por tantos anos de serviço do que 
mesmo permitir que continuasse por mais dez ou 
quinze anos de exercício da sua função, se isso 
fôsse possível". 

Veja bem, Sr. Presidente, quanto é justa esta 
medida! Com ela nada se inova; estende-se apenas 
os benefícios já existentes para os bancários às 
demais classes, que não podem ser tratadas 
desigualmente, como o foram os operários que, para 
adquirirem estabilidade necessitaram do decurso de 
dez anos. Os bancários, entretanto, conseguiram sua 
estabilidade com a metade do tempo das demais 
classes. 

Sr. Presidente, o projeto é justo. Pode, 
entretanto, merecer comentários daqueles que 
supõem que seus reflexos na economia nacional 
produzam um impacto ou que a medida traga 
inconvenientes, que a taxa criada de 1% não será 
suficiente para corrigir os prejuízos que, 
certamente, terão os Institutos por terem que 
arcar com os encargos que, certamente, 
sobrevirão. 

Sr. Presidente, não me enfileiro entre 
aquêles que, neste instante, acreditam poder o 
projeto trazer êsse gravame para a economia 
nacional ou proporcionar êsse desequilíbrio. 
Acredito que mesmo após a aprovação do Projeto 
de Previdência Social falhas possam ser 
corrigidas, como também que as 
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emendas aqui apresentadas e que dentro em pouco 
iremos apreciar, visam precisamente a aperfeiçoá-lo. 

Como relator da matéria, examinei tôdas as 
emendas apresentadas, entre elas, a do nobre 
Senador Cunha Mello, que manda suprimir o art. 6º 
do projeto e seus parágrafos, que teria todo o 
cabimento. O projeto vindo da Câmara dos 
Deputados, especialmente o artigo citado, está 
eivado de erros insanáveis. Por êle se entraria na 
atribuição do Presidente da República, no seu 
arbítrio, na sua faculdade de nomear. Como, porém, 
o desejo maior da Casa é aprovar o projeto que no 
Senado tramita em regime de urgência urgentíssima, 
acredito que o autor da referida emenda não se 
sentirá desprestigiado, ou por outra, menos 
apreciado no seu propósito se fôr rejeitada, porque, 
em verdade, estamos todos interessados na 
aprovação do projeto. 

O Sr. Presidente da República certamente 
corrigirá a falha. Se, porventura, vetar o dispositivo, 
baixará uma portaria, não permitindo novas 
nomeações até a realização do pleito de 3 de 
outubro. Conseqüentemente, a Comissão de 
Legislação Social manifesta-se contràriamente à 
aprovação dessa emenda, mercê do reconhecimento 
dos seus altos objetivos. 

A Emenda nº 2, também do Senador Cunha 
Mello, encerra medida salutar. É a seguinte: 

Acrescente-se onde convier: 
§ 1º – A aposentadoria do trabalhador em 

zonas insalubres, bem assim em funções árduas, 
pesadas ou arriscadas, em que o desgaste físico 
delas resultante, seja maior, se dará com 50 anos de 
idade e 30 de atividade, nessas zonas e nesses 
serviços etc". 

Sr. Presidente, a medida consubstanciada no 
projeto, que estabelece 55 anos de idade para  
a aposentadoria, é, a meu ver, suficien- 
 

te. Nessa fase da vida, o homem, embora com as 
energias diminuídas, está ainda apto a exercer 
misteres não árduos. 

Manifesta-se a Comissão contràriamente à 
emenda. 

A Emenda nº 3, do Senador Kerginaldo 
Cavalcanti, reza: 

"Art. 1º – São estendidos aos segurados de 
todos os Institutos de Previdência Social os 
benefícios do art. 3º e respectivos parágrafos da Lei 
nº 3.322, de 26 de novembro de 1957. O limite do 
salário de contribuição fica, porém, elevado de três 
para cinco vezes o salário mínimo de maior valor, 
vigente no País. 

Art. 2º – O custeio da previdência social, tendo 
em vista os acréscimos de despesa da presente lei, 
será atendido pelas seguintes contribuições: 

Seguem-se os itens referentes às 
percentagens. 

Sr. Presidente, todos reconhecemos no nobre 
Senador Kerginaldo Cavalcanti, parlamentar dos 
mais eficientes. 

O SR. NELSON. FIRMO: – Dos mais 
eficientes e brilhantes. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Muito 
obrigado pela bondade de Vossas Excelências. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Acredito, porém, 
que, no particular, S. Exa. estaria onerando demais, 
sem possibilidade de maior benefício, o próprio 
trabalhador. Reconhecendo, embora, seus elevados 
propósitos, a Comissão de Legislação Social 
manifesta-se contrária à emenda. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Desejo prestar esclarecimentos a V. Exa. O fato 
de apresentar emenda ou mesmo projeto não 
implica, da parte de seu apresentante, o propósito 
de vê-lo vitorioso a todo preço. É uma base  
para estudo, de sorte que quaisquer su- 
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gestões inteligentes serão muito bem aceitas 
sobretudo por mim, que me tenho na conta de 
espírito compreensivo e liberal. Agradeço, 
portanto, mais uma vez a Vossa Excelência as 
palavras gentis para comigo e conto com que, 
oportunamente, meus alvitres serão examinados 
por quem de direito, pela comissão respectiva, e 
aprovadas, se fôr o caso. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente, a 
Emenda nº 4 é de autoria do nobre Senador Juracy 
Magalhães. Não fôra a emergência em que nos 
encontramos, já manifestada por tôda a Casa, e esta 
emenda mereceria aprovação, porque nela se 
contém objetivo que considero perfeito e ajustável à 
aposentadoria dos trabalhadores. Realmente, acolhe 
critério muito justo. 

§ 3º – Para os contribuintes maiores de 65 
anos, o cálculo da Aposentadoria será feito sôbre a 
média das contribuições dos 12 meses anteriores à 
concessão do benefício". 

É emenda muito justa, que seria aprovada não 
houvesse premência de tempo para a votação do 
projeto. A Comissão de Legislação Social opinou 
favoràvelmente; em virtude, porém, da urgência na 
aprovação do projeto concluiu pela rejeição da 
emenda. 

A Emenda nº 5, Sr. Presidente, da autoria do 
nobre Senador Ezechias da Rocha diz: 

"Acrescente-se ao final do art. 3º o seguinte: 
"bem como a dos segurados amparados pela 

Lei número 593, de 24 de dezembro de 1948, que 
continua em vigor". 

Sr. Presidente, a Comissão manifestou-se 
contrária à aprovação desta emenda. 

Assim, analisando as cinco  
emendas apresentadas, a Comissão  
manifestou seu parecer contrário, em- 
 

bora reconhecendo que os seus autores tiveram os 
melhores propósitos, sobretudo o de aperfeiçoar o 
projeto. 

Vindo da Câmara dos Deputados, o projeto 
deveria sofrer aquelas alterações no Senado, não fôsse 
a circunstância de merecer, de logo, sua aprovação. 

Aproveito a oportunidade para congratular-me 
com os trabalhadores do Brasil, e, sobretudo, com o 
Sr. Presidente da República, Dr. Juscelino 
Kubitschek, e o Sr. Vice-Presidente, Dr. João 
Goulart, pelo interêsse, pelo empenho, pela 
dedicação e prontidão com que manifestaram seu 
atendimento a tão justa reivindicação das classes 
trabalhadoras. (Muito bem! Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Proferido o parecer da 
Comissão de Legislação Social, cujo Relator examinou 
emenda por emenda, solicito do nobre Senador Lima 
Teixeira o parecer da Comissão de Economia. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente, a 
Comissão de Economia tendo de opinar sôbre as 
cinco emendas dos Srs. Senadores Freitas 
Cavalcanti, Ezechias da Rocha, Juracy Magalhães, 
Cunha Mello e Kerginaldo Cavalcanti, manifesta-se 
contràriamente a sua aprovação, porque o objetivo é 
precisamente, como já manifestado pelo Plenário, a 
aprovação imediata do Projeto de Lei nº 75, de 1958, 
como foi enviado pela Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Carlos Lindenberg para emitir parecer da 
Comissão de Finanças. 

O SR. CARLOS LINDENBERG (*): – Sr. 
Presidente, tendo recebido a incumbência de emitir 
parecer sôbre as cinco emendas apresentadas por 
vários Srs. Senadores ao Projeto de Lei, nº 75, de 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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1958, sou de opinião que não dependendo a de nº 1 
de parte financeira, a Comissão de Finanças nada 
tem a opinar sôbre ela. 

Quanto às de nº 2, 3 (substitutiva), 4 e 5, 
parecem-me razoáveis. Poderiam figurar no projeto. 
Desde que, entretanto, caberá seu atendimento 
perfeito na Lei Orgânica da Previdência Social, 
deverão aguardar a oportunidade da discussão da 
matéria. Tôdas contêm assunto referente à 
Previdência Social e podem perfeitamente ser 
atendidas naquela oportunidade. 

Nessas condições, a Comissão de Finanças 
manifesta-se contràriamente a tôdas as emendas, 
pelos motivos expostos, embora, repito, tôdas elas 
tenham fundamento e hajam sido cuidadosamente 
estudadas. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Os pareceres são 
contrários a tôdas as emendas. Vou submetê-las à 
votação, em globo. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI (para 
encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, a Emenda 
nº 5, apreciada pelas Comissões de Constituição e 
Justiça, de Legislação Social e de Finanças, está 
assinada por mim e pelo eminente colega de 
representação alagoana, Senador Ezechias da Rocha. 

Em face das ponderações transmitidas à Casa 
pelos Lideres partidários, não nutrimos esperança de 
que o Senado considere com mais vagar e precisão 
o objetivo daquela proposição. 

Nosso propósito, Sr. Presidente, era sanar 
grave defeito do projeto, porque incide exatamente 
sôbre direitos já assegurados a trabalhadores 
brasileiros, a ferroviários e portuários. 

Senão, vejamos: 
A Lei nº 593, de 24 de dezembro de  

1948, assegurou aposentadoria ordinária,  
em caráter especial, aos ferroviários e demais 
trabalhadores a que se refere o art. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

1º do Decreto nº 20.463, de 1º de outubro de 1931, 
admitidos ao serviço antes da vigência dêsse 
decreto, nas seguintes bases: 

a) aos trinta e cinco anos de serviço, com 
salário integral; 

b) aos trinta anos de serviço, com 80% de 
salário. 

Já existe, pois, lei assegurando aposentadoria, 
com remuneração integral, em caráter excepcional, 
aos ferroviários e portuários admitidos antes de 
outubro de 1931. 

No diploma que indico não há exigência com 
relação à idade do servidor; exige-se, apenas, tenha 
êle trinta e cinco anos de serviço. O projeto 
entretanto, inova uma disposição: exige determinado 
tempo de serviço e limite de cinqüenta e cinco anos 
de idade. 

Os servidores já beneficiados pela Lei nº 
593, de 1948, encaminharam sugestões a mim e 
ao nobre Senador Ezechias da Rocha, no sentido 
de que modificássemos o projeto, propondo 
alteração na redação do seu art. 3º, que está 
assim redigido: 

"Fica ressalvada a situação dos segurados 
que, em razão de lei específica, percebam proventos 
superiores aos previstos no art. 1º". 

Propusemos acrescer ao artigo as seguintes 
expressões: 

"...bem como a dos segurados amparados 
pela Lei nº 593, de 25 de dezembro de 1948, que 
continua em vigor". 

O pensamento da Bancada da União 
Democrática Nacional já foi definido pelo  
seu eminente Presidente, Senador Juracy 
Magalhães. 

Ao Projeto de Lei Orgânica da Previdência 
Social, em estudo nesta Casa, e ao referente à 
aposentadoria, demos nosso inteiro apoio. A 
Bancada da União Democrática Nacional, reunida, 
designou-me para acompanhar a tramitação dessas 
proposições no Senado. 
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Evidentemente, a matéria que estamos 
votando resultou de norma já estabelecida no Projeto 
da Lei Orgânica de Previdência Social, em exame, 
nesta Casa. 

Nosso desejo, porém, é não criar qualquer 
dificuldade para que desde logo sejam estendidas 
a todos os trabalhadores sujeitos ao regime  
da previdência, as vantagens concedidas, 
isoladamente, em legislação especial, aos 
bancários do País. 

Há, porém, considerar que ferroviários  
e portuários, por fôrça da Lei nº 593, de 1948,  
já usufruem o direito da aposentadoria ordinária, 
em caráter excepcional, e com provento integral, 
desde que tenham 35 anos de serviço. Dêles  
não se exige a cláusula do limite de idade  
– 55 anos – para efeito da utilização dos 
benefícios da lei. 

Êsse aspecto convém ficar bem assinalado na 
discussão da matéria, pois naturalmente escapou à 
apreciação dos eminentes Relatores. 

A emenda que apresentei, subscrita também 
pelo nobre colega Senador Ezechias da Rocha, 
visava a retificar, como se vê, êrro grave do projeto, 
que afeta direito adquirido e já consagrado na 
Legislação Social do País. 

Assim, Sr. Presidente, ao reafirmar meu 
apoio ao projeto, deixo essas considerações nos 
Anais do Senado, a fim de serem apreciadas por 
ocasião da discussão e votação da Lei Orgânica 
da Previdência Social, já que não é possível 
retificar, desde logo, a proposição, ajustando-a às 
normas estabelecidas na Lei número 593, de 
1948. (Muito bem! Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – A votação iniciar-se-á 
pelas emendas. 

Os Senhores Senadores que  
as aprovam queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Estão rejeitadas. 

São as seguintes as emendas rejeitadas: 
 

EMENDA Nº 1 
 
Suprimam-se o art. 6º e seus parágrafos. 
 

EMENDA Nº 2 
 
Acrescente-se onde convier: 
§ 1º A aposentadoria do trabalhador em zonas 

insalubres, bem assim em funções árduas, pesadas ou 
arriscadas, em que o desgaste físico delas resultante 
seja maior, se dará com 50 anos de idade e 30 anos de 
atividade, nessas zonas e nesses serviços. 

§ 2º Para a aposentadoria das mulheres o 
período de serviço será de 25 anos e 50 anos de idade. 

§ 3º O Poder Executivo discriminará as zonas 
insalubres, baseado no estado sanitário das regiões 
do País, e organizará a nomenclatura dos serviços 
que, pela sua natureza, importando em mais 
dispêndio físico e psíquico do trabalhador, induza-o 
mais depressa à invalidez. 

 
EMENDA Nº 3 

 
Substitutivo 

 
Art. 1º São estendidos aos segurados de todos os 

Institutos de Previdência Social os benefícios do artigo 3º 
e respectivos parágrafos da Lei nº 3.322, de 26 de 
novembro de 1957. O limite do salário de contribuição 
fica, porém, elevado de três para cinco vêzes o salário-
mínimo de maior valor, vigente no País. 

Art. 2º O custeio da previdência social, tendo 
em vista os acréscimos de despesa da presente lei, 
será atendido pelas seguintes contribuições: 

a) dos segurados, em percentagem de  
6% (seis por cento) a 10% (dez por cento),  
sôbre o seu "salário de contribuição", e variável 
em função dêste, não podendo in- 
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cidir sôbre importância inferior ao salário-mínimo de 
maior valor vigente no País, ou à metade dêsse 
salário, em se tratando de menores aprendizes, nem 
incidir sôbre importância superior a 5 (cinco) vêzes 
êsse mesmo salário; 

b) das emprêsas em percentagem de 3% (três 
por cento) a 5% (cinco por cento) sôbre sua "renda 
bruta", excluídas aquelas cujos segurados sejam 
contribuintes do IPASE, que continuarão a contribuir 
em quantia igual à que for devida por êsses 
segurados; 

c) da União, pela inclusão obrigatória na lei de 
Orçamento de cada ano, de uma verba variável de 
3% (três por cento) a 5% (cinco por cento) da receita 
estimada no Orçamento do ano anterior; 

d) dos aposentados e pensionistas em 
percentagem de 6% (seis por cento) a 10% (dez por 
cento) sôbre os respectivos proventos. 

§ 1º A contribuição do trabalhador autônomo 
será calculada a uma taxa igual ao dôbro da que fôr 
fixada nos têrmos da alínea a dêste artigo. 

§ 2º Integram o salário de contribuição tôdas 
as importâncias recebidas a qualquer título pelo 
segurado. 

§ 3º Proceder-se-á ao tombamento da dívida 
da União para com os órgãos da Previdência Social, 
até 31 de dezembro de 1958; sôbre o montante 
dessa dívida, a União passará a pagar juros de 5% 
(cinco por cento) ao ano, a partir de 1º de janeiro de 
1959. 

§ 4º As verbas incluídas no Orçamento, nos 
têrmos da letra, c dêste artigo destinar-se-ão: 

1) ao pagamento dos juros anuais, devidos a 
cada um dos órgãos da Previdência Social. 

2) à amortização da dívida da União, parcela 
esta que será depositada em conta bloqueada, no 
Banco do Brasil, do fundo único da Previdência 
Social. 

§ 5º O Govêrno fixará de 2 em 2 anos as 
percentagens das letras a, b, c e d dêste artigo. 

Art. 3º Os aposentados pelos Institutos de 
Aposentadoria e Pensões e pela Caixa de 
Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários 
(CAPFESP), terão seus proventos reajustados, na 
base de 80% (oitenta por cento) dos salários atuais e 
futuros, de idênticos cargos, classe ou categoria da 
atividade a que pertenciam, não podendo ser tais 
proventos, em caso algum, inferiores ao salário-
mínimo de maior valor vigente no País, ou excedê-lo 
de 5 (cinco) vêzes. 

§ 1º Os pensionistas terão as suas pensões 
reajustadas de acôrdo com o que dispõe êste artigo, 
não podendo ser a pensão em cada caso, inferior a 
50 por cento do valor da aposentadoria. 

§ 2º Os proventos dos aposentados e 
pensionistas reajustados nos têrmos do que 
estabelece êste artigo e o parágrafo anterior, serão 
pagos dentro de cento e vinte dias, a contar da data 
de publicação desta Lei. 

Art. 5º Os segurados que nesta data contarem 
mais de sessenta anos de idade, terão sua "renda 
vitalícia", ao se aposentarem, calculada, tomando-se 
por base o salário de contribuição dos últimos 12 
meses anteriores à data da concessão da 
aposentadoria. 

Art. 6º Sob pena de nulidade de pleno 
direito do respectivo ato, e da responsabilidade 
do administrador que a praticou, fica suspensa 
nas Instituições de Previdência Social a admissão 
de pessoal a qualquer título, até que seja 
aprovado por lei o "Quadro de Pessoal de cada 
um dos órgãos do Departamento Nacional de 
Previdência Social, a que se refere o artigo 8º 
desta lei. 

§ 1º Excetuam-se do disposto no presente 
artigo: 

a) as nomeações para cargos de comissão e 
funções gratificadas já existentes à data desta lei, 
cujo provimento se fará dentre os servidores efetivos, 
por livre escolha do presidente da Instituição; 
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b) as nomeações para cargos e funções  
de gabinete já existentes à data desta lei,  
cujo provimento será de livre escolha do 
presidente. 

§ 2º Em caráter transitório, e por  
prazo determinado para a realização de obras 
sob o regime de administração, poderão as 
instituições de Previdência Social contratar 
operários sujeitos únicamente à legislação 
trabalhista, observadas as verbas orçamentárias 
próprias e as normas gerais, a êsse respeito, 
expedidas pelo Departamento Nacional da 
Previdência Social. 

§ 3º As Instituições de Previdência Social 
poderão admitir empregados, sob o regime da 
legislação do trabalho para atender a serviços de 
natureza permanente, respeitadas as dotações 
orçamentárias próprias. 

§ 4º Ao pessoal admitido na forma do 
parágrafo anterior, não se pagará salário mensal 
superior ao dôbro do salário-mínimo local. 

§ 5º As questões pertinentes ao pessoal, de 
que tratam os parágrafos 2º e 3º dêste artigo, serão 
dirimidas na Justiça do Trabalho. 

Art. 7º Fica revogado o art. 3º do Decreto nº 
31.477, de 18 de setembro de 1952. 

Art. 8º Dentro do prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, a contar da vigência desta lei, o 
Poder Executivo encaminhará ao Poder 
Legislativo o anteprojeto de lei, contendo o 
Quadro de Pessoal dos diferentes órgãos da 
Previdência Social, com a respectiva 
classificação e os proventos de cada classe ou 
categoria. 

Art. 9º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, exceto para o art. 2º que só vigorará a 
partir de 1º de janeiro de 1959, revogadas as 
disposições em contrário. 

EMENDA Nº 4 
 
Art. 3º 
Acrescente-se o seguinte: 
"§ 3º Para os contribuintes maiores de 65 

anos, o cálculo da Aposentadoria será feito sôbre a 
média das contribuições dos 12 meses anteriores à 
concessão do benefício". 

 
EMENDA Nº 5 

 
Acrescente-se ao final do art. 3º o seguinte: 
Art. 3º "bem como a dos segurados 

amparados pela Lei nº 593, de 24 de dezembro de 
1948, que continua em vigor". 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
(Palmas no Plenário e nas Galerias). 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 75, DE 1958 

 
(Nº 3.939-B-58, na Câmara dos Deputados) 

 
Estende aos segurados dê todos os Institutos 

de Previdência Social, os benefícios do artigo 3º e 
respectivos parágrafos da Lei nº 3.322, de 26 de 
novembro de 1957, e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º São estendidos aos segurados de todos 

os Institutos de Previdência Social os benefícios do 
art. 3º e respectivos parágrafos da Lei número 3.322, 
de 26 de novembro de 1957. 
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Art. 2º Para atender às despesas da presente 
lei, ficam acrescidas de 1% (um por cento) as taxas 
de contribuição dos segurados, dos empregadores e 
da União para os Institutos de Previdência Social. 

Art. 3º Fica ressalvada a situação dos 
segurados que, em razão de lei específica, 
percebam proventos superiores aos previstos no art. 
1º. 

Art. 4º Os aposentados dos Institutos de 
Aposentadoria e Pensões e da Caixa de 
Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e 
Empregados em Serviços Públicos (CAPFESP) terão 
seus proventos reajustados, na base dos salários, 
atuais e futuros, de idênticos cargos, classes ou 
categorias da atividade a que pertenciam, não 
podendo ser tais proventos em caso algum inferiores 
ao salário mínimo 5 (cinco) vêzes. 

Parágrafo único. Os pensionistas terão as 
suas pensões reajustadas de acôrdo com o que 
dispõe êste artigo, não podendo ser a pensão, em 
cada caso, inferior a 50% (cinqüenta por cento) do 
valor da aposentadoria. 

Art. 5.º Todos os aposentados e pensionistas 
contribuirão obrigatòriamente para a respectiva 
instituição, na base da legislação em vigor. 

Art. 6º Sob pena de nulidade de pleno direito 
do respectivo ato, e da responsabilidade do 
administrador que a praticou, fica suspensa, nas 
instituições de previdência social, a admissão de 
pessoal a qualquer título, até que seja aprovado por 
lei o Plano de Custeio da Previdência Social a que se 
refere o art. 8º desta lei. 

§ 1º Excetuam-se do disposto no presente 
artigo: 

a) as nomeações para cargos em comissão  
e funções gratificadas já existentes à data desta  
lei, cujo provimento se fará dentre os 
 

servidores efetivos, por livre escolha do Presidente 
da Instituição; 

b) as nomeações para cargos e funções de 
gabinete já existentes à data desta lei, cujo 
provimento será de livre escolha do Presidente. 

§ 2º Em caráter transitório, e por prazo 
determinado, para a realização de obras sob o 
regime de administração, poderão as instituições de 
previdência social contratar operários sujeitos 
únicamente à legislação trabalhista, observadas as 
verbas orçamentárias e as normas gerais a êsse 
respeito expedidas pelo Departamento Nacional da 
Previdência Social. 

§ 3º As instituições de previdência social 
poderão admitir empregados, sob o regime da 
legislação do trabalho, para atender a serviços de 
natureza permanente, respeitadas as dotações 
orçamentárias próprias. 

§ 4º Ao pessoal admitido na forma do 
parágrafo anterior, não se pagará salário mensal 
superior ao dôbro do salário mínimo local. 

§ 5º As questões pertinentes ao pessoal, de 
que tratam os parágrafos 2º e 3º dêste artigo, serão 
dirimidas na Justiça do Trabalho. 

Art. 7º Fica revogado o artigo 3º do Decreto nº 
31.477, de 18 de setembro de 1952. 

Art. 8º Dentro do prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, a contar da vigência desta lei, o Poder 
Executivo encaminhará ao Poder Legislativo o Plano 
de Custeio da Previdência Social, com anteprojeto 
de lei e estudos técnicos sôbre bases econômico-
financeiras e cálculos atuariais das instituições. 

Art. 9º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

(Fazendo soar os tímpanos) – Atenção! O 
Regimento do Senado não permite manifestação das 
galerias. 
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Sôbre a mesa declaração de voto do nobre 
Senador Mendonça Clark, que será publicada na 
forma do disposto no art. 98, letra c, do Regimento. 

 
DECLARAÇÃO DE VOTO DO SR. MENDONÇA 

CLARK 
 

Capital é trabalho acumulado. Sòmente 
através do trabalho, pois, é que podemos melhorar o 
nosso nível econômico e social. 

Proporcionar garantias aos que pararem de 
trabalhar, sem justa causa, é empobrecer a Nação. 

A Previdência Social foi organizada para 
amparar e acautelar os interêsses de todo o cidadão 
que, fisicamente esgotado no trabalho, atingido por 
doença ou acidente, não pode nem deve se ver 
desamparado na sociedade, após haver cumprido o 
seu dever. 

Estender a todos os sãos, além dos 
incapazes, a aposentadoria proposta nesta lei, é 
comprometer e ameaçar os direitos daqueles que 
realmente estão necessitadas da Previdência. 

Qualquer real melhoria das condições da 
Previdência Social seria no sentido de proporcionar, 
por meios indiretos, melhor situação econômica a 
todos aquêles que trabalham, garantindo aos 
trabalhadores e aos seus dependentes, melhores 
recursos de educação e saúde, mais facilidades para 
o aprimoramento da sua técnica de trabalho, a fim 
de, através dela, melhores salários pudessem ser 
obtidos com simultâneo incremento da produção e 
barateamento do custo de vida. 

A lei votada não é, na minha opinião, uma Lei 
de Previdência Social, mas, infelizmente, de 
imprevidência Social. 

 
Discussão única da Redação Final do Projeto 

de Decreto Legislativo, nº 14, de 1957, originário da 
Câmara dos Deputados, que determina o registro do 
têrmo de acôrdo celebrado entre o Ministério da 
 

Agricultura e a Missão Salesiana de Mato Grosso, 
para aplicação da verba de Cruzeiros 100.000,00, 
destinada ao Aprendizado Agrícola de Guiratinga 
(redação oferecida pela Comissão de Redação em 
seu Parecer nº 91, 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 promulgação. 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo, nº 14, de 1957. 
Faço saber que o Congresso Nacional 

aprovou nos têrmos do artigo 77, § 1º, da 
Constituição Federal, e eu promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

Nº ..., DE 1958 
 
Determina o registro do têrmo de acôrdo 

celebrado entre o Ministério da Agricultura e a 
Missão Salesiana de Mato Grosso. 

 
Art. 1º É determinado o registro do têrmo de 

acôrdo celebrado, a 26 de outubro de 1955, entre o 
Ministério da Agricultura e a Missão Salesiana de 
Mato Grosso para aplicação da verba de Cruzeiros 
100.000,00 (cem mil cruzeiros) destinada ao 
Aprendizado Agrícola de Guiratinga, naquele Estado. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Discussão única da Redação Final  

do Projeto de Decreto Legislativo nº 32, de  
1957, originário da Câmara dos Depu- 
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tados, que mantém a decisão do Tribunal  
de Contas, denegatória de registro do têrmo 
aditivo ao contrato celebrado entre o 
Departamento Nacional de Estradas-de-Ferro e a 
Sociedade Escritório Técnico Passos & Mattos 
Ltda, para a construção da variante João 
Rodrigues-Ramiz Galvão, da linha-tronco da 
Viação Férrea do Rio Grande do Sul (redação 
oferecida pela Comissão de Redação em seu 
Parecer nº 92, 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 promulgação. 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo, número 32, de 1957. 
Faço saber que o Congresso  

Nacional aprovou nos têrmos do artigo 77, 
parágrafo 1º da Constituição Federal, e eu 
promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

Nº ..., DE 1958 
 
Mantém a decisão do Tribunal de  

Contas denegatória de registro do têrmo  
aditivo ao contrato celebrado entre o 
Departamento Nacional de Estradas-de-Ferro e a 
Sociedade Escritório Técnico Passos & Mattos 
Ltda. 

 
Art. 1º É mantida a decisão  

por que o Tribunal de Contas, em 
 

sessão realizada a 10 de agôsto de 1954, denegou 
registro ao têrmo de 3 de junho do mesmo ano, 
aditivo ao contrato celebrado, a 26 de outubro de 
1950, entre o Departamento Nacional de Estradas-
de-Ferro e a Sociedade Escritório Técnico Passos & 
Mattos Ltda., para a construção da variante João 
Rodrigues-Ramiz Galvão, da linha-tronco da Viação 
Férrea do Rio Grande do Sul. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário 
 
Parecer publicado no "Diário do Congresso 

Nacional", de 23 de abril de 1958. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara, número 12, de 1958, que eleva à primeira 
categoria o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região, cria Juntas de Conciliação e Julgamento e 
dá outras providências, tendo Pareceres – (ns. 
139, 140 e 141, de 1958); da Comissão de 
Constituição e Justiça, favorável; da Comissão de 
Serviço Público Civil, favorável, com as emendas 
que oferece (ns. 1-C a 4-C); da Comissão de 
Finanças, favorável ao projeto e às Emendas nº 1-
C a 4-C. 

 
Sôbre a mesa duas emendas que vão ser lidas. 
São lidas as seguintes emendas: 
 

EMENDA Nº 5 
 
Acrescente-se, no § 2º do artigo 2º, in fine, o 

seguinte: 
"a de Joinville, aos Municípios de São 

Francisco do Sul, Araguari, Guarani e Jaraguá do 
Sul", modificando-se adequadamente a pontuação. 

 
Justificação 

 
Feita da Tribuna. 
Sala das Sessões, 13 de maio de 1958. – 

Carlos Gomes de Oliveira. – Nereu Ramos. 
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EMENDA Nº 6 
 

Ao art. 2º, § 2º. 
Onde se diz – e Urussanga – 
Diga-se: Braço do Norte, Urussanga, Turvo e 

Sombrio. 
 

Justificação 
 

Além dos municípios referidos no projeto 
devem ser incluídos os novos Municípios do Turvo e 
Sombrio, que se destacaram de Araranguá e o de 
Braço do Norte, destacado de Tubarão. 

Sala das Sessões, 13 de maio de 1958. – 
Nereu Ramos. – Carlos Gomes de Oliveira. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Gomes de Oliveira, para justificar a emenda 
de sua autoria. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA (*): – Sr. 
Presidente, o Projeto de Lei da Câmara, nº 12, de 
1958, consubstancia uma das reivindicações dos 
trabalhadores do meu Estado, no que diz respeito à 
criação de Juntas de Conciliação em várias cidades 
catarinenses. 

Houve, porém, omissão no § 3º do art. 2º, o 
qual cria uma Junta de Conciliação na Cidade de 
Joinville, não lhe ampliando a competência de modo 
a abranger municípios vizinhos, que poderão ser 
também servidos por aquêle órgão da Justiça do 
Trabalho. 

Sr. Presidente, parece-me que, como se 
procedeu em relação às mais Juntas, dando-se-lhes 
mais amplo raio de ação, a de Joinville deveria 
atender aos municípios que lhe são vizinhos. 

Eis por que minha emenda amplia o § 2º do 
art. 2º, a fim de que a referida Junta de Joinville 
abranja também os Municípios de São Francisco do 
Sul, Guaramirim, Araguari e Jaraguá do Sul. 

Referidos êsses nomes e  
conhecendo-se a geografia daquela zona, 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

a justificação está plenamente feita. 
Era o que tinha a dizer. (Muito bem). 
Os Srs. Senadores que apoiam as emendas, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Estão apoiadas. 
O projeto volta, com as emendas, às 

Comissões competentes. 
 
Segunda discussão do Projeto de Lei do 

Senado, nº 38, de 1957, que modifica dispositivo da 
legislação referente ao direito à pensão pela viúva de 
militar (aprovado em primeira discussão em 8 do 
mês em curso), tendo Pareceres Favoráveis sob ns. 
111, 112 e 113, de 1958, das Comissões: de 
Constituição e Justiça; de Legislação Social, e de 
Finanças. 

 
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 em segunda 

discussão, que vai à Comissão de Redação. 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 38, DE 1957 

 
Modifica dispositivo da legislação referente ao 

direito à pensão pela viúva do militar. 
 
Art. 1º Não perde a pensão correspondente 

ao montepio e ao meio sôldo a viúva do militar, que 
se casar novamente, seja com militar ou seja com 
civil. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data da sua 
publicação. 
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Art. 3º Revogam-se as disposições em 

contrário. 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

Requerimento nº 157, lido na hora do Expediente, de 
urgência para o Projeto de Lei do Senado, nº 1, de 1958. 

Não havendo quem peça a palavra, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
O projeto figurará na Ordem do Dia da 

segunda sessão ordinária que se seguir à presente. 
Está esgotada a matéria da Ordem do Dia. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar ,a 

sessão. Desígno para a de amanhã a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara, nº 66, de 1958, que faculta aos cafeicultores 
a liberação da safra agrícola independente do 
pagamento do débito vencível no ano de 1957, ou de 
1958, e dá outras providências (em regime de 
urgência, nos têrmos do art. 156, § 3º, do Regimento 
Interno, em virtude do Requerimento nº 150, de 1958, 
do Sr. Senador João Villasbôas e outros Srs. 
Senadores, aprovado na sessão extraordinária de 13 
do mês em curso), dependendo de pareceres das 
Comissões: – de Economia e de Finanças. 

2 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara, nº 256, de 1957, que concede isenção de 
direitos, taxas aduaneiras e impôsto de consumo 
para material a ser importado pela Telefônica de 
Sete Lagoas S. A., no Estado de Minas Gerais, tendo 
Pareceres Favoráveis, sob ns. 122 e 123, de 1958, 
das Comissões: de Economia e de Finanças. 

Está encerrada a sessão. 

Levanta-se a sessão às 16 horas e 30 
minutos. 

Discurso pronunciado pelo Senhor Kerginaldo 
Cavalcanti, na sessão do dia 13 de maio de 1958, 
que seria publicado posteriormente. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (para 
explicação pessoal): – Sr. Presidente, minha 
reclamação é modesta. O Rio Grande do Norte, 
muito pequeno na Federação, entre irmãos 
grandes e ricos é uma espécie de primo pobre. 
Daí, Sr. Presidente, o que trago ao conhecimento 
do Senado, para que assim chegue ao 
conhecimento do Ilustre Ministro da Viação e ao 
do eminente Presidente da República, é matéria 
de somenos, que até mesmo me acanho de 
proferir. 

Mas, Sr. Presidente, nós outros, os filhos 
das pequenas terras, também temos a nossa 
filosofia um tanto displicente, que nosso povo  
já traduziu na canção carnavalesca: "Com jeito 
vai". 

É possível que, com um pouco de jeito, 
nossa pequena reclamação alcance os ouvidos 
do eminente Ministro da Viação, do Sr. Diretor da 
Rêde Ferroviária Nacional e finalmente, numa 
repercussão em forma de eco, aos ouvidos de 
meu eminente e prezado amigo, o Sr. Juscelino 
Kubitschek. 

Recebi de Mossoró o seguinte telegrama: 
Comunico a V. Exa. que hoje a Câmara 

Municipal Telegrafou ao Presidente da República, 
ao Ministro da Viação, ao Engenheiro Renato  
Feio, Presidente da Rêde Ferroviária Federal S.A., 
e ao Engenheiro Lauriston Pessoa, em  
Recife, dizendo da não conveniência da 
transferência da administração e das oficinas da 
Rêde Ferroviária do Nordeste desta cidade. 
Apelamos para o ilustre conterrâneo no sentido de 
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empregar os maiores esforços para sustar a 
referida pretensão, que viria representar  
grande prejuízo para nossa zona. Atenciosas 
saudações. (as.) Francisco Vicente de Miranda 
Mota, Presidente da Câmara Municipal de 
Mossoró. 

Sr. Presidente, não faz oito dias que dei 
conhecimento ao Senado de telegrama de 
diversas classes representativas do povo 
mossoroense, protestando contra a possibilidade 
de serem suspensos os serviços de aviação 
naquela cidade, uma das maiores e das mais 
importantes do Nordeste brasileiro, serviços ali 
existentes talvez há mais de vinte anos, a contento 
de todos, contribuindo para o progredimento da 
zona oeste do Rio Grande do Norte. Por causa do 
estado lamentável da pavimentação do campo de 
pouso, as companhias de aviação que por ali 
passam fizeram ameaça de suspender seus 
serviços. 

Ainda bem não cessa êsse clamor, surge 
outro, dando-nos a impressão de que se pretende 
acabar com Mossoró, que se deseja riscar essa 
cidade do mapa do Brasil, porque só dêste modo se 
compreendem medidas rigorosas como a de retirar 
dali, onde sempre existiu, a oficina em que trabalham 
milhares de chefes de família, que ganham o pão, 
dando, enfim, a contribuição de seu suor para o 
desenvolvimento da Pátria. 

Ainda há pouco o eminente colega e 
preclaro amigo, representante do Rio Grande do 
Sul, Senador Mem de Sá, usava de linguagem 
que, francamente, a mim – ouso confessá-lo – 
deixou invejoso. Sei que a inveja é pecado, mas o 
que fazer com a fraqueza da carne? Afianço a V. 
Exa., Sr. Presidente, que, ao ver desfilarem 
aquêles milhões de dólares, de cruzeiros, com 
tanta facilidade manuseados, como representante 
de uma terra pobre, sêca, senti-me con- 
 

fundido. Por que, então, para o meu Rio Grande do 
Norte, dessa ou daquela forma, mesmo para o 
Governador Dinarte Mariz, e os Prefeitos de Mossoró 
e de Natal, meus adversários, não se mandam 20, 
50, 100 ou 200 milhões de cruzeiros para socorrer a 
nossa gente tão necessitada, tão carecida de 
auxílio? Constituiria, isso, de certo modo, o que os 
franceses chamam um soulagement, a bem do povo 
em geral. 

Se porventura, Sr. Presidente, o dinheiro 
enviado ao meu Estado viesse a favorecer 
determinada corrente política, ainda assim – confesso 
– abençoá-lo-ia, porque é do que o povo necessita. 
Mesmo os trocados a que se referiu, com tanta 
displicência, o nobre Senador pelo Rio Grande do Sul, 
objeto do desprêzo intelectual de Sua Excelência, 
bem somados, representariam quantia bem aceita 
pela gente do meu Estado. Atravessamos, Sr. 
Presidente, calamidade das maiores e parece que há 
propósito de a ela juntar outras. Mossoró, como sabe 
V. Exa., está ameaçada de ver o serviço de aviões, 
que ali sempre existiu, desaparecer de um momento 
para o outro, por causa do estado deplorável da 
pavimentação das pistas. Já agora, as oficinas da 
estrada-de-ferro, instaladas creio que há duas 
décadas, também da mesma forma estão em vias de 
ser transferidas para outro Estado. De lá já foi retirada 
a Caixa de Beneficência dos Ferroviários. Desejar um 
pequeno empréstimo, um pequeno auxílio, sendo 
ferroviário no Rio Grande do Norte, é o mesmo que 
colocar um binóculo invertido para a lua. 

É coisa impossível. Assim, Sr. Presidente, 
onde vamos parar? 

Se alguns podem falar em milhões, dezenas 
de milhões de dólares ou de cruzeiros, nós outros, 
Sr. Presidente, mais modestos, não os irmãos ricos, 
mas os primos pobres da Federação, como na 
anedota, desejávamos que alguma coisa nos 
coubesse. 

 



– 464 – 
 

Daí o apêlo ao honrado Presidente da 
República, ao preclaro Ministro da Aviação e ao 
Sr. Renato Feio, para que atendam um pouco às 
necessidades, aos desejos e às aspirações do 
povo do Rio Grande do Norte. 

Deixem em Mossoró a sua pista os aviões; 
deixem em Mossoró aquilo que sempre teve: as 
oficinas da estrada-de-ferro, com os ferroviários 
trabalhando, mansa e pacatamente, para o bem do 
Município, do Estado e, de certo modo, reflexamente, 
para o bem do Brasil. (Muito bem). 

 



38ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ªLEGISLATURA, EM 14 DE MAIO DE 1958 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. APOLÔNIO SALLES E CUNHA MELLO 
 

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

Mourão Vieira.  
Cunha Mello.  
Prisco dos Santos.  
Àlvaro Adolpho.  
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer.  
Públio de Mello.  
Waldemar Santos.  
Mathias Olympio.  
Mendonça Clark.  
Onofre Gomes.  
Fausto Cabral.  
Fernandes Távora.  
Kerginaldo Cavalcanti. 
Georgino Avelino.  
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro.  
João Arruda. 
Apolônio Salles.  
Novaes Filho.  
Nelson Firmo.  
Ezechias da Rocha.  
Freitas Cavalcanti.  
Júlio Leite. 
Jorge Maynard.  
Lourival Fontes.  
Neves da Rocha.  
Juracy Magalhães.  
Lima Teixeira.  
Carlos Lindenberg.  
Attílio Vivacqua.  
Ary Vianna. 
Sá Tinoco. 
Paulo Fernandes. 
Caiado de Castro.  
Gilberto Marinho.  
Bernardes Filho.  
Benedicto Valladares.  
Lima Guimarães.  
Lineu Prestes. 
Lino de Mattos.  
Pedro Ludovico. 

Sylvio Curvo.  
João Villasbôas.  
Filinto Müller.  
Othon Mäder.  
Gomes de Oliveira. 
Nereu Ramos.  
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. Sylvio Curvo, servindo  

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

O Sr. Segundo Suplente, servindo de primeiro 
Secretário, dá conta do seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
1) – Prestação de contas da cota do Impôsto 

de Renda recebido pelas Prefeituras Municipais: 
– do Prefeito Municipal de Altamira, PA; 
– do Prefeito Municipal de Marapanim, PA; 
– do Prefeito Municipal de Uruçuí, PI; 
– do Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, PN; 
– do Prefeito Municipal de São Mamede, PB; 
– do Prefeito Municipal de Ipuiná, MG; 
– do Prefeito Municipal de Jeguetibá, MG; 
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– do Prefeito Municipal de Guarará, MG; 
– do Prefeito Municipal de Pilar do Sul, SB; 
– do Prefeito Municipal de Mangaratiba, RJ; 
– do Prefeito Municipal de Seara, SC; 
– do Prefeito Municipal de Pôrto Alegre, RS; 
2) – Apelos no sentido da rápida aprovação 

das seguintes proposições: 
– Projeto de Lei nº 333-52, (no Senado) que 

dispõe sôbre a participação do trabalhador sôbre o 
lucro da emprêsa; 

– da Câmara Municipal de Ribeirão Pires, SP; 
– Projeto de Lei nº 4.768-54 (na Câmara) que 

dispõe sôbre as aposentadorias e pensões 
concedidas pelos Institutos e Caixas de 
Aposentadoria e Pensões; 

– da Câmara Municipal de Canoas, RS; 
– Projeto de Lei da Câmara nº 254 de 1955 

(no Senado) que modifica na parte referente à 
aposentadoria disposições da Lei nº 593 de 24-12-48 
(Aposentadoria aos 35 anos de serviço); 

– dos ferroviários da Leopoldina, de Macaé, 
RJ; 

– Projeto de Lei nº 1.161-56 (na Câmara) que 
altera dispositivos do Código Eleitoral (Lei nº 1.164, 
de 24 de julho de 1950); 

– da Câmara Municipal de Barretos, SP; 
– da Câmara Municipal de Itapetininga SP; 
– Projeto de Lei nº 1.805-56 (na Câmara) que 

estende o regime jurídico da Consolidação das Leis 
do Trabalho e de sua legislação complementar aos 
trabalhadores rurais e manda-lhes aplicar, nos casos 
em que dispõe a legislação de previdência social: 

– Da Associação Paulista de Municípios, de S. 
Paulo, SP; 

– da Câmara Municipal de Bilac, SP; 

– da Câmara Municipal de Birigui, SP; 
– da Câmara Municipal de Caçapava, SP; 
– da Câmara Municipal de Guararapes, SP; 
– da Câmara Municipal de Guaratinguetá, SP; 
– da Câmara Municipal de Lençóis Paulistas, 

SP; 
– da Câmara Municipal de Miguelópolis, SP; 
– da Câmara Municipal de Santo André, SP; 
– da Câmara Municipal de São Carlos, SP; 
– da Câmara Municipal de Presidente 

Bernardes, SP; 
– da Câmara Municipal de Vera Cruz, SP. 
– Projeto de Lei nº 1.853-56 (na Câmara) que 

dispõe sôbre a classificação de cargos do serviço 
público civil do Poder Executivo, estabelece os 
vencimentos correspondentes e dá outras providências; 

– dos funcionários do Departamento dos 
Correios e Telégrafos de João Pessoa, PB; 

– Projeto de Lei nº 2.751-57 (na Câmara) que 
dispõe sôbre o direito de greve; 

– do Sindicato da Mogiana, de Campinas, SP; 
– do Sindicato de Tecelões de Campinas, SP; 
– da classe dos trabalhadores no café, de 

Santos, SP; 
– da Câmara Municipal de Pelotas, RS; 
– Projeto de Lei nº 3.515-57 (na Câmara) que 

altera dispositivos da legislação relativa ao impôsto 
sôbre a renda (Deputado Bruzzi de Mendonça); 

– da Câmara Municipal de Bastos, SP; 
– da Câmara Municipal de Barretos, SP; 
– da Câmara Municipal de Bilac, SP; 
– da Câmara Municipal de São Caetano do Sul 

SP; 
– da Câmara Municipal de São Sebastião, SP; 
– da Câmara Municipal de Suzano, SP; 
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– da Câmara Municipal de Carazinho, RS. 
– Projeto de Lei da Câmara nº 326-56 (no 

Senado) que modifica o art. 226 da Consolidação 
das Leis do Trabalho (regime de 6 horas de trabalho 
para telefonistas, contínuos e empregados em 
serviços de portaria e limpeza). 

– do Sindicato dos Bancários de Pôrto Alegre, 
RS. 

– Projeto de Lei do Senado nº 25, de 1957 que 
entrega aos contribuintes, excluídos a União e 
empregadores, a direção dos Institutos e Caixas de 
Aposentadoria e Pensões; 

– Da Câmara Municipal de Guaratinguetá, 
SP; 

– Projeto de Lei nº 3, de 1958 (no Senado) 
que considera sujeitos à contribuição para todos os 
fins da previdência social o repouso semanal 
remunerado e as gratificações concedidas por tempo 
de serviço como prêmio de freqüência ou abono de 
família; 

– da Câmara Municipal de São Carlos, SP; 
– Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 1958 

(no Senado) que dispõe sôbre a estrutura 
administrativa da Previdência Social e dá outras 
providências: 

– do Sr. Carlos Ramos, de Poços de Caldas, 
MG; 

– da Câmara Municipal de Araraquara, SP; 
– da Câmara Municipal de Barretos, SP; 
– do Sindicato de Trabalhadores na 

Indústria de Fiação e Tecelagem de Bragança 
Paulista, SP; 

– da Câmara Municipal de Cubatão, SP; 
– da Câmara Municipal de São José dos 

Campos, SP; 
– da Câmara Municipal de Guaratinguetá, 

SP;  
– da Câmara Municipal de Jaú, SP;  
– da Câmara Municipal de Taubaté, SP;  
– da Câmara Municipal de Cabo Frio, RJ; 
– da Federação dos Trabalhadores nas 

Indústrias Mecânicas e de Material Elétrico do 
Estado do Rio de Janeiro, RJ;  

– do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria 
do Trigo do Rio;  

– da Câmara Municipal de Rio Claro, SP;  
– dos aposentados e pensionistas da Cia. 

Paulista de São Carlos SP;  
– da Câmara Municipal de São Carlos, SP;  
– da Federação dos Empregados no Comércio 

de São Paulo, SP;  
– do Sindicato de Práticos de Farmácia e 

empregados no comércio de drogas, medicamentos 
e produtos farmacêuticos, SP;  

– do Sindicato dos empregados no comércio 
de Jundiaí, de Campinas, de Santos, S.P;  

– do Sindicato dos Empregados no Comércio 
Hoteleiro e Similares de Campinas; SP;  

– do Sindicato dos Enfermeiros e empregados 
em hospitais e casas de saúdes de São Paulo. SP;  

– do Sindicato dos trabalhadores em 
emprêsas de minérios e combustíveis minerais de S. 
Paulo, SP; 

– da Federação dos empregados no comércio 
hoteleiro e similares do Estado de São Paulo, SP;  

– do Sindicato propagandista e laboratórios e 
produtos farmacêuticos de São Paulo, SP;  

– Memoriais (7) da Federação Nacional dos 
Trabalhadores – Ferroviários de São Paulo 
(contendo 699 assinaturas);  

– da Federação dos Trabalhadores em 
Comunicações e Publicidades do Estado de São 
Paulo, SP;  

– do Sindicato de Construção Mobiliária de 
Sorocaba, SP; 

– do Sindicato dos empregados no Comércio 
de Santos, SP; 

– Memoriais da Federação Nacional dos 
Trabalhadores Ferroviários de São Carlos, de 
Bebedouro, Rincão, Pitangueiras e Jundial, SP (com 
944 assinaturas);  

– Projeto de Lei da Câmara nº 23 de 1958 
(no Senado) que altera os arts. 1º e 2º da  
Lei nº 593 de 24 de dezembro de 1948, que 
restaura a aposentadoria para os ferroviários aos 
35 anos de serviços e dá outras providências; 
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– dos ferroviários da Cia. Paulista da 

Estrada de Ferro de Campinas, de São Paulo, 
SP; 

– Emenda Constitucional nº 11-57, do 
Deputado Castilho Cabral, que dispõe sôbre os 
direitos do brasileiro naturalizado: 

– da Câmara Municipal de São Paulo, SP; 
– Projeto de Lei nº 3.498-57 (na Câmara) que 

estende as imunidades de que gozam os membros 
do Congresso Nacional aos Deputados estaduais e 
Vereadores: 

– da Câmara Municipal de Bezerros, PE; 
– da Câmara Municipal de Palmares, PE; 
– da Câmara Municipal de Belo Jardim, PE; 
– da Câmara Municipal de São Lourenço da 

Mata, PE; 
– Projeto de Lei referente a Imposto de Renda 

e aumento dos magistrados: 
– do Juiz de Direito de Curitibanos, PR; 
3) – Comunicação de eleição e posse: 
 
– da Diretoria da Associação dos Seringalistas 

do Território do Acre; 
– da Mesa da Assembléia Legislativa do 

Amazonas; 
– da Mesa da Assembléia Legislativa do Pará, 

PA; 
– da Diretoria da Associação dos Choferes de 

Sobral, CE; 
– da Mesa da Assembléia Legislativa do 

Ceará, CE; 
– da Diretoria da Associação Rural de 

Conceição de Araguaia, PA; 
– da Diretoria da Associação Comercial 

Piauiense, PI; 
– do Prefeito Municipal de Assu, RN; 
– do Governador do Estado da Paraíba, PB; 
– da Mesa da Câmara Municipal de Capela, 

AL; 

– da Mesa da Assembléia Legislativa de 
Sergipe, SE; 

– da Diretoria da Associação Santa Isabel das 
Senhoras de Caridade de Ilhéus, BA; 

– da Diretoria da Sociedade Beneficente dos 
Artistas e Operários de Itapetinga, BA; 

– da Mesa da Câmara Municipal de Barreira, BA; 
– da Mesa Administrativa da Irmandade Santa 

Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista, BA; 
– da Diretoria da União Beneficente dos 

Subtenentes e Sargentos de Mato Grosso; 
– da Mesa da Câmara Municipal de Afonso 

Cláudio, ES; 
– da Mesa da Assembléia Legislativa do 

Espírito Santo; 
– da Diretoria da Associação Rural de Alfenas, 

MG; 
– da Mesa da Câmara Municipal de Alfenas, 

MG; 
– do Prefeito Municipal de Antônio Carlos, MG; 
– da Mesa da Assembléia Legislativa de Minas 

Gerais, MG; 
– da Mesa da Câmara Municipal de Coronel 

Fabriciano, MG; 
– da Mesa da Câmara Municipal de Corinto, MG; 
– da Mesa da Câmara Municipal de Conceição 

do Mato Dentro, MG; 
– da Mesa da Câmara do Distrito Federal; 
– da Diretoria da Associação dos Diplomados 

da Escola de Guerra do Rio de Janeiro; 
– da Diretoria do Sindicato dos Estivadores de 

Angra dos Reis, RJ; 
– da Mesa da Assembléia Legislativa do Rio, 

de Janeiro, RJ; 
– da Mesa da Câmara Municipal de Nilópolis, RJ; 
– do Presidente da Caixa de Aposentadoria e 

Pensões dos Ferroviários e Empregados em 
Serviços Públicos do Rio de Janeiro; 

– da Mesa da Câmara Municipal de Petrópolis, 
RJ; 

– da Mesa da Câmara Municipal de 
Adamantina, SP; 

– da Mesa da Câmara Municipal de Dois 
Córregos, SP; 
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– da Mesa da Câmara Municipal de Flórida 

Paulista, SP; 
– da Mesa da Câmara Municipal de Igarapava, 

SP; 
– do Prefeito Municipal de Estância Balneária 

de Ilhabela, SP; 
– da Mesa da Câmara Municipal de Mauá, SP; 
– da Mesa da Câmara Municipal de Oswaldo 

Cruz, SP; 
– da Mesa da Câmara Municipal de Ribeirão 

Pires, SP; 
– da Mesa da Câmara Municipal de Santos, 

SP; 
– da Diretoria da Cooperativa de Laticínios de 

Sorocaba, SP; 
– da Mesa da Assembléia Legislativa de São 

Paulo, SP; 
– da Mesa da Assembléia Legislativa de Santa 

Catarina, SC; 
– da Mesa da Câmara Municipal de Antônia, PR; 
– da Mesa da Câmara de Vereadores de 

Esteio, RS; 
– da Mesa da Câmara Municipal de 

Guarapuava, PR; 
– Da Diretoria do Instituto de Menores de Ijuí, 

RS; 
– da Mesa da Câmara Municipal de São Jorge, 

PR; 
– da Mesa da Câmara Municipal de São Borja, 

RS; 
– da Mesa da Câmara Municipal de Santo 

Cristo, RS; 
4) – Observações e sugestões sôbre 

proposições em curso no Congresso: 
– Projeto de Lei do Senado nº 47, de 1957, 

que assegura aos Vereadores ampla liberdade de 
expressão, no cumprimento do mandato: 

– da Câmara Municipal de Amparo, SP; 
– da Câmara Municipal de Auriflama, SP; 
– da Câmara Municipal de Bento de Abreu, SP; 
– da Câmara Municipal de Bilac, SP; 
– da Câmara Municipal de Bocaina, SP; 
– da Câmara Municipal de Bragança Paulista, SP; 

– da Câmara Municipal de Buritibal, SP; 
– da Câmara Municipal de Campos do Jordão, 

SP; 
– da Câmara Municipal de Castilho, SP; 
– da Câmara Municipal de Guaraçaí, SP; 
– da Câmara Municipal de Guaratinguetá, 

SP; 
– da Câmara Municipal de Itapetininga, SP; 
– da Câmara Municipal de Itirapina, SP; 
– da Câmara Municipal de Júlio Mesquita, 

SP; 
– da Câmara Municipal de Lins, SP; 
– da Câmara Municipal de Lorena, SP; 
– da Câmara Municipal de Maracaí, SP; 
– da Câmara Municipal de Mauá, SP; 
– da Câmara Municipal de Pedreira, SP; 
– da Câmara Municipal de Pereira Barreto, 

SP; 
– da Câmara Municipal de Piracicaba, SP; 
– da Câmara Municipal de Piratininga, SP; 
– da Câmara Municipal de Pirapózinho, SP; 
– da Câmara Municipal de Pitangueiras, 

SP; 
– da Câmara Municipal de Presidente 

Bernardes, SP; 
– da Câmara Municipal de Ribeirão Pires, 

SP; 
– da Câmara Municipal de Ribeirão Prêto, 

SP; 
– da Câmara Municipal de Santo André, SP; 
– da Câmara Municipal de São Bento do 

Sapucaí, SP; 
– da Câmara Municipal de São Caetano do 

Sul, SP; 
– da Câmara Municipal de São Carlos, SP; 
– da Câmara Municipal de São João da Boa 

Vista, SP; 
– da Câmara Municipal de São Sebastião, 

SP; 
– da Câmara Municipal de São Simão, SP; 
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– da Câmara Municipal de São Vicente, SP; 
– da Câmara Municipal de Taquarituba, SP; 
– da Câmara Municipal de Torrinha, SP; 
– da Câmara Municipal de Valinhos, SP; 
– da Câmara Municipal de Vinhedo, SP; 
– Projeto de Lei da Câmara número 10 58 

(no Senado) que dispõe sôbre a estrutura 
administrativa da Previdência Social e dá outras 
providências: 

– Da Câmara Municipal de Bebedouro, SP; 
– Da Câmara Municipal de Biriguí, SP; 
– Da Diretoria da Associação Profissional dos 

Trabalhadores na Construção Civil de Diamantina, 
MG; 

– da Câmara Municipal de Santos, SP; 
– do Presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do 
Mobiliário de Jequitinhonha, MG; 

– Projeto de Lei da Câmara número 28-58 (no 
Senado) que define, regula e atualiza a proteção ao 
direito do autor: 

– do Sindicato das Emprêsas Proprietárias 
de Jornais e Revistas do Estado de São Paulo, 
SP; 

– do Sr. Athayde Puccinelli, de Indaiatuba, 
S.P., em nome da Rêde Interiorana e Clube de 
Cinema daquela localidade. 

5) – Solicitações e sugestões para 
apresentação de proposições: 

– que dê ao Parque Indígena do Xingu o nome 
de "Parque Indígena Rondon''; 

– da Câmara Municipal de Marina, SP; 
– que regulamente os contratos de 

arrendamento de terra: 
– da Associação Paulista de. Municípios, 

S.P; 
– que dê o nome à rodovia que liga Anápolis a 

Brasília, de Presidente Getúlio Vargas ou Marechal 
Rondon: 

– da Câmara Municipal da Anápolis, GO; 

– da Câmara Municipal de Araçatuba, S.P., 
manifestando-se contrária ao reatamento das 
relações comerciais do Brasil com a Rússia; 

– Da Associação dos Seringalistas do 
Território do Acre manifestando-se contrária ao 
projeto que pretende transformar aquêle território em 
Estado autônomo ou subvencionado; 

– do Tribunal Regional do Trabalho de Natal, 
RN, comunicando a grave situação em face da sêca 
no interior daquele Estado; 

– Do Revmo. Pároco de João Alfredo, PE, 
pedindo ao Congresso providências urgentes para 
sustar planos políticos que pretendam desviar a 
Estrada Limoeira-Surubim, Via João Alfredo, 
prejudicando assim as zonas agrícolas; 

– da Câmara Municipal de Recife PE, 
formulando apêlo ao Congresso no sentido da 
instalação de uma refinaria de Petróleo naquele 
Estado; 

– do Sindicato dos Empregados do Comércio 
de Caruaru, PE, expondo a situação angustiante com 
a ausência d'água naquela localidade; 

– da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, 
S.P., relatando a situação do prefeito daquela 
localidade, processado criminalmente por 
irregularidades funcionais no exercício de 1956 e que 
ainda se encontra no exercício do cargo; 

– da Câmara Municipal de Araraquara, S.P., 
apelando para que os dentistas recém-formados, 
pelo espaço de um ano, possam exercer a profissão 
mediante atestado passado pela respectiva 
faculdade, até a completa legalização de seus 
documentos; 

– da Câmara Municipal de Caçapava e 
Mirandópolis, S.P., solicitando do Congresso a 
rejeição do projeto de lei que concede recursos 
financeiros a partidos políticos; 

– do Prefeito de Lins, S.P., manifestando-se 
contra a política cafeeira mantida pelo atual Govêrno 
de São Paulo, SP; 
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– Da Câmara Municipal de Santos, SP, 

congratulando-se com o Congresso pela restituição a 
Santos de sua Faculdade de Ciências Econômicas e 
Comerciais; 

– do Sr. Luís Duarte Silva, Presidente do 
Automóvel Clube e outros enviando memorial no 
qual se manifestam contrários ao projeto de lei que 
regula a cobrança de direitos autorais; 

– da Câmara Municipal de Bauru, SP, 
solicitando o apoio dos Líderes de tôdas as 
Bancadas do Congresso para a reivindicação dos 
aposentados na N.B.C.; 

– da Câmara Municipal de Bauru, S.P., 
solicitando anistia para os ferroviários da Noroeste 
do Brasil; 

– da Câmara Municipal de Santos, SP, 
fazendo comunicação ao Congresso das 
congratulações enviadas ao Presidente do Instituto 
de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos pela 
operosa administração que vem desenvolvendo 
naquela autarquia; 

– da Câmara Municipal de Presidente 
Prudente, SP, manifestando-se contrária a instalação 
das Indústrias Krupp naquele Estado; 

– do Diretor do Banco da Amazônia, 
congratulando-se com o Congresso pela reeleição do 
Senador Apolônio Salles para a Vice-Presidência do 
Senado Federal; 

– Do Diretório do PSD de Jaguapitan, PR, 
manifestando-se solidário ao Governador Moisés 
Lupion nas questões das terras do sudoeste daquele 
Estado; 

– da Câmara Municipal de Santos, S.P., 
congratulando-se com a Petrobrás pelo seu êxito no 
decorrer de 1957; 

– da Câmara Municipal de Goiânia, GO, e da 
União Paranaense de Estudantes de Curitiba, PR, 
manifestando-se contrários à atitude impatriótica do 
Conselho de Superintendência da Moeda e do 
Crédito que concedeu ao grupo internacional da 
American Can privilégios e vantagens de 
fundamental importância na economia petrolífera; 

– do Diretório Acadêmico de Engenharia e 
Química do Paraná manifestando-se contrário à 
deliberação do Conselho Federal de Química 
igualando bacharéis de Química a Químicos 
Industriais; 

– da Câmara Municipal de Paranaguá, PR, 
solicitando ao Congresso aumento das 
aposentadorias concedidas aos estivadores de 
Paranaguá, PR.; 

– da Câmara Municipal de Sanharó, PE, 
manifestando-se favorável ao projeto do Deputado 
Barros de Carvalho que estende as imunidades de 
que gozam os membros do Congresso Nacional aos 
Deputados e Vereadores dentro de suas unidades 
federais; 

– do Sr. Cecil Davis, manifestando-se contrário 
ao projeto que regula o direito de greve para os 
trabalhadores; 

– do Prefeito de Araçatuba e Presidente da XV 
Reunião do Eixo Cafeeiro dos Municípios da 
Noroeste, de São Paulo, solicitando urgentes 
providências no sentido de serem apuradas e pagas 
as cotas de participação dos Municípios referentes 
ao impôsto único sôbre energia elétrica; 

– da Federação das Indústrias do Distrito 
Federal, manifestando-se contrária à aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara nº 66154 que acrescenta 
parágrafo único ao art. 4º do Decreto-lei nº 5.452, de 
1-5-1956 (Consolidação das Leis do Trabalho); 

– do Sr. 2º Suplente Juiz de Paz comunicando 
ao Senado Federal a instalação da Comarca de 
Manga, MG.; 

– da Sociedade de São Vicente de Paulo, de 
Agudos, SP., solicitando do Congresso apoio  
para a campanha em prol da construção de um  
asilo destinado aos desamparados daquela 
localidade; 

– da Prefeitura Municipal de Queluz, SP., 
solicitando do Congresso providências para a 
solução do problema rodoviário daquele município; 

– da Assembléia Legislativa do Espírito Santo, 
ES, congratulando-se com o Congresso pelo 150º 
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aniversário da abertura dos portos brasileiros; 
– da Ordem dos Advogados do Brasil 

manifestando seu apoio à indicação formulada pelo 
Conselheiro Alberto Dunshee de Abranches,  
a propósito da promulgação da Lei nº 3.185 de 4-6-
57. 

– Da Câmara Municipal de Franca,  
SP, enviando cópia de telegrama dirigido aos  
Srs. Presidente da República, Ministro da  
Educação e Presidente do Conselho Nacional de 
Educação; 

– da Associação Comercial e Industrial 
Agropecuária de Uberlândia MG., formulando apêlo 
ao Congresso no sentido de não ser permitida mais 
uma prorrogação da COFAP; 

– da Câmara Municipal de Sidrolândia, MT, 
formulando apêlo no sentido de ser reparado o Ato 
da COFAP que baixou o preço da carne em virtude 
de ser aquela zona constituída, na sua maior parte, 
de pecuaristas; 

– Da Câmara Municipal de Guaratinguetá, SP, 
remetendo cópia do requerimento ali aprovado, de 
pesar pelo falecimento do Marechal Rondon; 

– do Presidente do I Congresso Nacional dos 
Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, 
Mecânicas e de Material Elétrico do Brasil, 
remetendo as resoluções constantes daquele 
Congresso; 

– da Câmara Municipal de São José do Rio 
Prêto, SP, solicitando do Congresso o asfaltamento 
da rodovia entre aquela localidade e a ponte 
Mendonça Lima no Rio Grande; 

– da Câmara Municipal de Marília, SP, 
manifestando-se contrária à modalidade das 
distribuições das rendas federais no Estado de São 
Paulo, SP; 

– da Câmara Municipal de Itaju, SP, 
comunicando a aprovação de moção de apoio à 
iniciativa constante do Processo nº 54-58 da Câmara 
Municipal de São Caetano do Sul, referente à 
assistência do trabalhador do campo; 

– da Câmara Municipal de Pelotas e do grêmio 
dos Estudantes da Escola Técnica de Pelotas, RS, 
congratulando-se com o Congresso pela inclusão da 
Estenografia no Ensino Secundário; 

– das Câmaras Municipais de Flôres da Cunha 
e Santo Cristo, RS, manifestando-se contrárias a 
qualquer manobra que vise restabelecer o comércio 
do Brasil com a Rússia; 

– da Câmara Municipal de Santo Cristo, RS, 
manifestando-se contrária à Portaria 1.509 da 
COFAP que congela anuidades escolares em todo 
território nacional; 

– da Câmara Municipal de Cruz Alta, RS 
solicitando do Congresso o apoio à iniciativa do Sr. 
Humberto Bastos na Campanha do carro próprio, a 
fim de emancipar os motoristas de taxi, que passarão 
a trabalhar com autos próprios; 

– da Câmara Municipal de Ibirubá, RS, 
solicitando do Congresso a tolerância por mais 
algum prazo para o lançamento da Patente de 
Registro e venda de selos de consumo para os 
fabricantes de aguardente; 

– Da Prefeitura Municipal de Ijuí, RS, 
comunicando a mudança de denominação daquela 
cidade para "Bairro João Goulart"; 

– da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do 
Pará, solicitando a rejeição do Projeto do Deputado 
Jonas Bahiense, que regulamenta o "Jôgo do Bicho". 

 
PARECER 

Nº 148, DE 1958 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Decreto Legislativo nº 18 de 1957 que 
aprova o ato do Tribunal de Contas, denegatório de 
registro ao têrmo de contrato celebrado entre a 
Superintendência do Plano de Valorização 
Econômica da Amazônia e a Ordem dos Servos de 
Maria, Província do Brasil. 

 
Relator: Sr. Lauro Hora. 
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Aceitando Parecer de sua Comissão de 

Orçamento e Fiscalização Financeira, a Câmara dos 
Deputados aprovou o presente Projeto de Decreto 
Legislativo segundo o qual é homologado o ato do 
Tribunal de Contas, de 24 de fevereiro de 1956 
denegatório de registro ao têrmo de contrato 
celebrado, em 9 de dezembro de 1955, entre a 
Superintendência do Plano de Valorização 
Econômica da Amazônia e a Ordem dos Servos de 
Maria, Província do Brasil para prosseguimento das 
obras da construção do Instituto da Divina 
Providência, em Xapuri, no Território do Acre. 

Parece-nos que as razões em que se baseou 
o Tribunal de Contas, e que foram aceitas pela outra 
Casa do Congresso são procedentes, eis que o 
contrato impugnado, além de ter sido publicado fora 
do prazo legal não foi instruído com os necessários 
documentos. 

Diante do exposto, esta Comissão se 
manifesta favoravelmente à aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, em 28 de agôsto de 
1957. – Cunha Mello, Presidente. – Lauro Hora, 
Relator. – Gilberto Marinho. – Abelardo Jurema. – 
Lima Guimarães. – Attílio Vivacqua. – Daniel Krieger. 
– Mário Pôrto. 

 
PARECER 

Nº 149, DE 1958 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 18, de 1957, que aprova o ato do 
Tribunal de Contas, denegatório de registro ao têrmo 
de contrato celebrado entre a Superintendência do 
Plano de Valorização Econômica da Amazônia e a 
Ordem dos Servos de Maria, Província do Brasil. 

 
Relator: Sr. Vivaldo Lima. 
O presente projeto aprova o ato do Tribunal de 

Contas que denegou registro ao contrato firma- 
 

do, em 30 de dezembro de 1955, entre a 
Superintendência do Plano de Valorização 
Econômica da Amazônia e a Ordem dos Servos de 
Maria, Província, do Brasil, para prosseguimento das 
obras da construção do Instituto da Divina 
Providência, em Xapuri, Território do Acre. 

O fundamento da recusa foi ter sido o contrato 
publicado fora do prazo legal e submetido àquele 
Tribunal sem a documentação indispensável ao seu 
exame. 

É lamentável que devido a exigências 
burocráticas seja prejudicado o ensino daquela  
pobre região deixando de aplicar, assim, no  
exercício financeiro de 1955 o auxílio de 500 mil  
cruzeiros aprovado pelo Congresso para fim tão 
meritório. 

Infelizmente, já quando examinado pela 
Câmara, o contrato, datado de 1955, estava 
superado não podendo ser outra a decisão  
daquela Casa senão a de aprovar o ato do Tribunal 
de Contas em face da cláusula primeira que  
dispõe; 

"O presente contrato vigorará a partir da data 
de seu registro pelo Tribunal de Contas não dará 
cabimento a e um (31) de dezembro do ano vindouro 
(art. 9º § 2º da Lei nº 1.806, de 6 de janeiro de 1955). 
A recusa de registro pelo Tribunal de Contas não 
dará cabimento a qualquer reclamação ou 
indenização". 

Nestas condições, opinamos favoravelmente 
ao projeto. 

Sala das Comissões em 28 de março de 1958. 
– Álvaro Adolpho, Presidente. – Vivaldo Lima, 
Relator. – Fausto Cabral. – Ary Vianna. – Gaspar 
Velloso. – Lino de Mattos. – Carlos Lindenberg. – 
Paulo Fernandes. – Lima Guimarães. – Lameira 
Bittencourt. – Novaes Filho. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
Expediente. 
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Sôbre a mesa requerimento do nobre Senador 

Lineu Prestes. 
É lido e deferido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 159, DE 1958 

 
Requeiro, na forma regimental, sejam solicitadas 

ao Ministério da Fazenda as informações seguintes: 
a) quais as verbas, consignadas no 

Orçamento da União e destinadas a obras, entidades 
e instituições sediadas em S. Paulo, que sofreram 
reduções, consoante o Plano de Economa elaborado 
pelo Ministério da Fazenda? 

b) qual o montante dessa redução, 
especificando-se verba por verba atingida com o 
quantum da redução feita? 

c) qual o total da estimativa de arrecadação de 
impostos, taxas emolumentos etc., pelo Govêrno 
Federal, no Estado de São Paulo? 

d) qual o total dos gastos federais no mesmo 
Estado de São Paulo, e quanto êstes representam, 
em percentagem nos gastos totais da União em todo 
o País? 

 
Justificação 

 
O plano de economia que, anualmente o 

Executivo costuma levar a efeito para a execução 
orçamentária, e que tem sido objeto de justas e 
reiteradas reclamações, sobretudo por parte dos que 
votam o Orçamento da União, volta êste ano, a 
atingir de modo contundente a realizações mais 
instantes de todos os setores de atividades. 

Obras de indiscutível interêsse para o País 
como promotoras do seu desenvolvimento e 
progresso; auxílios e subvenções de alcance social 
relevante; investimentos estatais de monta, que 
poderão dinamizar a economia nacional tudo, em 
suma, que os representantes do povo e das 
Unidades Federativas, como auditores incontestes 
 

das reais aspirações do povo, houveram por  
bem acolher e transformar em lei após estudos 
profundos e acurados, é ceifado implacavelmente 
nos gabinetes impenetráveis da administração 
federal, cujos processos discriminatórios obedecem, 
sempre e inelutavelmente, aos interêsses  
inéditos dos que detém, no momento, o poder  
maior. 

Sem dúvida, êsse, sistema, que contraria  
a harmonia dos Poderes, só traz malefícios ao  
País e, de modo particular ao Legislativo, que,  
assim, se vai desprestigiando no conceito  
popular como fôrça inatuante que então passa  
a ser, na qualidade de mero caudatário do  
Executivo. 

Não queremos tirar ou simplesmente negar ao 
Executivo a sua atribuição maior, que a Constituição 
lhe comete. De leve, sequer, nos passaria pela 
mente infirmar a justeza dessa prerrogativa. Mas 
nem por isso, deixaríamos de lamentar a 
inexistência, na fase executiva do Orçamento, da 
mesma colaboração, do mesmo harmonioso 
entrosamento, entre os dois Poderes nas etapas 
elaborativas da Lei de Meios. Antes, o entendimento, 
a conjunção de esforços a compreensão mútua das 
necessidades para um fim comum; depois, o 
abandono dêsses mesmos entendimentos, a 
dispersão dos esfôrços, o abandono dos 
compromissos, o parcialismo e a discriminação mais 
injusta. 

Como representante do Estado de São Paulo, 
viso, com o presente requerimento, a obter informes 
relativos ao "plano de ecoconomia" do Govêrno 
Federal, no que tange a empreendimentos e 
iniciativas que seriam efetuadas em minha terra, por 
fôrça das disposições da Lei Orçamentária do fluente 
exercício. Sei, de ante-mão, a diferença enorme 
existente entre a percentagem do que a União 
arrecada em meu Estado e a que será usufruída pelos 
meus conterrâneos em contrapartida. Todavia, não é 
com o objetivo de reivindicar mais, de que essa di- 
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ferença seja menos disparatosa, que requeiro as 
informações supra. São Paulo não quer mais, nem 
demais. A sua pujança econômica não é uma auto-
criação. Ela nasce e cresce em função da comunidade 
nacional de que São Paulo é parte integrante. Nada ou 
muito menos seríamos, se não fôra essa mesma 
comunidade, essa interdependência de ordem política, 
econômica e social que é a própria destinação histórica 
de nossa Pátria. São Paulo não é nem jamais 
pretendeu ser na pitoresca e inconseqüente expressão 
popular "uma locomotiva puxando vinte carros" – 
porque a verdade é que seriam sim, 21 locomotivas, a 
carregar o Brasil para o seu verdadeiro destino de 
grandeza. E locomotivas acionadas por todos os 
brasileiros que amam verdadeiramente a sua Pátria. 
Não há Estados grandes nem pequenos, porque todos 
se engrandecem justamente, na obra comum de se 
fazerem grandes e iguais, partilhando fraternal e 
igualitariamente dos frutos de suas realizações, do seu 
trabalho incessante. 

A nós, paulistas, não importa que demos mais 
à União e desta recebamos menos. Dá-se mais a 
quem mais precisa. Porém, deve dar-se com justiça 
e equanimidade. E também deve tirar-se com 
obediência aos mesmos princípios. 

Infelizmente, sabe-se que se não deu assim e 
também se sabe que não se vai tirar assim. 

Aquinhoou-se o meu Estado com o mínimo 
possível. O critério teria sido a cada um segundo as 
suas necessidades. Não veio a pêlo discutir-se, 
agora, se a distribuição foi justa e equânime. Se se 
atendeu às verdadeiras necessidades de cada 
Estado, sem atentar para a sua contribuição. A Lei 
de Meios aí está para ser executada. Quero, agora, 
ao se fazerem os cortes indicados pelo plano de 
economia não se sacrifiquem mais os que tiveram o 
mínimo. 

A Nação precisa conhecer os  
critérios orientadores dêsse plano; e isso  
se pode conhecer começan- 
 

do por São Paulo, cujo quinhão por se situar dentre 
os menores, oferece limitações que serão o melhor 
teste para consagrar ou desmerecer êsses mesmos 
critérios. 

Daí, a razão dêste requerimento. 
Sala das Sessões em 13 de maio de 1958. – 

Lineu Prestes. 
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 

Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador João Arruda, 

primeira orador inscrito. 
O SR. JOÃO ARRUDA (lê o seguinte 

discurso): – Senhor Presidente, retornando hoje à 
tribuna do Senado, após um período de licença, é 
minha intenção abordar um sério problema de nossa 
economia que tem motivado males, crises e até 
escândalos. Preferirei fazê-lo como se contasse uma 
história que a Nação precisa conhecer e essa será a 
história em quadrinhos do trigo nacional de nossos 
dias. 

Não venho com o intuito só de incriminar o 
Govêrno, por espírito mesquinho de oposição, 
porém, diante da omissão de medidas enérgicas e 
saneadoras, por parte das autoridades 
responsáveis, é necessário que a opinião pública 
e, em particular, o consumidor nacional, fiquem 
sabendo como estão sendo enganados e 
confundidos. Por que, dos fatos que vou contar e 
comentar, os órgãos do Govêrno e o próprio 
Presidente da República são sabedores, em todos 
os seus detalhes. Inquéritos oficiais já apuraram 
irregularidades criminosas, porém, tudo ou quase 
tudo continua na impunidade. 

Daí o desalento que se vai apoderando dos 
homens decentes dêste País, pela ausência de 
punição a êsse reprovável estado de coisas. 
Ausência de ação pronta e eficaz contra os 
incapazes e desonestos que ocupam funções 
administrativas no Govêrno da República desde os 
mais graduados aos mais modestos servidores. 
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No setor trigo as fraudes existiram e existem, 

reconhecidas aliás, pelo próprio Ministro da 
Agricultura, sôbre quem, diga-se de passagem, não 
tenho juízo formado, em definitivo. Sei, por fontes 
sérias e insuspeitas que é um homem honesto, 
incapaz de aproveitar-se de maroteiras, pelo menos 
até ser nomeado Ministro. Dali para cá, não tenho 
provas em contrário, do conceito que grangeara. 
Entretanto, não há crime perfeito e mais tarde, 
saberemos se sua fôlha corrida permaneceu 
incontaminada pelos ventos deletérios que sopram 
de dentro daquele Ministério, por que nesse órgão do 
Govêrno, em algumas de suas salas, processam-se 
coisas condenáveis, certamente, à revelia do titular, 
que precisam ser apuradas, limpando-se aquela 
atmosfera. 

Como dizia, Sr. Presidente, o Ministro da 
Agricultura, admitiu e reconheceu haver fraudes no 
setor do trigo, e o afirmou em conferência pronunciada 
na Confederação Rural Brasileira, não faz muito tempo. 

Infelizmente, e é triste constatá-lo, êste problema 
das fraudes e da impunidade se vêm alastrando mais, 
cada ano, afetando os diferentes processos da 
economia tritícola, criando um regime que só confusão 
e instabilidade que só beneficia a uns poucos 
desonestos e prejudica os triticultores autênticos, a 
indústria séria e responsável, e os consumidores. 

O Senador Mem de Sá, até hoje, não sabe 
que importâncias foram aplicadas pelo Fundo do 
Trigo, ou como foram aplicadas. De um fundo 
arrecadado em cêrca de 800 milhões de cruzeiros, 
sabia-se que o saldo disponível em junho do ano 
passado era de 100 milhões de cruzeiros, porém, 
não era possível dar maiores explicações sôbre a 
aplicação da respeitável soma de 700 milhões de 
cruzeiros... É o sigilo em tôrno de fatos e decisões 
essenciais dêste País, na melancólica conclusão  
do discurso do Senador Mem de Sá, analisan- 
 

do o problema do trigo, nesta Casa. Como o Sr. 
Ministro pretende combater essas fraudes se é o 
primeiro a sonegar, esconder as informações sôbre o 
assunto, tão claras, tão precisas? Êsse proceder não 
favorece a verdade. Gera a corrupção, encobre o 
crime. E os beneficiários dêsses êrros, falhas que 
vêm do passado e estão se avolumando no 
presente, vão se tornando poderosos, influentes e 
atrevidos. Êles recebem o bafejo, a cobertura, o 
prestígio do Poder. Êste é conivente nas negociatas 
que alimentam caixinhas de políticos. A intervenção 
ostensiva da baixa política no setor do trigo nacional 
sòmente tem encarecido artificialmente o preço  
dos produtos básicos da alimentação popular  
e deturpado a política acertada dos preços do 
fomento. 

 
Panorama geral da economia tritícola 

 
Um exame panorâmico dos diferentes 

processos que integram a economia tritícola nos leva 
à conclusão de que, pelo fato de ter aplicado, de ano 
para ano, medidas empíricas, superficiais e sem 
nenhuma visão objetiva do problema no seu 
conjunto, a situação presente reclama soluções 
radicais, inspiradas nos legítimos interêsses do País. 

Há dois anos, quando a safra comerciável do 
trigo nacional não tinha, superado a casa das 500 
mil toneladas todos os moinhos do País, sejam das 
zonas produtoras dos três Estados Sulinos, sejam 
os do Centro e Norte, eram obrigados a comprar 
uma cota de trigo nacional, em função de sua 
capacidade de moagem. Naquela oportunidade o 
preço do trigo nacional para os moinhos era de, 
praticamente, o dôbro do trigo importado. Cada 
estabelecimento, de acôrdo com a proporção 
existente entre a safra do trigo nacional comerciável 
e a tonelagem programada da importação, para 
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cobrir as necessidades de um ano, devia comprar, 
dentro de sua cota estabelecida, em. função de sua 
capacidade de moagem, 30% de trigo nacional e 
70% de trigo importado, recebido por intermédio do 
Banco do Brasil. 

Mas, ante uma diferença tão grande de preço, 
econômicamente era mais interessante para o 
moinho moer só os 70%, não comprar o trigo 
nacional, não moendo assim os 100% que lhe 
correspondiam por cota. Por estranho que pareça, 
ganhava-se mais trabalhando menos, afetando, 
principalmente, o abastecimento e contribuindo para 
que o trigo nacional apodrecesse no Sul. 

 
Comercialização do trigo 

 
Êsse regime, aliado à impunida-de dos 

faltosos fàcilmente identificáveis, originou o 
famigerado "trigo papel" que fêz mais danos à 
triticultura nacional do que tôdas as pragas juntas, 
propiciando lucros fabulosos e escusos que, por sua 
vez, propagam a corrupção. 

Trigo papel é trigo fìsicamente inexistente. 
Entretanto, figura numa nota de compra emitida por 
um moinho e apresentada ao Banco do Brasil, que 
paga ao lavrador o valor total do trigo. (Na última 
safra 520 cruzeiros por saco, pôsto litoral). O Banco 
do Brasil debita ao moinho 336 cruzeiros por  
saco, que êste recupera, com mais sua parte, do 
agricultor. 

Lucro teórico da operação: 180 cruzeiros por 
saco de 60 quilos, deduzindo-se daí as despesas de 
Vendas e Consignações (o moinho precisa mostrar 
que vendeu a farinha correspondente) e outras 
despesas incidentais. O lucro líquido, entretanto, não 
é inferior a 80/100 cruzeiros por saco, lucro êste que 
se divide entre o triticultor, o intermediário e o 
moinho. Aqui, abro um parênteses para dar um 
exemplo, do trigo papel estimado na safra 
1957/1958, em 200.000 toneladas que represen- 
 

tam, em números redondos 3.333.333 sacos. 
Considerando 100 cruzeiros por saco, temos 

aí um lucro líquido de 333 milhões de cruzeiros. 
Considerando ainda que o Banco do Brasil pagou 
520 cruzeiros por saco na última safra, encontramos 
esta coisa espantosa: a economia do País pagou 
pela matéria prima inexistente um total de cêrca de 
um bilhão setecentos e trinta e três milhões trezentos 
e trinta e três mil cento e sessenta cruzeiros 
(3.333.333x520 = 1.733.333.160,00). 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, chamo a 
atenção dos responsáveis, e da Nação: essa 
fabulosa quantia foi paga pelo pobre consumidor, 
inutilmente, aumentando o custo de vida, além dos 
problemas financeiros que envolve, inflacionando o 
meio circulante. 

Pergunto, Sr. Presidente, e o que leva a fazer 
o "trigo papel"? 

a) lucro fácil e rápido, como foi demonstrado 
acima; 

b) obtenção de crédito a 90/120 dias, a juros 
moderados, (os Cruzeiros 336,00 por saco que o 
Banco do Brasil debita ao moinho, são, por lei, 
pagáveis a prazo); 

c) possibilitar ao moinho que assim procede, 
provar que cumpriu com a sua obrigação de compra 
de sua cota de trigo nacional, não tendo que se 
aborrecer com problemas de estocagem, transportes 
etc. Isto têm importância particular para os moinhos 
do Centro e Norte. 

 
Conseqüências do trigo papel 

 
Sr. Presidente, êsse comércio com uma 

mercadoria fictícia – fìsicamente inexistente – traz as 
seguintes conseqüências: 

a) encarecimento da farinha e sangria nos 
cofres públicos; 

b) desequilíbrio total e profundo do orçamento do 
trigo físico, necessário ao abastecimento do País, acar- 
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retando ora escassez, ora excessos de matéria 
prima, em quase tôdas as zonas; 

c) falseamento de tôdas as estatísticas de 
produção e consumo, o que provoca falhas no 
planejamento e na apreciação exata dos resultados 
das safras; 

d) enriquecimento ilícito, rápido e imoral de um 
grupo, relativamente pequeno de "especialistas" e 
políticos. 

 
OUTRAS FRAUDES 

 
Uma das muitas fraudes praticadas nesse 

comércio é a chamada "revenda", quando se aplica a 
"trigo papel". A revenda lícita, isto é, aquela do trigo 
físico, realmente existente, não pode ser objetada, 
pois evita o "passeio" do trigo e permite melhor 
abastecimento dos moinhos locais, nas zonas de 
produção. Entretanto quando há permissão de 
revendas, estas descambam para a revenda do trigo 
papel, permitindo assim, terminar lìcitamente uma 
operação fictícia. O trigo papel revendida, não 
necessitando ser exportado fìsicamente, é absorvido 
contàbilmente e desaparece sem deixar vestígios. 

O SR. MEM DE SÁ: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. JOÃO ARRUDA: – Pois não. 
O SR. MEM DE SÁ: – Está Vossa Excelência 

focando, com grande mestria e proficiência, delicado 
e escabroso assunto; e, no momento, trata de um de 
seus pontos cruciais: a revenda e a permuta, que, 
sob certo aspecto, pareceriam muito lícitas e até 
econômicas, porque evitariam o chamado "passeio 
do trigo". Êsse aspecto do problema, no entanto, 
deturpado e explorado pelos aventureiros e pelos 
desonestos traficantes do "trigo papel", impede se 
faça essa economia, porque justamente na re- 
 

venda e na permuta está a grande chave para a 
imoralidade campear infrenemente. Deve registrar-
se, aliás, que o Sr. Ministro Mário Meneghetti resistiu 
e tem resistido, por enquanto, aos acenos e aos 
pedidos de permitir a revenda e a permuta. Estou de 
pleno acôrdo com as considerações de Vossa 
Excelência. 

O SR. JOÃO ARRUDA: – Muito obrigado ao 
nobre colega pelo esclarecimento que dá sôbre um 
ponto que podemos dizer crítico no setor do trigo. 
Lamento que não tenha Vossa Excelência 
chegado antes ao recinto porque citei, inclusive, 
quando tratava dêsse problema, um discurso  
que o nobre colega pronunciou aqui há pouco 
tempo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito agradecido. 
O SR. JOÃO ARRUDA: – Paralelamente, a 

revenda de trigo físico, embora lícita, destrói o 
equilíbrio dos preços, pois as despesas de 
transporte, desde a zona produtora até os moinhos 
do Centro e Norte são de tal ordem (chegam a 
50% do custo da matéria prima) que permitem 
ágios e deságios com lucros não industriais  
mais interessantes que o real lucro industrial.  
Daí o interêsse de fazer o maior volume possível 
de revendas, com nefastas conseqüências  
para o funcionamento normal da economia 
tritícola. 

O SR. MEM DE SÁ: – Exatamente. Há 
moinhos que ganham mais com o trigo que não 
moem, do que com o trigo que efetivamente 
industrializam. 

O SR. JOÃO ARRUDA: – Senhor Presidente, 
já mencionei duas modalidades fraudulentas  
na comercialização do trigo, o trigo papel  
e a revenda e vou completar a trilogia das  
fraudes com o que denominam de "barba". É o se- 
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guinte: os intermediários, moinhos locais e inclusive 
agentes compradores de moinhos do Centro e Norte, 
amparados pela falta de fiscalização, e ajudados 
pelo desejo do triticultor de colocar e receber 
ràpidamente o produto de sua lavoura, fazem tôda 
sorte de descontos, abatimentos não previstos em 
lei, de modo que, o triticultor, no final das contas, só 
recebe uma parcela do preço que a lei lhe garante. 
Êsses intermediários, naturalmente, colocam o 
cereal assim adquirido junto aos industriais, 
embolsando as grandes diferenças. Dêste estado  
de coisas resulta, pela ação proposital e tardia  
dos órgãos do Ministério da Agricultura, em fixar,  
na oportunidade, preços e bases do comércio do 
trigo. 

 
ESCOAMENTO 

 
Há interêsse, por parte dos intermediários, que 

o trigo fique "engarrafado" no sul, para provocar, 
assim, excesso de oferta, que permitirá, com maior 
facilidade e com intuitos "patrióticos" de remediar a 
situação, as manobras e operações descritas acima. 
Por esta razão, verifica-se que, apesar de tôdas as 
promessas dos órgãos responsáveis, da 
possibilidade de escoar grandes contingentes de 
grão, ano após ano, as dificuldades de transporte 
marítimo repetem-se, e somente encontram a 
solução no fim das safras. Essa falta de praça 
marítima nos navios permite, ainda, o aparecimento 
dos leilões de fretes, isto é, aquêles moinhos que, 
verdadeiramente, queiram transportar trigo adquirido 
no Sul para os portos do Norte, devem se sujeitar a 
pagar bonificações, por fora, que têm alcançado  
Cr$ 20,00 por saco, ou seja Cr$ 300/350,00 por 
tonelada. 

INDUSTRIALIZAÇÃO 
 
Êste capítulo da industrialização do trigo é um 

dos mais escandalosos, e apresenta-se à opinião 
pública com facetas patrióticas de pioneirismo caboclo, 
com roupagens de grandes e espontâneos 
empreendimentos, com o endeusamento nas matérias 
pagas dos jornais, para esconder os verdadeiros 
desígnios. Por detrás de tudo isso, estão a ambição 
imoderada, a desfacatez incontida, o cinismo mais 
irritante de grupos poderosos e atrevidos que não se 
pejam de continuar explorando o consumidor nacional 
com o dinheiro do contribuinte brasileiro. Num país 
civilizado ou mesmo num país simplesmente policiado, 
onde se cumprissem as leis dos códigos, alguns 
dêsses patriotas estariam na cadeia. Aproveito para 
uma leal advertência aos que tomarem conhecimento 
destas denúncias e sentirem que lhes ferem os 
interêsses. Se tentarem responder, não distorçam a 
verdade, porque eu ainda não estou dizendo tôda a 
verdade. Voltarei a detalhes que corariam os homens 
de vergonha, analisarei até balanços e dissecarei 
situações comerciais e industriais fictícias que ainda 
sobrevivem, graças aos recursos financeiros que o 
Govêrno lhes propicia. 

Mas, Sr. Presidente, esta situação escandalosa 
incentivou a instalação de inúmeros moinhos, ou 
melhor, pseudo moinhos, atraídos pelos lucros fáceis e 
ilícitos. Basta dizer que nos três Estados produtores o 
número de estabelecimentos moageiros, que era em 
1953 de 263, com uma capacidade diária de moagem 
de 3.467 toneladas subiu estranhamente e 4 anos mais 
tarde, ascendia a 558 moinhos, com uma capacidade 
de moagem, de 6.535 tons./dia. 

Duplicou-se o número de estabelecimentos e a 
capacidade de moagem atingiu praticamente o dôbro. 

 



– 480 – 
 
Depois da revisão e fiscalização feitas em fins 

do ano passado pelo Ministério da Agricultura, 
constatou-se a existência de 530 moinhos, com uma 
capacidade diária de 6.434 tons./dia, bem como a 
inexistência ou a existência de 28 moinhos 
fantasmas, com capacidades falsas que foram 
registradas fraudulentamente no Serviço de 
Expansão do Trigo (SET). 

Mas, êste fenômeno tão sintomático ocorre 
com especiais características no Rio Grande do Sul. 
Se não, vejamos: em 1953 havia naquele Estado 177 
moinhos com uma capacidade registrada de 2.410 
tons./dia. tendo passado em 1956 a 403 
estabelecimentos, com 4.770 toneladas. 

Cabe destacar aqui que o aumento 
incontrolado de moinhos no Sul, a maioria dos quais 
com instalações antieconômicas, além de perturbar a 
comercialização do trigo nacional, desequilibra o 
abastecimento do País, pois dentro do regime atual 
de distribuição do trigo de acôrdo com a capacidade 
de moagem, desfalca de trigo o Centro e Norte, 
prejudicando as populações dessas zonas. 

Nas duas últimas safras – 1956/ 1957 e a que 
está findando, 1957/ 1958 – adotou-se um sistema 
com o qual se pretendia terminar de vez com a razão 
principal das fraudes – diferença de preço entre trigo 
nacional e trigo estrangeiro – e que consistia em 
inverter a situação; o trigo nacional passaria a custar 
– para os moinhos – mais barato e o estrangeiro 
mais caro. 

Pensava-se eliminar assim a causa do  
"trigo papel". O Triticultor receberia o preço  
mínimo oficial em duas parcelas: a metade, 
aproximadamente, pagaria o moinho ao triticultor, 
através do Banco do Brasil, e a outra metade o 
triticultor receberia, como complemento, diretamente 
do Banco do Brasil, o qual faria face a êste 
 

encargo mediante um Fundo de Compensação, 
formado com um acréscimo aplicado à tonelagem de 
trigo estrangeiro importado. 

Mas, se bem esta medida fôsse oportuna e 
significasse coibir o "trigo papel", não eliminava os 
"papeleiros" e "marginais" que, cevados, se opõem a 
abandonar uma fonte tão lucrativa e procuram 
constantemente novas formas e modalidades de 
agir. 

Embora com menores margens, é possível 
fazer ainda "trigo papel" ou "trigo frio", como é agora 
chamado, isto é, forjar operações de compra e 
venda, com as quais, como resultado líquido da falsa 
operação, fica para o "papeleiro" a parte do subsídio 
que é pago pelo Banco do Brasil ao triticultor. 

Desta forma, avoluma-se artificialmente a 
safra, encarecendo, também, artificialmente, o custo 
médio do trigo a ser moído em todo o País e, por 
conseguinte, a farinha e o pão. E o trigo físico, que 
deveria ser comprado pelos moinhos, em parte fica 
sem compradores legítimos, intervindo então os 
"parasitas" que exploram o desespêro dos 
triticultores para realizar as suas compras e pagam 
preços vis. 

Parece, então, evidente e de uma claridade 
meridiana que, enquanto as autoridades não se 
decidem. a estabelecer um contrôle físico sôbre o 
trigo comerciável, as fraudes continuarão, porquanto 
neste regime, infelizmente, é mais eficiente a 
imaginação dos "marginais" do que os contrôles que 
o Ministério possa pretender implantar. 

 
SOLUÇÃO VIÁVEL – EXCESSOS DE MOINHOS 

 
Será preciso que alguma entidade compre o 

trigo, receba-o e pague – pondo o triticultor a coberto 
da voracidade dos "parasitas" – entregando, depois aos 
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moinhos das zonas produtoras a porção  
respectiva e encaminhando ao Centro e Norte os 
excedentes. 

Aproveitando ao máximo as atuais condições 
de transporte e armazenagem e a capacidade de 
embarque dos portos sulinos será possível, com uma 
orientação melhor e sobretudo com mais seriedade e 
responsabilidade, escoar quantidades maiores do 
que as que se registram hoje, evitando assim que as 
populações do Centro e Norte fiquem prejudicados 
no normal abastecimento do trigo. 

Infelizmente, as fraudes e manobras escusas 
não se circunscrevem ao terreno da comercialização 
e escoamento do trigo nacional. Atraídos por um 
regime que se desenvolve fora das normas que 
caracterizam a livre concorrência e onde proliferam 
as acomodações e favoritismos, aumenta dia a dia o 
número de moinhos e, por conseguinte, a 
capacidade diária de moagem, a fim de fazer jus a 
uma cota maior de matéria prima. 

Há hoje cêrca de 600 moinhos espalhados por 
todo o País dos quais 530 nos três Estados 
produtores, com uma capacidade diária de 
aproximadamente 20.000 toneladas, que perfazem, 
em 300 dias úteis, 6 milhões de toneladas anuais, 
aproximadamente. 

Como o trigo disponível entre nacional e 
importado a ser moído no País, é da ordem de 
2.200.000/2.300.000 toneladas (para êste ano: 
600.000 toneladas, nacional e 1.700.000 toneladas 
estrangeiro), quantidade esta que satisfaz 
pràticamente o consumo atual, os moinhos estão 
trabalhando a um regime de menos de 40% de sua 
capacidade. 

Para melhor clareza, se os estabelecimentos 
trabalhassem utilizando a pleno sua capacidade, 
ficariam em atividade sòmente 5 meses por  
ano. 

E nesta situação artificial e completamente 
antieconômica, verificam-se tôdas as alternativas 
imagináveis: estabelecimentos que contam com a 
capacidade real registrada e com tôdas as instalações 
que constituem um moinho, isto é, silos, maquinismos 
adequados, depósitos para armazenagem de seus 
produtos elaborados, organização técnica e 
administrativa etc., que trabalham a menos de 40% de 
sua capacidade; outros, os mais espertos, os 
desonestos, que registram seus moinhos com uma 
capacidade superior à capacidade real, para ter 
justamente o quinhão de matéria prima que lhes 
permita trabalhar a pleno. 

Seja como fôr, predominando os moinhos que 
estão em condições de trabalhar 21/2 a 3 vêzes mais 
da matéria prima que recebem no rateio, há um 
desperdício de riqueza que a coletividade está 
pagando: 

Primeiro, porque as despesas de 
industrialização avultam artificialmente, pois um 
estabelecimento bem organizado poderia 
industrializar pela metade ou menos do custo que 
hoje onera o preço da farinha e dos resíduos para a 
pecuária; Segundo, porque se trata de investimentos 
em silos, edifícios, desvios e maquinismos que são 
improdutivos e êstes investimentos num país de 
baixa capitalização, como o nosso, poderiam ser 
canalizados a outras atividades, para benefício de 
todos. 

Nunca houve normas que disciplinassem a 
instalação descontrolada de novos moinhos que, 
além de prejudicar tôda a população consumidora, 
como se acaba de demonstrar tem o inconveniente 
de perturbar o abastecimento da farinha, pois se 
instalam sem qualquer planejamento prévio que 
consulte as reais necessidades do consumo e ainda 
tornam mais difícil e mais incontrolável o sistema de 
comercialização da safra nacional de trigo. 
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Para dar uma idéia desta evolução, que 
adquire todo o valor e a expressão de um sintoma, 
basta dizer que havia no País, em 1953, 298 
moinhos, dos quais 163 no Sul, com uma capacidade 
registrada de 12.713 tons./dia, tendo passado em 
fins de 1956 a 605 moinhos com capacidade 
registrada de 20.139 tons./dia. 

Com a revisão praticada o ano passado, à 
qual já nos referimos, depurou-se registro oficial de 
muitas irregularidades, tendo-se constatado a 
existência de 583 estabelecimentos com uma 
capacidade de 19.129 tons./dia, isto é, 22 moinhos 
menos e 1.000 tons. menos de moagem diária. 

É o caso de perguntar-se: qual é o atrativo 
legítimo e honesto que podem ter os novos 
empresários, que já sabem de início – se 
procederem honesta e corretamente – deverão fazer 
um investimento pràticamente quase 3 vêzes 
superior ao necessário para produzir determinadas 
quantidades de farinha. 

A explicação é clara: ou se registram 
fraudulentamente pelo triplo e, então, 
econômicamente se corrige o artificialismo, ou fazem 
manobras dolosas – precisamente na compra do trigo 
nacional ou na venda da farinha no mercado negro – 
para obter um rendimento adequado sôbre a inversão. 

As considerações aqui expendidas que  
visam a dar apenas um panorama sucinto de 
algumas das principais falhas berrantes que, 
prejudicando tão frontalmente a triticultura nacional, 
afetam tão sensìvelmente a população consumidora 
do País, vêm confirmar que é preciso terminar  
com os sigilos e que, se realmente o Govêrno  
quer eliminar as fraudes e irregularidades, deve 
criar um regime orgânico e completo sôbre a  
 

triticultura, neutralizando a influência de politicagem 
e daqueles "marginais" que vêem na confusão a 
forma mais fácil e mais impune de enriquecerem 
ilegìtimamente. 

O SR. MEM DE SÁ: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. JOÃO ARRUDA: – Com prazer. 
O SR. MEM DE SÁ: – Vejo que V. Ex.ª está 

concluindo sua oração. Desejo mais uma vez 
congratular-me com V. Ex.ª pelo magnífico discurso 
em que trata com percuciência pontos capitais da 
imoralidade reinante. 

O SR. JOÃO ARRUDA: – Muito obrigado a 
Vossa Excelência. 

Sr. Presidente e Senhores Senadores – Não 
há país ou govêrno que agüente tanta 
irregularidade, tanto escândalo seguido. O 
Govêrno deverá ser o primeiro a precaver-se. Há 
insatisfação, há revolta e tudo isto poderá vir, à 
tona, um dia, como bramido de ondas e não 
haverá diques que sustentem as águas 
encapeladas. 

Meditem os homens de responsabilidade 
dêste País, a começar pelo Presidente da República 
e tomem as providências, enquanto é tempo. (Muito 
bem; muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o  
nobre Senador Lino de Mattos, segundo orador 
inscrito. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Sr. Presidente, 
a sabedoria, popular ensina que "quem  
avisa amigo é". Desejo que o Govêrno Federal 
seja avisado da existência, em São Paulo,  
do movimento denominado: "Enxada contra 
Cadillac". 

 



– 483 – 
 

Trata-se da arregimentação dos homens  
da lavoura, sob a direção de um autêntico e 
dinâmico líder da classe agrágria, o lavrador Clovis 
Salles Santos, presidente da "FARESP" Federação 
das Associações Rurais do Estado de São  
Paulo. 

É movimento de massa humana que não deve 
ficar ignorado das autoridades governamentais, tanto 
executivas como parlamentares. 

O mau vêz das providências enérgicas, às 
vêzes até mesmo draconianas, depois dos desastres 
irreparáveis precisa de ser substituído por medidas 
que, trazendo soluções, sejam preventivas. 

Ao dar o meu testemunho pessoal sôbre a 
concentração que assistir, no dia 1º de maio na 
cidade paulista de Jaboticabal, procuro fornecer ao 
Chefe da Nação elementos capazes de orientar o 
Govêrno Federal para o atendimento, pelo menos 
parcial, das justas reivindicações dos nossos 
lavradores. 

A concentração de lavradores, promovida pelo 
referido movimento em uma das praças de 
Jaboticabal, constituiu demonstração pública da 
capacidade de organização de uma classe até hoje 
relegada a plano secundário nos conselhos 
governamentais e conseqüentemente, nas 
providências em prol da sua necessária melhoria. 

Vi à minha frente, em atitude quase de 
desespêro, alguns milhares de homens que 
trabalham a terra, mãos calejadas, fisionomias 
tostadas pelo labor cotidiano ao sol e à chuva, 
corpos encurvados pelo pêso de um trabalho rude, 
chapéus de abas largas à cabeça, roupas de 
algodão ordinário em talhes desajeitados, sapatões 
rústicos ou pés descalços todos atentos ao desfile de 
oradores que clamavam contra o desamparo em que 
se encontram os nossos meios agrícolas. 

Entre os oradores percebia-se, com facilidade, 
que os aplausos mais intensos e calorosos se 
destinavam aos de críticas violentas aos homens 
públicos do executivo e do legislativo. Os discursos 
de sabor revolucionário e de ataques frontais e 
agressivos a governantes e parlamentares pareciam 
embriagar a numerosa assistência. Foram três horas 
sucessivas de manifestações veementes sem que os 
lavradores arredassem pé daquela enorme 
concentração. 

Testemunhos dignos de crédito informaram-
me que, igual àquela, na sua vibração, foram as 
outras concentrações realizadas pela FARESP, sob 
o "slogan" da "Enxada contra o Cadillac", entre 
outros, nas cidades de Biriguí e Osvaldo Cruz. 

Chegam-me notícias de que no próximo 
domingo, dia 18, será a concentração dos 
trabalhadores rurais da região suburbana da Capital 
paulista, em um logradouro público de Itaquera, 
distrito de São Paulo. 

Nesse comício, à semelhança dos anteriores, 
o novo clamor de agricultura deverá predominar na 
oratória dos intérpretes das reclamações dos 
homens da lavoura. 

Já, por diversas vêzes temos, eu e outros 
Senadores, abordado, desta tribuna alguns dêsses 
problemas, considerados fundamentais para a vida 
agrária da Nação, os quais têm servido de justo 
pretexto às manifestações ocorridas nessas 
concentrações de lavradores. 

Não faz muito tempo, examinamos as 
dificuldades opostas à importação, por parte dos 
municípios, de máquinas rodoviárias e agrícolas. 

Sem qualquer propósito de me envolver na 
situação política criada no Rio Grande do Sul, entre o 
Prefeito de Pôrto Alegre e o Governador daquele 
Estado, tive ensejo, em aparte ao eminente cole-  
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ga Senador Mem de Sá, de acentuar a injustiça 
praticada contra mil cento e setenta e quatro 
municípios brasileiros, que, louvando-se no Decreto 
nº 41.097, de 1957 se inscreveram na Comissão de 
Máquinas Rodoviárias esperançosos do 
atendimento, mas nada conseguiram, apesar de S. 
Ex.ª o Sr. Presidente da República através de ato 
pessoal direto, em despacho proferido em processo 
de setenta e cinco municípios do Rio Grande do Sul, 
haver autorizado à revelia da Comissão em aprêço, 
contra por certo, a orientação do Senhor Ministro da 
Viação, a importação dessas máquinas, numa 
atitude inegàvelmente discriminatória. 

Sr. Presidente, não vai na minha observação 
qualquer propósito de afirmar que aquelas setenta e 
cinco municipalidades não deveriam receber essas 
máquinas, bem ao contrário, entendo o ato em si 
louvável desde que não redundasse, conforme 
aconteceu, em prejuízo de outras comunas 
brasileiros que, colocadas numa fila imensa de 
expectativa, ainda aguardam a solução 
governamental para o atendimento do solicitado. 
Reclamam elas contra o tratamento desigual 
dispensado aos lavradores de café em conseqüência 
do sistema cambial em vigor, que, estabelecendo 
como estabelece o confisco de grande parte dos 
dólares que deveriam pertencer aos produtores, lhes 
traz prejuízo de vulto, pois diminuindo como diminui 
as suas possibilidades financeiras cria, também, para 
o problema do café, situação difícil em face da 
competição internacional a que estamos 
subordinados. 

Oradores trataram nessas reuniões  
de problemas outros, como, por exemplo,  
o que se relaciona com o intervencionismo  
estatal exclusivamente em detrimento  
dos produtos da lavoura. Conforme se  
 

sabe, a COFAP e as suas filhas, nas diversas 
capitais e municípios, não têm objetivado outra 
orientação que não seja aquela de tabelar 
exclusivamente os produtos da lavoura, esquecida 
essa organização de igual providência pelo menos 
com relação àqueles produtos indispensáveis para 
que o agricultor possa produzir gêneros de primeira 
necessidade. O tabelamento visa única e 
exclusivamente ao que o homem da terra produz, 
mas se esquece, repito, daqueles artigos 
indispensáveis à sua própria vida. Daí a observação 
que fiz de início, de milhares e milhares de homens, 
reunidos em praça pública, vestidos com roupas de 
algodão ordinário, sapatões de má qualidade, porque 
êsses mesmos artigos valem, para o homem da 
lavoura, dias e dias de trabalho rude, difícil. 

Certo, Sr. Presidente, que nem tudo o que me 
foi dado ouvir nessas manifestações em praça 
pública receberá o aplauso e o apoio de homens 
que, como nós, têm responsabilidade perante a 
Nação. 

Declarei, de início, que ouvi discursos 
verdadeiramente revolucionários, cujos ataques não 
visavam tão sòmente os homens do Executivo. Nem 
mesmo nós, os Parlamentares, deixamos de ser 
agredidos por palavras ásperas, refletindo o estado 
de alma e desespêro dá gente da lavoura. 

Esta a razão por que me utilizei, no comêço do 
meu discurso, de conhecido provérbio popular: 
"Quem avisa, amigo é". Oxalá providências sejam 
tomadas, e em tempo hábil, a fim de que êsse 
movimento, que se está avolumando e estendendo 
por tôdas as cidades de São Paulo, não venha a 
transbordar do nosso Estado caminho a outras 
unidades da Federação, levando o desassossêgo, 
essa situação de intranqüilidade, a tôdas as regiões 
do País. 
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Pedem os lavradores pouco em face do 
excesso concedido às cidades, e, em particular, às 
grandes metrópoles: máquinas agrárias, 
principalmente tratores, a fim de que a velha enxada, 
sinônimo de escravização, seja substituída; 
máquinas rodoviárias, visando a melhoria das 
estradas, para facilidade de transportes humano e de 
mercadorias; extinção de organismo que, à 
semelhança da COFAP, parece estar 
permanentemente voltado, com as suas iras, contra 
o produto do trabalhador. 

Na hipótese de que o Govêrno deseje ou 
precise manter semelhantes organizações, que o 
faça em moldes diferentes, de modo a poupar de sua 
cólera o homem que trabalha à terra. 

Solicitam, ainda, exame da situação criada 
com o confisco cambial. 

Sei tratar-se de assunto da mais alta 
relevância, de imensa magnitude. Economistas, 
homens públicos, todos estão voltados para êsse 
problema. Formam-se correntes pró e contra a 
reforma cambial. 

Transmito ao Senado da República a 
manifestação da rebeldia dos trabalhadores agrários 
e dos agricultores contra a situação atual. Cabe aos 
doutos da matéria aos responsáveis pelos destinos da 
Pátria, o estudo adequado, tendo, todavia, presente 
que há uma classe numerosa, decisiva nos destinos 
da Nação, que precisa ser ouvida e atendida. Trata-se 
dos lavradores da agricultura brasileira. 

Crédito bancário, Sr. Presidente, é a outra 
solicitação dos lavradores, êsse crédito que hoje 
sabemos padrasto até mesmo para as indústrias que 
há bem pouco tempo gozavam dos favores bancários, 
mas que foi sempre muito difícil para o rurícola; 
crédito para a agricultura, Sr. Presidente, a fim de que 
se possa produzir mais, se possa produzir melhor,  
 

se possa produzir mais barato. Reforma agrária, mas 
no sentido da organização da agricultura. 

Em outra oportunidade examinaremos tópicos 
diversos das manifestações a que venho de me 
referir. Abordaremos então, também, o problema do 
algodão; diremos algumas palavras sôbre a 
triticultura em meu Estado. 

Sr. Presidente, o Estado de São Paulo, mercê 
da dedicação e dos esforços da sua gente da terra, 
também está entre aquelas unidades da Federação 
que já produzem trigo. Acontece, entretanto, que os 
trigais paulistas foram abandonados, Sr. Presidente, 
incrível que pareça, por falta de máquinas 
ceifadeiras. O homem da lavoura preparou a terra 
plantou o trigo, viu-o crescer, acompanhou o seu 
desenvolvimento com o cuidado e amor, mas na 
hora da colheita verifica que o Govêrno faltou com a 
promessa, faltou com a palavra. E perde sua 
plantação por falta de ceifadeiras, que até hoje não 
recebe. 

Essas as razões, entre outras, Senhor 
Presidente, que justificam, aos olhos da opinião 
pública, movimentos como êsse que venho de 
informar à Casa ou seja, o que obedece ao slogan: 
"Enxada contra Cadillac". 

Era o que desejava dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem. Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Kerginaldo Cavalcanti, para explicação 
pessoal. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI  
(para explicação pessoal): – Sr. Presidente, 
sempre me tenho manifestado favorável à 
intervenção do Estado no domínio econômico. Não 
há nação, mesmo entre as mais individualistas,  
que fuja a essa espécie de determinismo, em  
que os problemas cada vez condizem com as  
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necessidades e com o dinamismo da vida 
administrativa do Estado. É preciso, porém, 
acentuar-se que a intervenção do Estado, que tenho, 
com efeito, defendido, deve ser compreendida nos 
seus justos têrmos, dentro dos limites imprescindíveis 
em que funciona, a bem da coletividade. Num país 
como o nosso, em que o capitalismo pouco 
representa só o Estado poderá, pelo menos por 
agora, desenvolver certas atividades específicas, de 
modo a resultar impulso capaz de fazer-nos avançar 
na senda do progresso. Temos exemplos, aliás, 
próximos. Volta Redonda e a Petrobrás, para não ir 
muito longe, são demonstrações visíveis de que o 
Estado, intervindo, às vêzes age como fôrça de 
propulsão, com benefícios positivos para todos nós. 

Recebi de Natal, no meu Estado, ao chegar a 
êste recinto, telegrama nos seguintes têrmos: 

"Diante do próximo término da vigência da 
COFAP, os abaixo-assinados, servidores da COAP 
Potiguar, com seis anos de serviços prestados, 
sem estabilidade e todos com pesados encargos 
de família, apelam para o ilustre conterrâneo, no 
sentido de despender seus valiosos esforços para 
a prorrogação da COFAP que, embora não tenha 
ação inteiramente satisfatória, presta relevantes 
serviços às populações menos favorecidas. A  
sua extinção acarretaria graves conseqüências 
para a bôlsa popular, pela falta absoluta  
de contrôle dos preços. O abastecimento ficaria  
à mercê dos comerciantes menos criteriosos. 
Confiamos em que o ilustre parlamentar atenderá 
nosso justo apêlo, certos estamos de demonstrar 
nossa maior gratidão. Saudações. Elder  
Furtado, Lauro Pinto, Angelo Lagrota, José  
 

Barbosa, Silverio Noronha, Ivone Moreira, Clarissa 
Marinho, Maria Gisela, Saly Aladim, Esperidião 
Medeiros, Leonidas Bezerra, Izabel Praxedes, 
Nilsen Carvalho, José Daniel, Paulina Mariz, Maria 
Inês, Olímpio Procópio, Ivone Mesquita, Emídio 
Ferreira, Wilson Gomes, Pedro Gervasio, Mariuza 
Barreto, Maria Telia, Renato Lima, Danton  
Dantas, Alemar Marinho, Itamar Varela e Antônio 
Bento. 

Sr. Presidente também me chegou às mãos 
cabograma procedente de São Luís. Pensei em 
transmití-lo às mãos dos ilustres representantes da 
Bancada do Maranhão; mas, pela circunstância de 
ter, poucos instantes antes, recebido o telegrama de 
que acabo de dar conhecimento à Casa, entendi  
que não havia inconveniente em ler igualmente, o 
apêlo a mim dirigido, por alguns maranhenses. É o 
seguinte: 

"São Luís – Líder do P.S.P. no Senado 
Federal – Rio. 

Reconhecendo, embora, o desvirtuamento da 
finalidade da COFAP de resguardar e defender os 
interêsses da economia popular, sobretudo pela falta 
de apoio dos Governos, estamos, COAPS, que o 
funcionamento de órgãos controladores de preços, 
representa garantia para impedir o agravamento da 
inflação, com prejuízos incalculáveis para o povo 
brasileiro. Assim, solicitamos o apoio dos ilustres 
patrícios para o funcionamento da lei com referência 
à, COFAP. – Saudações – a) Dr. José Alves de 
Mello. – Dr. Jorge Emanuel da Silva. – Maior Alberto 
Liege Braga. – Dr. Camilo Souza Vinhais. – Dr. Mário 
Levy Miranda. – José Almeida Ferreira e Benedito 
Castro". 
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Desta sorte, Sr. Presidente, dêsses dois 
Estados, funcionários das COAPS, pedem-me dirija 
apêlo ao Exmo. Presidente da República, para que 
conserve em funcionamento a COFAP, órgão que 
deve regular os preços e coibir a ganância. 

Como ainda há pouco salientou, com muita 
propriedade, o meu eminente e prezado amigo, 
Senador Lino de Mattos, grave defeito se apontaria à 
COFAP: o de que, na prática, tem investido contra os 
interêsses dos agricultores. Seus tabelamentos 
geralmente se fazem contra o lavrador, sendo de 
mister, conforme sugere, que na organização de lei 
oportuna, êsse aspecto seja ferido, a fim de que, 
atendendo aos interêsses da coletividade, a COFAP 
não se torne merecedora da censura que lhe é feita, 
contribuíndo, como tem contribuído em algumas 
ocasiões, para desanimar as atividades da 
Agricultura. 

Estou portanto, nesse ponto de vista, de 
acôrdo com o meu ilustre e eminente Vice-Líder Sr. 
Lino de Mattos, cujo pensamento claro exteriorizou 
corretamente como se deveriam compreender as 
atividades da COFAP e das COAPS. 

Se devemos cuidar da Indústria, não há dúvida 
de que, fundamentalmente, temos de dar à Lavoura 
o fomento indispensável a que progrida, porque, com 
efeito, ela ainda é a base da nossa estrutura 
econômica. 

Sr. Presidente, reitero meus propósitos de 
defender a prorrogação da COFAP. Reconheço-lhe 
os defeitos a que aludiu o eminente colega Lino de 
Mattos; julgo procedente a sua argumentação; no 
entanto, discordo, não de S. Ex.ª, mas de quem 
quer que seja que porventura pretenda extinguir 
êsse órgão, o qual apesar dos seus deslizes,  
ainda é um controlador indispensável à bôlsa 
popular. 

Ademais, Sr. Presidente, o brasileiro que 
atenta para muitas coisas, não atenta para uma das 
mais importantes e, por isso mesmo, tem-na como 
sendo de condenação para a administração pública: 
o aspecto do chamado empreguismo; e, quando é 
parasitário, na acepção política pròpriamente dita, 
merece tôdas as censuras. Empregar, é função da 
administração e dos governos; e posso asseverar 
que não existe administração das que lideram o 
mundo, que não tenha em conta o desemprêgo, 
procurando atenuá-lo, seja sob a forma do 
pensionato, seja sob a forma do subsídio. Daí por 
que os Estados Unidos da América do Norte, 
apontados como exemplo para as nações ocidentais, 
mantêm, todavia, centenas de milhares de 
desocupados, à custa do tesouro. 

Sr. Presidente, essa a razão de em outras 
nações ser êsse problema encarado com seriedade. 
Reconhecem os governantes que não pode haver 
paz, não pode haver segurança, e não pode haver 
tranqüilidade, quando milhares de lares se 
encontram sem nutrição, sem vestuário. 

Na América, seja a portuguêsa, seja a 
espanhola, não de hoje, mas desde a colonização, 
reconheceu-se a necessidade de um órgão 
controlador de preços. O modo de organizá-lo é que 
pode determinar favorecimento irrecomendável; mas 
não é porque um órgão não funciona, em sua 
plenitude, convenientemente, que merece ser 
extirpado. Se fôra vingar êsse princípio, posso 
asseverar a Vossa Excelência, já não o teríamos, 
nem com o regime vigente. 

Os parlamentaristas, por exemplo, afirmam 
que tudo vai mal, em nosso País, porque não 
adotamos o regime de Gabinete. Deveríamos, 
portanto, para obviar às nossas dificuldades, 
reformar a Constituição e adotar organiza-  
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ção política diferente do presidencialismo. Já os 
presidencialistas na França, talvez no dia de hoje, 
proclamem que os grandes defeitos, os grandes 
males que assoberbam a nobre nação gaulesa 
decorrem do sistema parlamentarista e, 
conseqüentemente, para que sanem suas 
dificuldades, seria imprescindível reforma, 
estabelecendo regime afim com o pesidencialismo. 

Se assim é, Sr. Presidente, no terreno político, 
também no econômico. Se fôssemos esmiudar as 
dificuldades, as falhas e os defeitos das leis, pouco 
restaria e resistiria. 

Dessa forma, peço ao eminente Senhor 
Presidente da República, que tem procurado 
compreender as necessidades das famílias 
brasileiras e, com efeito, fazer quanto está, em suas 
mãos, quanto lhe é possível, pelo bem-estar do 
povo, que mantenha, através da sua influência 
parlamentar e da sua palavra autorizada, a COFAP. 
Se nela existem alguns males, há porém virtudes e, 
devidamente corrigidas, poderá prestar reais 
serviços ao povo brasileiro. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Jorge Maynard, para explicação pessoal. 

O SR. JORGE MAYNARD (para explicação 
pessoal) (lê o seguinte discurso): – Sr. Presidente, 
dois assuntos me trazem à Tribuna, ambos ligados 
ao Estado de Sergipe. 

Sergipanos residentes no Rio de Janeiro 
levaram ontem à sua última morada, o corpo do 
nosso coestaduano Dr. Mário Menezes, falecido 
nesta Capital. 

Um dever, do qual não poderia, me esquivar 
de cumprir, traz-me a esta tribuna para lamentar o 
desaparecimento do ilustre conterrâneo, a quem o 
meu Estado deve relevantes serviços. 

O Dr. Mário Menezes, brilhante advogado e 
conceituado jurista, foi uma figura de real projeção 
em Sergipe, onde desempenhou, com sabedoria e 
correção, diversos cargos, destacando-se dentre 
outros os de Procurador Geral do Estado, Juiz do 
Tribunal Regional Eleitoral e Diretor da Caixa 
Econômica Federal. No Estado do Espírito Santo 
exerceu as funções de Juiz Seccional. 

Consigno aqui nestas singelas palavras o 
pesar da representação de Sergipe nesta Casa, pelo 
falecimento daquele preclaro conterrâneo. 

Permita-me, agora, Sr. Presidente, tratar do 
segundo assunto: recentemente entregue ao tráfego, 
está funcionando o novo aeroporto de Aracaju, 
localizado no povoado de Ataláia, nas vizinhanças da 
Capital Sergipana. 

Antiga reivindicação do nosso Estado, de há 
muito reclamada pelos seus representantes nas duas 
Casas do Congresso, foi com demonstrações de 
júbilo que o povo recebeu a conclusão das obras, 
que vinham sendo executadas há alguns anos. 

De tôdas as capitais brasileiras, a de Sergipe 
foi uma das últimas a ser dotada de um aeroporto 
pavimentado. 

Com a deficiência e mesmo falta dos outros 
meios de transporte, os sergipanos habituaram-se a 
usar o avião nas suas viagens para fora do Estado. 
Na verdade, é quase impossível usar outro 
transporte. Os raros navios que aportam a Aracaju 
são cargueiros de pequena tonelagem. Os trens da 
Viação do Leste Brasileiro são por demais 
incômodos e vagorosos. As estradas de rodagem, 
não pavimentadas, deixam muito a desejar. Assim, 
quase só resta o transporte aéreo, o qual só não é 
utilizado por aquêles que não dispõem de recursos 
para a aquisição das passagens. 
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Ressentia-se a Capital de Sergipe da falta de 
um aeroporto que atendesse às crescentes 
necessidades do tráfego aéreo, uma vez que o 
antigo aeroporto de Aracaju era inadequado às 
operações dos modernos aviões hoje utilizados em 
nosso País. 

Faltavam-lhe os dois elementos essenciais 
indispensáveis à segurança das operações de pouso 
e de decolagem: o comprimento da pista e a 
resistência do seu piso. Media a pista antiga menos 
de 1.000 metros de comprimento e não possuia 
pavimentação alguma; era, apenas, revestida com 
uma camada de cascalho natural e de drenagem 
deficiente. 

Geralmente, na estação chuvosa as 
operações eram interrompidas com reais prejuízos 
para a população e para as companhias de aviação 
comercial que utilizavam aquêle aeroporto. Além 
disso, a pista situava-se ao lado de elevações que 
prejudicavam as operações e que obrigavam a um 
desvio da sua posição correta em relação aos 
ventos. 

Depois de estudos procedidos pelos órgãos 
técnicos do Ministério da Aeronáutica, foi escolhido 
novo sítio, localizado nas margens do Canal de 
Santa Maria, entre êsse canal e o Atlântico, a 12 
quilômetros do centro da cidade de Aracaju, em 
ampla planície, apresentando apenas distantes 
elevações a oeste. A topografia local permitiu a 
construção de um aeroporto que atendesse às 
exigências técnicas para a perfeita operação de 
todos os aviões dos tipos comerciais empregados no 
nosso tráfego aéreo doméstico e que permitisse 
ampliação futura, necessária. 

A execução dos trabalhos encontrou diversos 
e sérios tropeços, motivados especialmente pela 
falta, nas vizinhanças do aeroporto, de material 
adequado à pavimentação, o que resultou em grande  
 

atraso da obra e pronunciada elevação do seu custo. 
Tôda a região litorânea de Sergipe é de idade 

geológica recente não havendo afloramento de 
rochas de resistência adequada para compor um 
pavinvento de primeira classe, como deve ser o de 
um aeroporto que terá de suportar o tráfego de 
aviões pesados. 

Por outro lado, foi muito difícil e penoso o 
transporte do equipamento necessário aos trabalhos 
de pavimentação, devido principalmente à falta, 
naquela ocasião, de uma ponte sôbre o Rio Poxim, o 
qual separa Aracaju do local das obras. 

Ficou estabelecida pela Diretoria de 
Engenharia da Aeronáutica a construção de uma 
pavimentação do tipo flexível, em concreto asfáltico 
sôbre uma base estabilizada, nas pistas de pouso e 
de rolamento; e uma nas cabeceiras da pista de 
pouso e no pátio de estacionamento de aviões,  
por serem estas as partes sujeitas aos maiores 
esforços. 

A preparação da base estabilizada não 
apresentou maiores dificuldades, dada a existência 
de grandes quantidades de material adequado a 
êsse tipo de trabalho, a uma distância de 4 a 5 
quilômetros do local das obras. A pavimentação, 
porém, exigindo pedra e areia que atendessem a 
rigorosas especificações, para que se pudessem 
obter índices convenientes de estabilidade e de 
resistência ao desgaste, teve o seu andamento 
retardado, devido à dificuldade de obtenção dêsses 
agregados. 

Inúmeros e indispensáveis ensaios  
de laboratório eliminaram o emprêgo das  
rochas existentes em localidades menos  
distantes das obras. Por isso, a pavimentação  
foi iniciada com o granito trazido de pedreira 
situada em Itabaianinha, a cêrca de 150 
quilômetros de distância. Posteriormente, ve-  
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rificou-se possibilidade do aproveitamento de uma 
jazida de cascalho, distante 40 quilômetros do 
aeroporto, mediante lavagem e seleção do material, 
com o aproveitamento de cêrca de 40% do agregado 
natural. Apesar da dupla operação de transporte e do 
beneficiamento do material natural, verificou-se ser 
mais econômica esta solução, uma vez que os 
ensaios haviam demonstrado estarem as 
características do pavimento obtido com o emprêgo 
dêsse material ainda dentro das especificações. 

Grande parte do asfalto empregado na 
pavimentação foi fornecida pela Refinaria Arthur 
Bernardes, que naquela ocasião estava iniciando a 
produção dêsse derivado do petróleo. 

Logo no início das obras, havia sido construída 
a estação de passageiros, bem como as casas para 
o pessoal encarregado dos diversos serviços e as 
instalações de água. 

Mais recentemente, foram levadas as linhas 
de transmissão de energia e telefone. 

Presentemente, está sendo pavimentada a 
estrada de acesso, que liga o aeroporto à cidade, 
passando pelo povoado de Ataláia. É uma obra 
completamente indispensável, sem a qual não 
poderão funcionar normalmente os serviços. 

O tráfego aéreo de Aracaju é apreciável, 
atingindo a mais de 3.000 pousos anuais, com um 
total superior a 20.000 passageiros embarcados. 
Provàvelmente, o movimento de passageiros 
crescerá de muito com as operações dos aviões de 
maior porte que já começaram a freqüentar o novo 
aeroporto. 

Aracaju é centro de convergência  
de todo o Estado de Sergipe e do Nordeste da  
Bahia, de modo que o bom aeroporto que ali  
 

se construiu, capacitado para receber modernos  
e velozes aviões, servirá a tôda aquela ampla  
região. 

A disseminação de pequenos campos de 
pouso pela região citada permitirá o estabelecimento 
de um útil serviço de taxi-aéreo, ou mesmo de 
pequenas linhas subsidiárias, as quais irão se 
tornando mais importantes à medida que se fôr 
desenvolvendo econômicamente a de influência da 
Usina Hidrelétrica do São Francisco, em Paulo 
Afonso. Por isso, não deve ser descurada a 
construção dêsses campos de pouso em cidades 
como Propriá, Itabaiana, Simão Dias, Estância, 
Tobias Barreto e outras. 

Congratulando-me com o Govêrno Federal e, 
mais particularmente, com o Ministério da 
Aeronáutica pela conclusão das obras do aeroporto 
da Capital sergipana, dirijo um apêlo ao Sr. Ministro 
Correia de Mello, no sentido de que S. Ex.ª 
determine a inclusão de Aracaju na escala normal do 
Correio Aéreo Nacional, o renomado e utilíssimo 
serviço aéreo que a FAB mantém em todo o 
Território Nacional. 

Para um Estado como o de Sergipe, em que 
os meios de transporte são precários e cuja ligação 
com a Capital da República e outros Estados é feita 
ùnicamente por via aérea, a construção do 
aeroporto de Aracaju, com a sua pista de  
pouso pavimentada, representa um importante 
melhoramento público, merecedor das maiores 
manifestações de alegria do povo sergipano. (Muito 
bem. Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o  
nobre Senador Mourão Vieira, para explicação 
pessoal. 
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O SR. MOURÃO VIEIRA (para explicação 
pessoal) (*): – Sr. Presidente, Senhores Senadores, 
muito antes de ter sido enleado pelos tentáculos da 
política, não raro agrestes e poucas vêzes amoráveis 
dediquei parte da vida à juventude e à infância. 

Sou, pois, sempre muito sensível aos apelos 
que envolvem, principalmente, a criança. 

Há, no Amazonas, um hospital de crianças 
denominado "Casa Dr. Fajardo", anexa à Sociedade 
de Amparo à Maternidade e à Infância. Desde 1922, 
senhoras da sociedade amazonense, capitaneadas 
pela Senhora Maria Miranda Leão, organizaram, no 
meu Estado, essa Sociedade, que se vem 
dedicando, com o maior desvêlo, à infância 
amazonense. Mercê do seu espírito caritativo e do 
muito que tem feito em prol da proteção à infância, 
mereceu a Senhora Maria Miranda Leão, da 
população, o nome terno que a consagrou 
definitivamente no coração do povo amazonense; 
todos a chamamos "Mãezinha". 

Sr. Presidente, no exercício do meu mandato, 
com o apoio dos dois eminentes colegas de 
Bancada, Senadores Cunha Mello e Vivaldo Lima, 
tenho incluído no Orçamento da República algumas 
verbas destinadas a amparar a infância 
amazonense. Os "Planos de Economia", entretanto, 
principalmente os que vêm atingindo a 
Superintendência do Plano de Valorização 
Econômica da Amazônia, não têm permitido que 
aquêles auxílios, embora diminutos, cheguem ao 
benfazejo destino. 

Ainda agora, Sr. Presidente, no desempenho 
da honrosa missão que me foi confiada pelo  
Govêrno da República, tive oportunidade de 
pervagar vários países da Europa, em companhia do 
eminente colega, Senador Reginaldo Fernandes, 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

que à sua condição de representante do povo alia a 
de excelente companheiro de viagem. 

Além do desempenho do mandato de 
Conselheiro Parlamentar junto ao GATT, dediquei 
algumas horas de alguns dias ao estudo da 
juventude e da infância. Procurei conhecer o  
que há a êsse respeito na Europa; e fiquei  
encantado com o que se realiza, por exemplo  
na Suíça, onde o Departamento de Educação  
dirige e orienta tudo que se relaciona com  
êsse problema. Os governos dedicam sua  
principal atenção à infância; e já se tornou  
até acaciano dizer que a criança é o futuro de um 
país. 

Sr. Presidente, desejo dar conhecimento ao 
Senado dos têrmos de um ofício que acabo  
de receber da Sra. Maria José Almeida Araújo da 
Silva. 

O SR. REGINALDO FERNANDES: – Permite 
V. Ex.ª um aparte? 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Com todo o 
prazer. 

O SR. REGINALDO FERNANDES: – 
Agradeço a referência que Vossa Excelência  
fêz à minha companhia no desempenho da 
Comissão que nos foi atribuída. Aproveito a  
ocasião para testemunhar o brilho com que o 
eminente colega se desempenhou da missão, 
sobretudo o interêsse com que atuou no GATT. 
Revelando profundo conhecimento da economia  
da Amazônia, defendeu os interêsses daquela 
Unidade da Federação. Tratou, ainda, dos  
problemas de assistência à infância e a instrução 
pública. Êsse o depoimento que desejava  
dar, quando V. Ex.ª faz a defesa de um  
dos problemas mais oportunos da situação da 
Amazônia. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – As palavras do 
nobre colega comovem-me por partirem de pessoa 
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com quem privei trinta dias. Também acompanhei 
sua atuação e posso dizer do seu alto interêsse 
pelos problemas do País. 

Sr. Presidente, passarei a ler, a fim de que 
conste dos nossos Anais, o ofício que acabo de 
receber da Sra. Maria José Almeida Araújo da Silva, 
que substitui, na direção da Sociedade de Amparo à 
Maternidade e à Infância, a Senhora Maria Miranda 
Leão. 

Está assim concebido: 
Manaus – Amazonas. 
Em 7 de maio de 1958. 
Exmo. Sr. Senador Federal 
Antóvila Mourão Vieira. 
A Casa Dr. Fajardo, mantida pela Sociedade 

de Amparo à Maternidade e à Infância de Manaus, 
fundada em Manaus, capital do Amazonas, a 19 de 
dezembro de 1922, tem a seu cargo a manutenção 
de uma comunidade de freiras capuchinhas, que 
especializadas, dirigem o hospital internamente, com 
60 leitos sempre ocupados por crianças de 0 a 7 
anos de idade, com as mais diversas doenças, um 
Ambulatório externo, onde se atendem e se 
fornecem os medicamentos a centenas de crianças 
necessitadas, diàriamente, e ainda um serviço social 
e proteção jurídica ao mesmo. 

Além disso, a Sociedade tem a seu cargo, a 
construção de uma unidade hospitalar infantil, 
conforme planta que lhe foi fornecida pelo 
Departamento Nacional da Criança, do Ministério da 
Saúde, que supervisiona os trabalhos em execução 
desde o início. 

A Instituição, no cumprimento de seu 
programa assistencial à Maternidade e à Infância, 
vê-se com os parcos recursos recebidos, e a 
majoração vertiginosa do custo de vida, numa 
situação precária que tem que ser enfrentada 
resolutamente com o apoio dos amigos. 

Pois, verdadeiras levas de crianças subnutridas 
e doentes, muitas, portadoras de moléstias gra- 
 

ves e contagiantes, nos chegam dos arredores  
de Manaus, dos altos rios e até dos Territórios 
Federais, superlotando muita vez, nossas 
enfermarias e nos fazendo entristecer olhando o 
edifício paralisado no seu arcabouço podendo, se 
hoje estivesse pronto, abrigar com mais confôrto e 
em maior número as crianças pobres e 
desamparadas. 

A nossa lavanderia, que recebe diàriamente 
500 a 600 peças sujas, ainda é manual e dirigida por 
uma lavadeira, por falta de recursos para adquirirmos 
uma lavadeira elétrica. 

No plano para o ano corrente de 1958, nos  
foi consignado pela S.P.V.E.A. para construção  
do hospital, dois milhões: porém as quotas de 
prioridade foram mínimas e ainda não foi recebida 
nenhuma. 

O problema da criança e da mãe-gestante 
operária, na capital amazonense, é realmente 
cruciante e as providências para solucioná-lo  
não devem ser retardadas. As verbas dos  
Ministérios para manter nosso hospital infantil em 
1958, foram diminutas e até o momento nada 
recebemos. A enfermaria infantil da Santa Casa foi 
fechada. Mais um motivo, para procura do nosso 
hospital. 

Desejávamos também uma verba para 
comprar uma viatura qualquer, para o serviço do 
nosso hospital, sonho que até hoje não nos foi 
possível realizar. 

Confiada no espírito de cooperação  
que V. Ex.ª tem sempre demonstrado, deixo  
aqui o nosso apêlo, para que seja possível à  
Casa Dr. Fajardo, contemplada com melhores 
subvenções, continuar com tão grande assistência  
à Maternidade e à Infância da cidade de  
Manaus. 

Com protestos de consideração e aprêço, 
subscrevo-me atenciosamente. – Maria José 
Almeida Araújo da Silva, Presidente. 
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Sr. Presidente, a Sra. Maria José Almeida 
Araújo da Silva, um dos mais finos ornamentos da 
nossa sociedade, faz fervoroso apêlo às autoridades 
do País no sentido de que acorram em auxílio 
daquela entidade, que precisa, quanto antes, ver 
amparada a parte econômica, sem o que tenderá a 
desaparecer. 

Êsse, também, Sr. Presidente, o apêlo  
que dirijo ao Senado, ao Sr. Presidente da 
República, ao Sr. Ministro da Fazenda, ao 
Superintendente da Valorização da Amazônia, enfim, 
a todos quantos tenham parcela de responsabilidade 
nos dinheiros públicos. Já agora não posso culpar 
inteiramente o Sr. Superintendente da SPEVIA, 
porque estou informado de que os dízimos que 
cabem à Valorização da Amazônia estão em grande 
atraso. 

Sr. Presidente, faço-me éco das solicitações 
de uma Sociedade que merece todo o nosso 
amparo, porque tem a seu cargo assistência à 
criança amazonense. (Muito bem! Muito bem). 

Durante o discurso do Sr. Mourão Vieira, o Sr. 
Cunha Mello deixa a Presidência, assumindo-a o Sr. 
Apolônio Salles. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa dois 
requerimentos que vão ser lidos. 

É lido e deferido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 160, de 1958 

 
Senhor Presidente. 
Requeiro à Mesa, nos têrmos regimentais, 

sejam solicitadas ao Exmo. Sr. Ministro do  
Trabalho, Indústria e Comércio, as informações 
seguintes: 

1. Procede a informação de que virão para  
o Brasil, ainda êste ano, de 12 a 15 mil imigrantes 
 

especializados, procedentes de países europeus? 
2. Existe algum plano prèviamente elaborado 

pelo INIC visando à colocação dessa gente em 
centros de trabalho do território nacional? 

3. Qual a verba destinada ao custeio dos 
trabalhos de recrutamento e classificação de 
candidatos, no exterior, e o transporte dos mesmos 
para o Brasil, bem como a sua hospedagem 
provisória em nossa terra? 

4. A seleção dêsses especialistas, no exterior, 
obedece a critérios científicos, pelo menos no que 
diz respeito a estudos sôbre a adaptação dos 
mesmos ao meio brasileiro? 

5. No processo de seleção é dada preferência 
a agricultores que possam concorrer para o 
aperfeiçoamento técnico da agricultura brasileira? 

6. Quanto custou à economia nacional a última 
leva de imigrantes aportados ao Brasil, provenientes 
da Hungria, os quais após meses de permanência 
em nossa terra, por conta da União, decidiram voltar 
ao continente de origem, por não se adaptarem ao 
nosso meio? 

7. O programa imigratório do Govêrno tem 
sido executado em prejuízo da emigração interna, 
que, dentro de normas racionais, deve ter prioridade, 
tendo em vista as grandes massas humanas 
desajustadas, em regiões econômicamente 
improdutivas do País? 

 
Justificativa 

 
Em face do recente fiasco referente aos 

imigrantes húngaros que, após permanência por 
alguns meses nas hospedarias do INIC, deliberaram 
voltar para a Europa, dizendo cobras e lagartos  
do nosso Govêrno e da nossa terra, ao  
anunciar-se, agora, a vinda de novas levas de 
imigrantes europeus, volta-se a atenção do Parla- 
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mento para aspectos ainda não muito 
esclarecidos referentes às tarefas das entidades 
responsáveis, no Brasil, pela política imigratória e 
colonizadora. 

É essa, assim, a razão determinante do 
presente pedido de informações, que visa à 
obtenção de dados necessários ao perfeito exame 
do assunto, por parte do legislador atento ao 
desenvolvimento do problema e desejoso de 
contribuir com medidas legais, da alçada do Poder 
Legislativo, para melhor execução da política 
colonizadora em nossa terra. 

Ressalta, ainda, a necessidade de relacionar 
com a questão imigratória e colonizadora o problema 
das correntes emigratórias internas, visando a  
obter uma solução de conjunto, de forma a não 
colocar em execução uma política que se desenvolva 
em detrimento ou omissa em relação aos 
contingentes humanos atualmente fora da produção, 
em grandes áreas do País atingidas por crises que 
decorrem mais de fatôres geográficos do que, 
pròpriamente em razão de capacidade de  
trabalho de seus habitantes, momentaneamente 
desajustados. 

Sala das Sessões, em 14 de maio de 1958. – 
Senador Lino de Mattos. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 161, de 1958 

 
Nos têrmos do Regimento Interno, requeremos 

que o Senado não funcione no dia 15 do corrente, 
data consagrada ao culto cristão da Ascensão de 
Nosso Senhor. 

Sala das Sessões, em 14 de maio de  
1958. – Prisco dos Santos. – Ezechias da  
Rocha. – Lino de Mattos. – Gilberto Marinho. –  
Filinto Müller. – Sylvio Curvo. – Mourão Vieira. – 
Fausto Cabral. – Cunha Mello. – Lima Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre Senador 
Kerginaldo Cavalcanti enviou à Mesa um projeto de 
lei que vai ser lido. 

É lido e apoiado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 10, de 1958 

 
Dispõe sôbre tempo de serviço de servidores 

da extinta Diretoria Nacional do Serviço de Defesa 
Civil. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Computar-se-á, como de efetivo 

exercício, para todos os efeitos, o período de 19 de 
junho a 10 de outubro de 1946, em que os servidores 
da extinta Diretoria Nacional do Serviço de Defesa 
Civil aguardaram aproveitamento no Serviço Público 
Federal. 

Parágrafo único. Os benefícios desta lei não 
incluem vencimentos atrasados. 

Art. 2º A averbação dêsse tempo processar-
se-á mediante requerimento do interessado à 
autoridade a qual estiver o mesmo subordinado. 

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

 
Justificação 

 
Cuida-se de funcionários que cooperaram 

ativa e patriòticamente no esfôrço de guerra do Brasil 
e que tiveram, como fiscais do extinto Serviço de 
Defesa Civil, desempenho saliente nos exercícios de 
defesa civil, no preparo psicológico da população, à 
eventualidade de ataques por parte das nações do 
Eixo, que arrastaram nossa Pátria à luta no último 
conflito mundial. 

Objetiva, pois, êste projeto, seja considerado 
como de efetivo exercício, o período de 3 meses e 22 
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dias, em que ditos funcionários aguardavam a  
que se procedesse a um levantamento de  
funções vagas no Ministério da Justiça e  
Negócios Interiores para que pudessem retornar  
ao Serviço Público Federal, de acôrdo, aliás,  
com o Decreto-lei nº 9.370, de 17-6-1946 que 
dispõe: 

 
Art. 3º ................................................................ 
"§ 1º O pessoal extranumerário constante das 

tabelas a que se refere êste artigo poderá ser 
aproveitado, em funções equivalentes, em vagas que 
se verificarem em outras repartições. 

Esperamos, à vista do expôsto, que  
êste projeto mereça a aprovação do Congresso 
Nacional. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1958. – 
Kerginaldo Cavalcanti. 

Às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Serviço Público Civil e de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 66, de 1958, que faculta aos cafeicultores a 
liberação da safra agrícola independente do 
pagamento do débito vencível no ano de 1957,  
ou de 1958, e dá outras providências (em regime  
de urgência, nos têrmos do art. 156, § 3º, do 
Regimento Interno, em virtude do Requerimento nº 
150, de 1958, do Sr. Senador João Villasbôas e 
outros Srs. Senadores, aprovado na sessão 
extraordinária de 13 do mês em curso) dependendo 
de pareceres das Comissões: – de Economia e de 
Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a  
palavra o nobre Senador Lima 
 

Teixeira, para emitir parecer em nome da Comissão 
de Economia. 

O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Sr. Presidente, o 
projeto em discussão é oriundo da Câmara dos 
Deputados, e visa à prorrogação do prazo de 
liquidação de dívida contraída pelos cafeicultores, 
em função da geada de 1955. 

Outro projeto já lhes havia concedido 
moratória; entretanto, os lavradores não puderam 
satisfazer os compromissos assumidos. Elaborou-se 
então, a proposição que hoje vamos votar, dilatando 
o prazo por um ano. (Lendo). 

Como é sabido, as safras cafeeiras do País, 
especialmente do Norte do Paraná, se vêem 
assoladas, vez por outra, pelo flagelo da geada. 
Assim sucedeu nos anos de 1953, 1955 e 1956, 
verificando-se perdas da ordem de 60% e até 90%. 

A primeira providência oficial tendente a 
amparar os produtores de café atingidos pela 
calamidade foi concretizada na Lei nº 2.095, de 16 
de novembro de 1953, pela qual era o Poder 
Executivo autorizado a contratar o Banco do Brasil S. 
A., pela sua Carteira de Crédito Agrícola e Industrial, 
nos períodos agrícolas compreendidos entre 1º de 
novembro de 1953 a 31 de outubro de 1957, sob a 
responsabilidade do Tesouro Nacional, a realização 
do financiamento das lavouras do café, cujo custeio, 
em virtude da redução da respectiva produtividade 
ocasionada pela geada, não se enquadrasse nas 
disposições do Regulamento da mencionada 
Carteira. 

Repetindo-se o fenômeno climático  
em 1955, nova lei se sancionou – a de nº  
2.697, de 27 de dezembro dêsse ano,  
prorrogando para 31 de outubro de 1959, o 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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prazo referido na lei acima citada. Beneficiavam-se 
dos financiamentos nela previstos não só os 
agricultores já assistidos nos têrmos da Lei nº 2.095, 
como também os cafeicultores cujas lavouras 
houvessem sido afetadas pelas geadas ocorridas em 
julho e agôsto de 1955. Inseria-se ainda no bôjo 
daquela lei uma série de outras disposições a 
respeito do prazo e limites de empréstimos, 
garantias, redescontos etc., tudo visando resguardar 
e conciliar os interêsses dos cafeicultores e do 
Banco do Brasil. 

A importância crescente do Norte do Paraná, 
como zona pioneira do café, a constatação da 
impossibilidade em que se encontravam os 
lavradores de saldar os seus débitos, a necessidade 
de evitar o colapso econômico de tôda uma região, 
com reflexos prejudiciais no âmbito estadual e 
nacional, impunham a moratória como a solução 
mais lógica, não obstante as naturais reservas que, 
em princípio, se devam formular a medida dessa 
índole. 

Por outro lado, a ocorrência de nova geada em 
1956, a circunstância de que no ano seguinte alguns 
lavradores em minoria se veriam forçados a entregar 
sua primeira e reduzida colheita para fazer face ao 
pagamento da prestação de vida ao Tesouro 
Nacional, o aprofundamento da crise cafeeira, as 
manobras baixistas tendentes a colocar os 
lavradores inermes, sem defesa, nas mãos do 
intermediário, tornavam imperativa, uma vez mais, a 
prorrogação da moratória, além da própria liberação 
das safras. 

Ante a conjuntura acima descrita, alguns  
de cujos objetivos persistem e tendem a agravar-se, 
não há como recusar essa segunda prorrogação  
da moratória, tanto mais quanto ela tem o  
caráter de medida de exceção e vigorará  
por prazo curto. Seus riscos são míni- 
 

mos, pois a extraordinária fertilidade das terras do 
Norte do Paraná, os métodos modernos e racionais 
de exploração do café que ali imperam e o "élan" 
produtivo de que seus agricultores têm dado 
mostras, são indicativas, de que aquela região 
possui condições propícias para uma rápida 
recuperação, podendo dentro em pouco retornar ao 
serviço normal das dívidas contraídas no Banco do 
Brasil. 

Por tudo isso, opinamos favoràvelmente ao 
projeto de lei em discussão. (Interrompendo a 
leitura). 

Sr. Presidente, se o projeto visasse, em 
princípio, ao perdão das dívidas, possìvelmente a 
Comissão de Economia não teria dado parecer 
favorável. O que se objetiva entretanto, é apenas a 
moratória, prorrogação de prazo para que os 
produtores de café possam saldar os débitos; tanto 
mais quanto em vista dos prejuízos causados pela 
geada viram-se inibidos de satisfazer os 
compromissos com o Banco do Brasil. 

Diante do expôsto e do fito do projeto,  
que é precisamente não sufocar os cafeicultores, 
mas aliviá-los, possibilitando-lhes o pagamento  
das dívidas, não há como negar que merece  
o apoio da Comissão de Economia, que,  
assim se manifesta pela sua aprovação. (Muito  
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Solicito o parecer da 
douta Comissão de Finanças. 

O SR. JÚLIO LEITE: – Sr. Presidente, passo a 
ler o parecer da Comissão de Finanças. 

O presente projeto estabelece as seguintes 
providências em favor dos cafeicultores que tiveram 
suas lavouras financiadas nos têrmos da Lei nº 
2.697, de 27 de dezembro de 1955. 

a) liberação, à sua escolha,  
da safra agrícola de 1956-57, ou da 
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de 1957-58, independentemente do débito vencível 
no ano de 1957, ou de 1958, conforme o caso (art. 
1º); 

b) pagamento parcelado ao Banco do Brasil S. 
A. em quatro prestações iguais, a partir de 31 de 
outubro do ano imediatamente posterior à safra 
encerrada, do débito remanescente e oriundo do 
financiamento recebido (art. 2º). 

c) modificação do art. 7º da Lei nº 2.697, 
citada, no sentido de ser entregue ao Banco do 
Brasil, para venda e pagamento da dívida, o café 
colhido nos imóveis atingidos, na produção, sòmente 
a partir da safra seguinte à que fôr liberada (art. 3º); 

d) faculdade de obter do referido Banco um 
empréstimo na importância equivalente à safra de 
1956-57, que já tiverem entregue àquele 
estabelecimento, empréstimo que será adicionado ao 
montante da dívida a ser paga parceladamente (art. 
4º). 

Estabelece, ainda, o projeto (art. 5º) que os 
seus benefícios não se aplicarão aos produtores que 
já renunciaram às vantagens das Leis nº 2.095 de 16 
de novembro de 1953, e 2.697 de 27 de dezembro 
de 1955. 

A medida é perfeitamente justa e oportuna, 
tendo em vista as dificuldades, porque passam, 
ainda, os cafeicultores cujas lavouras foram atingidas 
pelas geadas ocorridas em julho e agôsto de 1955. 

Nestas condições, opinamos favoràvelmente 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 66, de 1958. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto. 

O SR. OTHON MÄDER: – Sr. Presidente, o 
Projeto de Lei da Câmara nº 66, de 1958, que ora se 
discute, trata da liberação da safra dos cafés que 
tendo sofrido as conseqüências das geadas de 
 

1953 e 1955, foram financiados pelo Banco do Brasil 
e a êste estavam apenhados. 

A matéria já é, do conhecimento do Senado, 
através da Proposição nº 39 de 1957 que apresentei 
a esta Casa em 7 de outubro de 1957, a qual, depois 
de estudada pelas diversas Comissões, mereceu 
aprovação unânime do Senado e foi remetida à 
Câmara dos Deputados ainda em dezembro do ano 
passado. 

Acontece que na outra Casa do Parlamento, 
dias após a apresentação do meu projeto também 
surgiu iniciativa semelhante, visando o mesmo 
objetivo. Eu poderia, Sr. Presidente, baseado no 
Regimento Comum, providenciar para que a  
minha proposição tivesse andamento preferencial, já 
que ela estava aprovada pelo Senado e se 
encontrava nas Comissões técnicas da Câmara  
dos Deputados, enquanto que a que surgiu 
posteriormente naquela Casa e que consiste num 
substitutivo ao Projeto 3.345 de 1957, encontrava-se 
ainda sem andamento na Câmara de origem.  
A minha proposição que teve aqui o nº 39 de  
1957, sendo anterior e estando mais adiantada, 
mereceria tramitação preferencial, ficando 
prejudicado o projeto semelhante nascido na Câmara 
dos Deputados. 

Porém, como o meu objetivo é o de dar 
aprovação a mais rápida possível a esta medida tão 
reclamada pela cafeicultura do Estado, e não o de 
atribuir a autoria a êste ou aquêle representante do 
Paraná, abro mão completamente, da prioridade que 
o meu projeto pudesse ter, para aprovar êste que 
hoje nos vem às mãos, através da iniciativa de um 
representante do Estado do Paraná. O que me 
importa é apressar a votação de uma lei que libere 
para os cafeicultores a colheita de 1958, que está 
apenhada ao Banco do Brasil. 
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Assim, Sr. Presidente, como já disse, a 
matéria é conhecida do Senado, que concordou 
plenamente com esta liberação das safras de 1957 e 
1958 a favor dos financiados, adiando-se a 
prestação do ano de 1958 para ser paga mais tarde, 
acrescida dos juros de mora. 

Sr. Presidente, o projeto em debate é do mais 
alto alcance, e tem grande importância para os 
cafeicultores, principalmente do Estado do Paraná. É 
que êsses lavradores, que foram sacrificados pelas 
geadas, que ocorreram no meu Estado, tinham esta 
safra de 1958 e a de 1957, apenhadas no Banco do 
Brasil, como garantia do pagamento dos seus 
financiamentos. Acontece que a situação financeira 
dêstes lavradores não é das melhores. Necessitam 
êles de recursos para o custeio das suas fazendas e, 
principalmente, pagamento dos seus colonos e 
empreiteiros, aparelhamento para melhoria do 
produto e empreendimentos outros de execução 
imediata. 

Sugeriu-se, então, pleitear-se do Banco do 
Brasil a prorrogação do pagamento da prestação do 
ano de 1958, a fim de que com êsses recursos 
pudessem os fazendeiros saldar outras dívidas. Essa 
prorrogação é que recebeu a denominação de 
liberação. 

Como bem acentuou o nobre Relator da 
Comissão de Economia, Senador Lima Teixeira, com 
esta liberação não se trata de perdoar dívidas, mas, 
simplesmente, de adiar o pagamento da prestação 
do ano corrente para o seguinte, sujeitando-se os 
devedores aos juros relativos a essa dilatação de 
prazo, assim como a quaisquer despesas 
decorrentes da prorrogação. Não é, portanto, um 
favor, uma concessão de privilégio aos cafeicultores 
do Paraná, mas simplesmente uma prorrogação da 
prestação de 1958, sem dispensa dos juros. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. OTHON MÄDER: – Com todo o prazer. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Nada mais 

justificável do que essa benevolência em relação aos 
agricultores paranaenses. Não têm êles culpa de a 
natureza os ter prejudicado. É, conseqüentemente, 
justa a sua reivindicação e natural que a Nação e o 
Congresso a atendam. 

O SR. OTHON MÄDER: – Muito agradecido 
pelo aparte do nobre representante do Ceará, 
Senador Fernandes Távora. Reconhece S. Ex.ª justa 
a medida, a qual, sobretudo, reverterá em benefício 
da cafeicultura brasileira e da própria economia 
nacional. Uma vez possam os cafeicultores, êste 
ano, dispor de alguns recursos a mais, tratarão de 
aparelhar suas fazendas, dotando-as de terreiros 
ladrilhados, tanques de lavagem mecânica, tulhas 
mais apropriadas, tratos culturais, adubação, 
combate às pragas e outros meios de melhorar a 
qualidade do café; além de melhorar também as 
condições de vida do trabalhador rural, construindo-
lhe moradia mais higiênica e saudável. Estamos 
exatamente em plena campanha dos cafés finos e 
êstes resultam do bom tratamento dado ao café 
colhido. 

É evidente que, aperfeiçoadas as instalações 
das fazendas, teremos produtos de melhor 
qualidade. 

A moratória, portanto, por assim dizer, 
proporcionará vantagem imediata à cafeicultura 
nacional, propiciando um produto exportável de 
melhor qualidade, como é o objetivo da campanha 
dos cafés finos. 

Por outro lado, é sabido que o Norte do 
Paraná é habitado por cêrca de um milhão e 
quinhentas mil pessoas. Dessa população, cêr- 
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ca de um têrço é composto de nordestinos. E dos 
homens que trabalham na lavoura de café, do  
meu Estado, aproximadamente setenta por cento 
são colonos que vieram do Nordeste. O Paraná, 
portanto, abriga e absorve uma alta percentagem  
de retirantes nordestinos. Auxiliando-se a 
cafeicultura paranaense, estamos ajudando os 
nordestinos. 

Estão êles, atualmente, necessitados de 
recursos também para ajudarem às suas famílias, 
que vêm do Nordeste, acossadas pela sêca. 

Está sendo providenciada a vinda de novas 
levas de nordestinos para aquelas regiões, a fim de 
auxiliarem os cafeicultores do Paraná na colheita da 
grande e próxima safra que se anuncia ser superior a 
oito milhões de sacas de café. Estão para 
desembarcar em Paranaguá, com destino ao Norte 
do Paraná, cêrca de dez mil pessoas, fugindo aos 
horrores da sêca. 

Vamos, assim, proporcionar trabalho aos 
nordestinos, emigrantes de suas terras, por motivo 
das sêcas. É aspecto de grande importância, pois, 
dessa forma, ajudaremos êsses patrícios não com 
esmolas, óbulos, donativos, mas dando-lhes 
oportunidade de trabalhar, prosperar e progredir, na 
terra paranaense. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Os 
nordestinos não pedem mais que isso. 

O SR. OTHON MÄDER: – Exatamente. 
Êsses homens nada pedem de graça;  

querem viver pelos seus próprios braços e o  
Paraná nesta oportunidade, oferece-lhes ocasião 
muito propícia para que possam ali se localizar e 
progredir. 

O meu Estado, através da exportação de café, 
tem contribuído para o Govêrno Federal com divi- 
 

sas que vão a trezentos ou quatrocentos milhões de 
dólares, por ano. 

Hoje, para o Brasil, é da mais alta importância 
a lavoura cafeeira daquela região. Nada mais justo, 
portanto, que se dê amparo a esta riqueza que 
representa bilhões de cruzeiros nas estatísticas da 
economia nacional. 

O projeto visa simplesmente a suspender por 
um ano o pagamento da dívida contraída em virtude, 
de financiamentos feitos aos cafeicultores que 
tiveram suas lavouras prejudicadas pelas geadas. 

É concessão muito justa, de conseqüências 
benéficas não só no que representa de amparo aos 
colonos como no que contribui para aumento da 
produção. 

O Brasil precisa cada vez mais de divisas para 
manter equilibrada a Balança de Pagamento. E o café 
é ainda a maior fonte de divisas. Portanto, tudo quanto 
se fizer em prol do café, será em favor do Brasil. 

Sr. Presidente, penso que não preciso justificar 
mais o projeto, que é da mais alta importância para a 
economia nacional, tanto que mereceu aprovação 
unânime não só da Câmara dos Deputados como das 
Comissões do Senado que sôbre êle opinaram. Aliás, 
o Senado já se havia pronunciado por unanimidade, 
favorável a esta medida, quando aqui se debateu o 
Projeto nº 39 de 1957, de minha autoria. Estou certo 
de que o Senado aprovará a matéria, para a qual 
solicitamos regime de urgência, porque a safra já está 
quase em meio e há grande quantidade de café 
colhido. Se transformado em lei o projeto, em vez  
de ser entregue ao Banco do Brasil o café colhido  
em 1958 ficará à disposição dos lavradores para  
que o vendam da maneira mais conveniente aos  
seus interêsses e apliquem os resultados no 
melhoramento de suas fazendas, em be- 
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nefício de seus colonos e, fazendo com que a 
lavoura de café se expanda ainda mais e se 
aprimore a qualidade do produto. 

Estou certo de que o Senado aprovará o 
projeto que representa, de fato, medida justa e que 
bem atende os interêsses da economia nacional. 
(Muito bem). 

Durante o discurso do Sr. Othon Mäder, o Sr. 
Apolônio Salles deixa a Presidência, assumindo-a o 
Sr. Cunha Mello. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
O SR. LINO DE MATTOS (*): – Sr. 

Presidente, a propósito do projeto de lei que faculta 
aos cafeicultores a liberação da safra agrícola, 
independente do pagamento do débito vencível no 
ano de 1957, ou de 1958, numerosos lavradores do 
Norte do Paraná, das cidades de Londrina, Maringá, 
Sertaneja e Cornélio Procópio, telegrafaram-me 
solicitando que votasse favoràvelmente à 
proposição. 

Devo responder a essa solicitação. Nenhuma 
informação agradaria melhor aos cafeicultores 
interessados na aprovação do projeto, 
principalmente, à Diretoria da Associação 
Paranaense de Café que a presença, em Plenário, 
do eminente e nobre Senador Othon Mäder, que 
teceu considerações sôbre a matéria e para ela 
solicitou a atenção da Casa. Foi o que fiz, Sr. 
Presidente, quando submetido à decisão o 
requerimento de urgência para rápida tramitação do 
Projeto de Lei nº 66, de 1958, e é o que faço  
neste instante, para, com os meus aplausos, 
acompanhar a decisão favorável do Senado da 
República, certamente, por unanimidade, num  
gesto de reconhecimento do verdadeiro va- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

lor dessa proposição e da necessidade do 
atendimento urgente da medida nela preconizada. 

É ainda, Sr. Presidente, a resposta que da 
tribuna desta Casa encaminho a quantos me 
honraram com solicitações, através de telegramas, 
ofícios, enfim, de correspondência, pedindo meu 
apoio e meu interêsse pessoal e o da minha Bancada. 

Aqui estamos para aprovar o projeto. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
(Pausa). 

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

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 66, de 1958 

 
(Nº 3.345-C, de 1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Faculta aos cafeicultores, a liberação da safra 

agrícola, independentemente, do pagamento do 
débito vencível no ano de 1957, ou de 1958, e dá 
outras providências. 

 
Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É facultado aos cafeicultores que 

tiveram as suas lavouras financiadas nos têrmos da 
Lei nº 2.697, de 27 de dezembro de 1955, a 
liberação, à sua escolha, da safra agrícola de 1956-
57, ou da de 1957-58, independentemente do 
pagamento do débito vencível no ano de 1957 ou de 
1958, conforme o caso. 
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Art. 2º A exigência pelo Banco do Brasil  
S. A., do débito remanescente e oriundo  
do financiamento previsto na Lei nº 2.697,  
de 27 de dezembro de 1955, processar-se-á 
mediante pagamento de quatro prestações  
iguais, a partir de 31 de outubro do ano 
imediatamente posterior à safra que fôr  
liberada. 

Art. 3º O art. 7º da Lei nº 2.697 de 27  
de dezembro de 1955, passa a ter a seguinte 
redação: 

"Art. 7º Quaisquer que sejam as  
garantias oferecidas, os lavradores  
beneficiados destinarão ao Banco do Brasil  
S.A., para venda e pagamento da dívida,  
o café colhido nos imóveis atingidos, na  
produção, a partir da safra seguinte à que fôr 
liberada". 

Art. 4º Os cafeicultures que já tiverem  
feito entrega, ao Banco do Brasil S. A., da  
safra de 1956-1957, poderão obter do 
estabelecimento, um empréstimo na importância 
equivalente ao valor da sua remissão, que será 
adicionado ao montante da dívida a ser paga no 
prazo previsto no art. 2º. 

Art. 5º Os benefícios da presente lei não se 
aplicarão aos produtores que já renunciaram às 
vantagens das Leis ns. 2.095, de 16 de novembro de 
1953, e 2.697, de 27 de dezembro de 1955. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 256, de 1957, que concede isenção de direitos, 
taxas aduaneiras e impôsto de consumo para 
material a ser importado pela Telefônica de Sete 
Lagoas S. A., no Estado de Minas Gerais, tendo 
Pareceres Favoráveis, sob ns. 122 e 123, de 1958, 
das Comissões: – de Economia e de Finanças. 

 
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 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 256, de 1957 

 
(Nº 1.079-B – 1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Concede isenção de direitos, taxas aduaneiras 

e impôsto de consumo para material a ser importado 
pela Telefônica de Sete Lagoas S.A., no Estado de 
Minas Gerais. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 É concedida isenção de direitos, taxas 

aduaneiras e impôsto de consumo, exceto a de 
previdência social, para material a ser importado pela 
Telefônica de Sete Lagoas S.A., no Estado de Minas 
Gerais, constante de relação anexa, destinado à 
instalação do serviço de telefones urbanos na cidade 
de Sete Lagoas, no mesmo Estado. 

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

 
RELAÇÃO DO MATERIAL DE QUE TRATA ESTA 

LEI 
 
Centro Telefônico. 
Centro telefônico automático, Ericson, tipo 

AGE, com seletores de 500 linhas, completamente 
equipado com todos os elementos automáticos 
necessários à ligação de 500 linhas e permitindo, 
sem modificações futuras, ampliações até 19.000 
linhas. 

Distribuidor geral, com capacidade  
de 1.050-600 linhas, equipado com  
27 listões de jacks de ensaio 
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para 20 linhas cada e 18 listões de protetores  
com fusíveis, pára-raios a carvão e bobinas térmicas 
de 50 linhas cada, fios de cross, ligação e 
acessórios. 

Instalação de fôrça prevista para 1.000 linhas, 
composta de: 

1 retificador de 25A, 48V, com regulagem 
automática de tensão. 

1 bateria de 24 elementos e 225Ah. 
Jôgo de ferramentas especiais, bem como um 

jôgo de peças sobressalentes para o centro 
automático. 

Fios e cabos necessários às ligações internas do 
centro e do distribuidor geral. 

Equipamento necessário à localização de 
defeitos nas linhas, ao contrôle do tráfego e à prova 
de funcionamento dos elementos automáticos, 
discos e seletores. 

Equipamento para serviços interurbanos, rural 
e especial. 

Centro interurbano de 1 posição tipo ABK, 
2.040, equipado com: 

50 linhas interurbanas ou rurais. 
6 linhas interurbanas ou rurais. 
5 linhas tronco para o centro automático. 
4 linhas tronco do centro automático. 
14 circuitos de cordão. 
3 medidores de tempo. 
O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a 

matéria da Ordem do Dia. 
O SR. LIMA. TEIXEIRA: – Sr. Presidente, 

peço a palavra, para explicação pessoal. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

Senador Lima Teixeira, para explicação pessoal. 
O SR. LIMA TEIXEIRA (para  

explicação pessoal) (*): – Sr. Presidente,  
velha é a desavença entre a Espanha e  
Portugal em tôrno da Vila de Olivença, que dês 
 
_________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

de 1297 pertencia a êste último país.  
Posteriormente, no entanto, caiu no domínio 
espanhol; e desde então se tem travado luta pela 
reconquista da Vila, que oferece todos os aspectos 
de uma localidade lusa. 

Dentro de alguns dias vai ser criado,  
nesta Capital, o "Grupo Brasileiro de Amigos  
de Olivença", sociedade civil destinada a  
congregar brasileiros amigos de Portugal, que 
desejam a volta da velha cidade ao domínio luso,  
do qual foi afastada pelo malfadado Tratado  
de Badajoz, ao tempo da invasão napoleônica  
da península ibérica. 

A Sociedade em questão, a exemplo  
das similares que já existem em Portugal e  
noutros países, congregará, exclusivamente, 
personalidades de destaque social,  
administrativo, político, cultural etc. E terá como  
lema principal de sua atividade a formação  
de um movimento de opinião pública  
mundial favorável à reivindicação portuguêsa  
sôbre Olivença, isto sem qualquer hostilidade  
ao Govêrno e ao povo espanhol, dos quais o referido 
movimento espera um gesto de alto cavalheirismo 
com a revisão do citado Tratado e conseqüente 
devolução de Olivença. 

O "Caso Olivença" resume-se no  
seguinte: Olivença pertence a Portugal deste  
12 de setembro de 1297, data em que foi  
assinado o Tratado de Paz de Alcanices,  
entre os dois países ibéricos e pelo qual D.  
Fernando IV, rei de Castela, cedeu essa e  
outras povoações (Ouguela, Campo Maior e  
São Felix de Galegos) ao rei D.  
Diniz de Portugal. Durante a campanha de  
Napoleão Bonaparte na península ibérica,  
quando a França estêve aliada à Espanha,  
a vila de Olivença foi tomada pelo  
exercito castelhano, sob o comando do  
General D. Manoel de Godoy. Isto em 1801. E o 
Tratado de Badajoz, impôsto pelas tropas 
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francesas, deu Olivença de presente à Espanha. 
Entretanto, êsse Tratado foi revogado, como todos 
os demais impostos por Napoleão em conclave das 
potências européias realizado em Paris em 30 de 
maio de 1814. No ano seguinte, 1815, no famoso 
Congresso de Viena, ficou estabelecida a volta de 
Olivença a Portugal, deliberação essa ratificada, 
solenemente, pelo Conde Fernán Nunez Y Barajas, 
representando a Espanha, em 1817. Em 1835, como 
Portugal reclamasse o cumprimento dessa 
obrigação, o Duque Alvarez Y Mendìzabal, ministro 
espanhol, trocou notas com o ministro português 
Duque de Palmela, prometendo "bom resultado para 
a reclamação, por julgá-la procedente". Porém, até 
agora não foi cumprida a promessa pelos sucessivos 
Governos que a Espanha tem tido, embora seja 
sempre renovada, com pretextos que o desejo de 
paz e boa amizade existente entre os dois povos 
vem alimentando. 

Ùltimamente, um grupo de patriotas 
portuguêses esboçou o movimento dos "Amigos de 
Olivença", a fim de conseguir da Espanha, pela 
veemência do apoio moral dos homens de 
responsabilidade do mundo civilizado, o 
cumprimento da obrigação assumida perante as 
potências signatárias do Tratado de Viena. 

Os brasileiros, que não são apenas amigos 
dos portuguêses, mas, também seus descendentes e 
herdeiros de suas tradições, formando com êles uma 
comunidade agora mesmo enaltecida e posta em 
têrmos de realização prática pelo Convênio firmado 
pelos Presidentes Kubitschek e Craveiro Lopes 
durante a visita dêste último ao nosso País, os 
brasileiros não podem ficar indiferentes a um 
movimento de tal importância e com tal objetivo, 
mormente não representando qualquer hostilidade à 
 

Espanha, país também nosso amigo. 
A Sociedade que vai ser fundada em 

solenidade com a presença de vultos mais 
representativos da intelectualidade e da vida pública 
brasileira merece, portanto, aplausos e apoio. 

Sr. Presidente, nesta hora, em que me dirijo 
ao Senado da República para transmitir a fundação, 
em breve, da Sociedade de Amigos de Olivença, eu 
o faço com o único intuito de que, existindo, como 
existe as melhores relações diplomáticas entre 
Espanha e Portugal, possam êsses dois países logo 
resolver a divergência. Naturalmente inclinada, pela 
condição de brasileiro, não deixo de  
demonstrar, nesta hora, as razões que militam  
em favor de Portugal, para que volte ao seu  
domínio uma Vila que tem tôda a tradição e aspecto 
da vida portuguêsa, porque é, de fato, uma vila de 
Portugal. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer, 
meu nobre colega. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – É realmente 
muito natural o nosso interêsse pela volta de 
Olivença a Portugal, que foi sempre o Senhor dessa 
vila, na fronteira com a Espanha; mas é preciso 
cuidado, para que não provoquemos qualquer 
suscetibilidade da parte do Govêrno da Espanha, 
incontestàvelmente também nosso amigo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Nosso amigo, V. 
Ex.ª tem tôda a razão. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Por 
conseguinte, procedamos com tôdas as precauções, 
a fim de que não se transforme num motivo de 
desgôsto aquilo que pretendemos fazer a favor de 
Portugal, nosso amigo de todos os tempos. 
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O SR. LIMA TEIXEIRA: – E ao qual estamos 
ligados pela tradição. 

Sr. Presidente, ao transmitir ao Senado a 
notícia da fundação da Sociedade dos Amigos de 
Olivença, faço votos para o restabelecimento das 
boas relações entre Portugal e Espanha, e que os 
direitos e deveres recíprocos encontrem um 
denominador, precisamente o bom entendimento 
diplomático, sobretudo entre nações vizinhas como 
Portugal e Espanha. 

Sr. Presidente, expresso, nesta hora, o desejo 
de que seja resolvido sem atritos o incidente, que, 
acredito, passageiro, voltando a reinar a paz e a 
compreensão sempre existentes entre aquelas duas 
grandes Nações. (Muito bem! Muito bem. Palmas) . 

O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo 
que tratar, vou encerrar a sessão. Designo para a de 
sexta-feira próxima a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Matéria em regime de urgência 

 
1 – Primeira discussão do Projeto  

de Lei do Senado nº 1, de 
 

1958, que dispõe sobre, moratória e outras  
medidas de assistência às vítimas de  
inundações verificadas em. diversos  
municípios fluminenses (em regime de urgência,  
nos têrmos do art. 156, § 3º, do  
Regimento Interno, em virtude do Requerimento  
nº 149, de 1958, do Sr. Attílio Vivacqua e  
outros Srs. Senadores, aprovado na sessão  
de 13 do mês em curso), dependendo de  
pareceres das Comissões de Constituição e Justiça; 
de Economia; e de Finanças. 

 
Matéria em tramitação normal 

 
2 – Discussão única do Projeto de  

Lei da Câmara nº 5, de 1958, que autoriza  
o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Cultura, o crédito especial de  
Cr$ 7.050.000,00 para ser distribuído a  
entidades esportivas, tendo Parecer Favorável,  
sob nº 63, de 1958, da Comissão de  
Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 16 horas e 45 

minutos. 
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