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PRESIDÊNCIA DO SENHOR CUNHA MELLO 
 

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

Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Lameira Bittencourt. 
Zacharias de Assumpção. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Mendonça Clark. 
Mathias Olympio. 
Victorino Corrêa. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Dix-Huit Rosado. 
Argemiro de Figueiredo. 
João Arruda. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Rui Palmeira. 
Silvestre Péricles. 
Heribaldo Vieira. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Attílio Vivacqua. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Milton Campos. 
Padre Calazans. 
Coimbra Bueno. 
Taciano de Mello. 

João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Fernando Corrêa. 
Gaspar Velloso. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Brasílio Celestino. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin – (50). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 50 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, declaro aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Heribaldo Vieira, Segundo Suplente, 

servindo de 2º Secretário, procede à leitura da Ata 
da sessão anterior, que, posta em discussão, é sem 
debate aprovada. O Sr. Novaes Filho, 4º Secretário, 
servindo de 1º, lê o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Avisos. 

 
– Ns. 382, 383 e 411; do Sr. Ministro da 

Fazenda, comunicando estar envidando esforços no 
sentido de serem ultimados os, esclarecimentos a 
que se referem os Requerimentos ns. 97, 73 e 322, 
de 1959, dos Senhores Senadores Gilberto Marinho 
e João Villasbôas; 

– Ns. 386, 387, 388, 419 e 420, ainda do Sr. 
Ministro da Fazenda, comunicando estar envidando 
esforços no sentido de serem, ultimados os 
esclarecimentos a que se referem os Requerimentos ns. 
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175, 178, 120, 190 e 185, de 1959, todos do Sr. 
Senador Lino de Mattos. 

Dê-se conhecimento aos Requerentes. 
Ainda do Sr. Ministro da Fazenda, como 

segue: 
Aviso nº 403 – 28-9-1959. 
Senhor Primeiro Secretário: 
Em referência ao Oficia nº 315, de 25 de junho 

último, com o qual V. Exa. transmitiu o teor do 
Requerimento nº 182, de 1959, em que o Sr. 
Senador Lino de Mattos solicita informações sôbre o 
resultado da verificação mandada proceder, nas 
cidades de São Paulo e Santos, pela Diretoria das 
Rendas Internas, tenho a honra de encaminhar a V. 
Exa cópia: do relatório apresentado àquele órgão em 
cumprimento à Portaria nº 49, de 29 de abril do 
corrente ano, de que trata o processo protocolado 
nesta Secretaria de Estado, sob nº 95.386-59 e do 
despacho ministerial no mesmo exarado em 24 de 
agôsto findo. 

Aproveito a oportunidade para renovara V. 
Exa. os protestos da minha alta estima e distinta 
consideração. 

 
GABINETE DO MINISTRO 

 
Tendo em vista que a Circular nº 5; de 30 de 

março de 1957, publicada no "Diário Oficial" de 2 de 
abril subseqüente, foi motivada, como consta do 
Processo nº 81.586-57, pelo interesse do Govêrno em 
estimular a produção nacional de veículos de carga e 
que as mesmas razões ditaram. a Circular nº 33, de 8 
de novembro do mesmo ano (D.O. de 12-11-57), e 
considerando que as normas nesses atos contidos 
foram baixadas em harmonia com os demais órgãos da 
Administração, não oferecendo dúvidas sôbre a 
isenção do impôsto de consumo para caminhões, 
chassis e carrocerias, jipes, camionetas de carga e uso 
misto, ônibus e ambulâncias, inclusive quando importa- 
 

dos inteiramente desmontados e com omissão de 
peças já fabricadas no Pala – encaminhe-se êste 
processo à Diretoria das Rendas Internas, a fim de 
que, se necessário, em entendimentos com a 
Diretoria das Rendas Aduaneiras, adote medidas 
adequadas para averiguar se as importações 
mencionadas no item 29 do relatório de fls. 
obedeceram às especificações da Carteira de 
Comércio Exterior, às instruções da 
Superintendência da Moeda e do Crédito e aos 
planos de industrialização do GEIA e, em caso 
afirmativo, determinar a cessação das revisões de 
despachos sem fundamento e conseqüente 
arquivamento dos processos. 

Gab. Min Faz.,Rio, de Janeiro, 24 d e agôsto 
de 1959. – S. Paes de Almeida 

Relatório apresentado ao Excelentíssimo Sr. 
Diretor das Rendas Internas, pelo Agente Fiscal do 
Impôsto de Consumo, classe "J" – Walter Grau –
relativamente às observações feitas a respeito dos 
fatos de que trata o Processo nº 95.386-59, em, 
cumprimento à Portaria nº 49, de 29 de abril de 
1959. 

Ao Exmo. Sr. Diretor das Rendas Internas do 
Tesouro Nacional. 

Senhor Diretor: 
Dando cumprimento à missão que me foi 

confiada pela Portaria nº 49, de 29 de abril p. 
passado, passo a relatar a V. Exa. a verificação por 
mim feita, em Santos e São Paulo, dos fatos que 
deram origem ao Processo fichado neste Ministério 
sob o nº 95.886.59. 

2. Procurei orientar o trabalho que me  
foi confiado, tendo em vista o que ficou deliberado  
na reunião realizada no Gabinete do Exmo. Sr. 
Diretor Geral da Fazenda Nacional, na tarde  
de 27 de abril último, com a presença de 
representantes da indústria automobilística nacional. 
Debatera-se, então, a possibilidade ou a conve- 
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niência de ser expedida a circular ministerial cuja 
minuta constitui as fls. 2 e 3 do citado processo, já 
que, segundo alegam os interessados, os 
esclarecimentos prestados por V. Exa. no Oficio nº 
294, de 23 do mesmo mês, não solucionariam a 
situação que se teria criado diante. das revisões de 
despachos aduaneiros que estariam sendo 
processadas na Alfândega de Santos, para haver 
impôsto de consumo sôbre partes de ônibus, 
caminhões, ambulâncias e veículos automores tipo 
jipe e camionetas de carga ou de uso misto, 
importados, sem o pagamento dêste tributo, nos 
têrmos das Circulares Ministeriais ns. 5, de 30 de 
março de 1957, e 33, de 8 de novembro de 1957. 

3. Estabelecendo os contatos necessários com 
os chefes das repartições de São Paulo, onde 
possivelmente teria de proceder a diligências, 
apresentei-me, inicialmente, mediante os ofícios  
que me haviam sido fornecidos, aos Senhores 
Delegado Fiscal do Tesouro Nacional e Diretor da 
Recebedoria Federal em São. Paulo, onde me foram 
fornecidos todos os recursos que eventualmente 
viesse a necessitar, prestigiando-se, integralmente, a 
, minha ação e dando-se-me ampla liberdade para 
preceder às verificações que se fizessem 
indispensáveis. 

4. Posteriormente, transportando-me a Santos, 
promovia uma reunião com os componentes da 
comissão de agentes fiscais do impôsto de consumo, 
designados por V. Exa., pela Portaria nº 48-58, em 
número de 5. Nessa reunião ficou esclarecido terem 
as revisões sido feitas Unicamente por um dos 
membros da comissão, o Sr. Amauri Rodrigues da 
Cunha. A propósito, declararam os restantes colegas 
que, apesar de julgarem em parte procedentes os 
motivos que orientaram os processos, resolveram 
não participar da ação fiscal, pois não teriam 
concordado com grande parte do tributo exigido e, 
 

a seu ver, estariam os importadores acobertados. 
pela não exigência do tributo, pela repartição, 
mesmo na parte das importações em que poderia 
caber algum mérito na exigência do impôsto. 

5. Consultado o autor dos procedimentos 
fiscais a respeito da tese que teria. norteado a sua 
decisão de representar quanto à exigência do tributo, 
deixou esclarecido que, na sua opinião, o 
indeferimento do Exmo. Sr; Ministro da Fazenda ao 
requerimento da Volkswagen do Brasil Indústria e 
Comércio de Automóveis S.A. que deu origem ao 
Processo nº, 33.911-57, dêste Ministério, publicado 
no D. O. de 20-8-58, lhe teria ocasionado a 
obrigação funcional de iniciar o procedimento fiscal 
da exigência do tributo, sob pena de poder ser  
acusado de omissão no cumprimenta do dever 
funcional. 

6. Após essa reunião com os componentes da 
comissão de revisão, apresentei-me ao Sr. Inspetor 
dai Alfândega de Santos, que, de imediato, pôs 
integralmente à minha disposição todos os 
elementos que necessitasse, designando o seu 
Assistente para que me acompanhasse nos 
trabalhos e me facilitasse tôda a; ação de 
verificação. E são, de ressaltar, com satisfação, as 
atenções com que' fui distinguido, durante tôdas as 
fases do meu trabalho dentro da repartição, bem 
como a cooperação que me foi prestada também, 
pelo próprio agente fiscal autor dos processos de 
revisão, que muito me auxiliou na coleta de todos os 
elementos necessários ao estudo do problema, 
evidenciando sempre, em várias oportunidades; não 
ter a sua ação qualquer propósito insurgente contra 
determinações contidas nas Circulares Ministeriais 
ns; 5 e 33, de 1957, mas tão sòmente como base o 
cumprimento do dever de apontar quaisquer 
irregularidades que a seu ver, existam, para serem 
apreciadas pelas autoridades competentes. 
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7. Para perfeita orientação do raciocínio dos 
fatos que criaram o problema, cuja solução se 
pretende obter do Exmo. Sr. Ministro da Fazenda, 
teremos de, forçosamente, recuar aos motivos que 
originaram as representações de revisão e que  
estão esclarecidos no citado Processo nº 33.911-57, 
dêste Ministério.  

8. Deu origem a êsse processo um requerimento 
da Volkswagen do Brasil Industria e Comércio, de 
Automóveis S.A. Nêle foi solicitada ao Exmo. Sr. 
Ministro da Fazenda a expedição de circular 
esclarecendo que a isenção do impôsto de consumo a 
que se referiu a Circular Ministerial nº 99.57 abrangeria 

"não sòmente os veículos montados ou 
desmontados nas condições nela indicadas, mas 
também às partes e peças complementares que 
forem importadas com base no art.45 da Lei nº 
3.244-57, e se destinarem a completar ou integrar os 
veículos fabricados no País pelos fabricantes com 
planos de industrialização aprovados pelo GEIA". 

Alegou a requerente que dava motivo ao seu 
pedido o fato de ter chegado ao seu conhecimento 
que a Alfândega de Santos lhe pretendia exigir o 
impôsto de consumo sôbre 144. camionetas Kombi, 
completamente desmontadas, que estaria 
importando, com exclusão das partes e peças já 
fabricadas no País. Era esclarecido, ainda, no 
requerimento; que as partes importadas vinham com 
a omissão de 54,5 por cento do pêso total, omissão 
essa constituída das partes e peças de fabricação 
nacional, correspondendo, portanto, a parte 
importada de cada veículo à percentagem de 45,5 
por cento do pêso total. 

9. Ouvida, na oportunidade, a Alfândega  
de Santos, foi o processo distribuído ao  
agente fiscal do impôsto de consumo Mário Ta- 
 

najura de Castro, cujo pronunciamento foi no sentido 
de que 

"importação de caminhões e camionetas de 
carga e de uso misto completamente, desmontados 
e com exclusão das partes complementares de 
fabricação nacional". 
não seria o mesmo que 

"importar as partes complementares 
estrangeiras para completar o resto do veículo 
fabricado no País". 

A última hipótese seria de redação muito 
elástica e permitiria a importação de peças a não 
serem empregadas na indústria de automóveis. 
Poderia trazer grandes danos à Fazenda Nacional e 
à indústria de peças de veículos, motivo por que, a 
seu ver, a isenção autorizada pela referida Circular 
Ministerial nº 33.57 apenas atingiria 

"as camionetas completamente desmontadas, 
com exclusão das partes e peças já fabricadas no 
País". 

10. Após essa opinião fiscal, ficou registrado 
no processo, por determinação do Assistente do 
Senhor Inspetor da Alfândega de Santos, que, dos 
assentamentos da Aduana, não constava qualquer 
consulta ou instauração de processo fiscal referente 
ao assunto, exarando o Inspetor o seguinte 
despacho: 

"Concordando com o ponto-de-vista esposado 
pelo Senhor Agente Fiscal informante, faço  
restituir o presente. à Diretoria das Rendas 
Aduaneiras, esclarecendo que esta repartição, 
segundo informação retro, desconhece qualquer 
processo fiscal ou de consulta pertinente à matéria 
ventilada". 

11. Sôbre o mesmo assunto  
o Exmo. Sr. Ministro Lúcio Meira, na 
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qualidade de Presidente do GEIA, em data de 3.1.58, 
se dirigiu ao Exmo. Sr. Ministro da Fazenda, 
encarecendo a necessidade de ser atendida a 
solicitação feita pela Volkswagen do Brasil S.A., pois 
a interpretação da Alfândega de Santos diferiria 
radicalmente da interpretação que teria dado lugar à 
expedição da Circular Ministerial nº 33-57 e 
contrariaria tôdas as medidas até então tomadas: 
para incentivo, da indústria automobilística nacional. 

12. Ouvida a Diretoria das Rendas Internas, o 
Senhor Diretor de então se manifestou de acôrdo 
com o circunstanciado parecer elaborado pelos 
agentes fiscais na oportunidade seus assistentes 
técnicos, o qual concluía pela justiça do atendimento 
dos pedidos formulados, anexando-se minuta para 
circular ministerial que se propunha fôsse expedida. 

13. A essa altura, o Exmo. Senhor Diretor 
Geral da Fazenda Nacional determinou, fôsse ouvida 
a Procuradoria da Fazenda Nacional no Distrito 
Federal. E o Procurador designado para estudar o 
assunto, se manifestou inteiramente de acôrdo com 
a Diretoria das Rendas Internas, ressaltando: 

"que os planos aprovados pelo GEIA e as 
restrições constantes das licenças de importação, 
feitas através da discriminação minuciosa que se faz 
em cada item, não permitem desvios de peças e 
partes para fins diversos aos previstos nos planos de 
industrialização", 
prática essa: que seria vislumbrada, sem razão, pela 
Inspetoria da Alfândega de Santos. O mesmo 
parecer põe em destaque parte do  
proferido pelos assistentes técnicos desta D.R.L, de 
que as Circulares ns. 5 e 33-57, não determinam  
o limite dentro do qual se pode considerar  
veículo um conjunto de peças, o que daria lugar  
à interpretação pretendida pelos interessa- 
 

dos. Termina o parecer, como se vê do processo 
"que a terminologia adotada pela legislação 

especifica (Decreto Federal nº 39.676-A, de  
30-7-56, Decreto Federal nº 39.412; de 16-6-56, 
Decreto Federal nº 41.018, de 26-2-57; Instrução  
143 da SUMOC; Comunicado nº 68-56, da  
CACEX); também aconselham a interpretação  
de que a palavra veículo não é sòmente empregada 
para significar o conjunto de peças montado e 
completo, pois também é usada quando se trata de 
conjunto montado ou desmontado, tanto completo 
como incompleto, ou, ainda com omissões de  
peças e que é de destacar ainda que a Circular  
nº 5-57, fundamenta-se num dos consideramdum de 
que a CACEX... "só vem concedendo licença  
para a importação de veículos desmontados  
com omissões de peças já fabricadas no  
País". 

14. Não esposou, porém, a mesma opinião o 
então Procurador-Chefe no Distrito Federal, 
opinando pelo indeferimento da pretensão, o. que 
levou o então Exmo. Diretor-Geral da Fazenda 
Nacional a restituir o processo à D.R.I., quando o 
Diretor-Substituto em exercício, aprovando parecer 
da assistência técnica em que era mantida a 
orientação anterior, reiterou a opinião dêste órgão 
quanto à procedência e justiça da expedição da 
circular "sem embargo do ponto de vista esposado 
pelo Procurador-Chefe da Fazenda Nacional no 
Distrito Federal". 

Esse reexame do assunto pela D.R.I. levou o 
Exmo. Diretor da Fazenda Nacional a assim se 
manifestar (fls. 31): 

"Em que pese o parecer da Procuradoria da 
Fazenda Nacional no Distrito Federal, esta Direção 
Geral manifestando-se de acôrdo com o pronuncia- 
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mento da Diretoria das Rendas Internas, entende 
que, para uma solução coerente da questão, face às 
instruções já existentes (Circulares' Ministeriais ns..5 
e 33-57), poderá ser expedida circular, conforme 
minuta de fls. 20, sugerindo data venia que, antes, 
seja ouvida a Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional", 
em face do que o Exmo. Sr. Ministro da Fazenda 
determinou fôsse ouvida a opinião da Procuradoria 
Geral, da Fazenda Nacional. 

16. O Procurador Assistente designado, após 
examinar o problema, termina por, sugerir a 
expedição da circular, pretendida, declarando  
que não, haveria "razão parra o entendimento 
gramatical, que à lei pretende dar a Alfândega de 
Santos". 

17. O Procurador Geral, já agora o Dr. Manoel 
Martins dos Reis, autor do parecer contrário quando 
no exercício da.: Procuradoria Regional, encaminhou 
o processo ao Procurador Substituto Eventual, Dr. 
Sá Filho, quem, declarando que 

"E vicioso o sistema de elidir o 
pronunciamento da Justiça fiscal; mediante a 
expedição, de circulares, em benefício das partes 
interessadas. Outra é a função imparcial e superior 
dêsses atos administrativos, destinados a esclarecer 
os órgãos administrativos sôbre o modo de 
executarem as leis e regulamentos expedidos 
espontaneamente pela Administração, na 
salvaguarda dos legítimos interêsses gerais", 
e que 

"Afigura-se certo que a intenção do legislador, 
na discriminação do tratamento adotado, foi facilitar a 
entrada de veículos de grande utilidade econômica  
e, ao mesmo tempo, estimular a fabricação na- 
 

cional dos mesmos veículos, que a indústria doméstica 
ainda não está em condições de fabricar integralmente. 

Fiel a essa orientação, as circulares 
ministeriais tornaram claro que a isenção do impôsto 
de consumo abrange, tanto os carros montados 
como os desmontados, com exclusão de peças de 
que haja similar nacional.O que não disseram nem 
poderiam: fazer, sem arrepio da lei, foi que também 
essas peças se beneficiavam do favor. De fato, se o 
tivessem feito, não só vulnerariam o texto legal, 
como tornariam fácil a fraude fiscal, conforme 
assinala, pertinentemente, a Alfândega de Santos", 
termina opinando pelo indeferimento da pretensão. 

18. O Exmo. Sr. Ministro da Fazenda, a essa 
altura, em 13 de agôsto de 1958, indeferiu a pretensão, 
determinando o arquivamento do processo, cujo 
despacho foi publicado no D.O. de 20.8.1958: 

19. Criara-se, com êsse indeferimento, 
segundo alega o agente fiscal autor dos processos 
de revisão, a situação que o teria obrigado a, como 
integrante da comissão. de revisão de despachos; 
representar ao Sr. Inspetor da Alfândega contra os 
atos que desembaraçaram os veículos importados 
pela Volkswagen do Brasil S.A. sem o pagamento do 
impôsto de consumo. 

20. Situado assim o problema quanto à 
Volkswagen do Brasil S.A., tôdas as importações 
idênticas, feitas pelas outras emprêsas, segundo o 
referido agente fiscal, estariam na mesma situação, o 
que o teria obrigado a também representar contra as 
mesmas. 

21. Tal raciocínio, sem maiores exames, poderia, 
de fato, levar-nos a admitir fôsse o verdadeiro. Há em 
tudo, porém, situações especiais que têm de  
ser consideradas, para que o problema tenha uma 
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solução calcada em sãos princípios de justiça. 

22. Foi discutido no Processo nº 338-811-57, 
originário da petição da Volkswagen do Brasil S.A., a 
tese da incidência ou não do impôsto nas partes de 
veículos importadas, quando estas representam. em 
pêso menos que as de fabricação nacional. O 
principio seria verdadeiro se as partes de fabricação 
nacional excedessem a 50 por cento do pêso de 
cada veiculo. Haveria, assim, importação da menor 
parte e fabricação da maior no País. 

23. Acontece, porém, que não foi essa 
orientação que serviu de base à instauração dos 
processos de revisão. Nestes se exige o impôsto 
indistintamente, tanto para aquêles veículos cujas 
partes importadas representam menos que 50 por 
cento do pêso total, como, também, daqueles que 
constituem mais dos 50 por cento. Para comprová-lo, 
transcrevo os dados indicativos de dois dos 
despachos que foram objeto de revisão. 

1º Exemplo: 123 caixas pesando bruto cada 
1.607.666 quilos, contendo 492 camionetas marca 
Volkswagen, tipo Kombi, C.K.D., para carga ou uso 
misto, conforme partes e peças complementares de 
unidades, a serem completadas no País, aprovadas 
pelo GEIA e de conformidade com o art. 45 da Lei 
número 3.244-57, pesando líquido, 147.497,12 
:quilos, no valor de Cruzeiros 42.586.500.50. 

Pêso sêco do veículo 1.005,500 kg. 
Pêso das omissões 705.709 kg. 
Pêso líquido do veículo 299,797 kg. 
2º Exemplo; 156 camionetas tipo utility e, 

stationwagon, pesando até 1.600 kg., de marca 
Volkswagen tipo Sedan, com motor de 30 H.P., 4 
cilindros, completamente desmontado, C.K.D., 
conforme partes ou peças complementares de 
unidades a serem completas no País, conforme 18 
conjuntos relacionados em anexo. 

Pêso total do veículo 698.000 kg. 
Omissões – 177.805 kg. 
Importação – 520,195 kg. 

24. Verifica-se que, no primeiro exemplo, 
houve a importação de apenas 29,81% do pêso total 
e, no segundo, de 74,52%. Em ambos, porém, 
apesar das situações divergentes, está sendo 
exigido o impôsto de consumo. 

Essas situações se repetem com relação à 
quase totalidade das firmas. 

25. Na maioria dos casos houve requerimento 
prévio das. partes, solicitando a isenção dos direitos 
de importação e do impôsto de consumo. Noutros, 
houve apenas requerimento pedindo a isenção dos 
direitos de importação. A êsses requerimentos, 
inicialmente, com despacho manuscrito, era dada, 
pelo Senhor Inspetor, a seguinte solução: 

"De acôrdo com a informação e parecer do 
S.I., concedo isenção de direito de importação  
e de impôsto de consumo para o material 
relacionado a fls., cobrando-se a taxa de 5 por cento 
de que trata o art. 66 da Lei nº 3.241 e do sêlo de 
mercê". 

Êsse despacho foi proferido mesmo nos 
requerimentos em que não era solicitada a isenção 
do impôsto de consumo. 

28. Mais tarde passou a ser usado, para e 
despacho, um carimbo especial, cujos dizeres, já 
então, silenciavam quanto ao impôsto de consumo, 
apesar de nos requerimentos ser feita a solicitação e 
o parecer do S.I. ser favorável à concessão. É do 
teor seguinte o carimbo aplicado; 

"Concedo isenção de direito para o material 
descrito na relação de fls., cobrando-se a taxa  
de 5 por cento de despacho, de acôrdo com a 
informação e o parecer do Serviço de Isenção. 
Quanto à infração apontada, imponho a multa de 1 
por cento". 
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27. Um dos pontos a ressaltar é o fato de que, 
pelo menos a Mecerdes Bens do Brasil S.A., até 
princípios de abril de 1958, pagou o impôsto de 
consumo nas importações de partes de veículos 
desmontados, impôsto que montou; a Cr$ 6.128.818,40, 
Reconhecia, portanto, essa firma, ser devedora do 
tributo, pois dos processos de despacho nada consta 
quanto à sua não concordância com o pagamento. Daí 
para o futuro, porém, passou a não mais pagá-lo. 

28. Houve a propósito dêsses  
despachos, com o pagamento do 
 

impôsto de consumo, engano ou êrro de parte  
do agente fiscal do autor dos processos de  
revisão, pois, apesar da importadora haver pago o 
tributo, lhe está sendo exigido novamente o 
pagamento. 

29. Os processos de revisão instaurados, 
segundo foi verificado, são os a seguir discriminados, 
importando, conseqüentemente, na quantia de Cr$ 
356.950.406,50 o impôsto de consumo que é 
exigido, afora a multa que, eventualmente, possa ser 
aplicada. 

 

Nº do 
 

Processo 

Protocolo 
 

Data 

Impôsto 
 

exigido 
Firma 

  Cr$   
16.999  5-3-59  56.495.612,70  Ford Motors do Brasil S.A. 
21.548  23-3-59  13.911.167,10  Idem. 
17.001  5-3-59  7: 322.082,00  International Harvest Máquinas S.A. 
19.061  12-3-59  2.151.925,70  Idem. 
17.002  5-4-59  45.630.205,90  Willys Overland do Brasil S.A. 
19.063  12-3-59  11.232.028,00  Idem. 
17.003  5-3-59  13.956.340.10   Volkswagen do Brasil S.A. 
21.878  24-3-59  5.500.718,30  Idem. 
19.082  12-3.59  53.024.008,40  General Motors do Brasil S.A. 
21.550  23-3-59  17.166.929,20  Idem. 
18.532  12-3-59  18.983.739,80  Vemag S.A. Veículos e Máquinas Agrícolas. 
21.547  23-3-59  8.242.863,60  Idem. 
18.531  18-3-59  90.549.805,60  Mercadas Benz do Brasil S.A. 
21.549  23-3-59  11.978.787,90  Idem. 
19.060  12-3-59  2.328.174,40  Toyota do Brasil Ltda. 

 
30. A revisão teve como têrmo de inicio o dia 

1º de janeiro de 1958, a cujo propósito cabe uma 
pergunta, formulada ao agente fiscal autor. Porque 
apenas é exigido o tributo. a partir de 1º de janeiro 
de 1958 e não também com referência ao período 
anterior, já que o requerimento da Volkswa- 
 

gen, cujo indeferimento deu origem aos processos, 
data de novembro de 1957 e a Lei nº 3.244 ser de 14 
de agôsto de 1957? Teria sido necessária uma 
orientação única e precisa, com a exigência do tributo 
de tôdas; ás importações e não apenas a partir de 
determinada data. É ainda de ressaltar que, se- 
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gundo tudo indica, essa data foi escolhida sem 
qualquer norma fixando um têrmo exato ou que 
seguisse um critério rigoroso para estabelecer o 
início da incidência. O único critério seguido, ao que 
parece, foi o do inicio de um exercício fiscal. 

31. Não há, portanto, na instauração dos 
processos; uma norma uniforme, nem foi obedecido 
o cumprimento de uma tese de incidência precisa. 
Houve apenas por parte do agente fiscal autor, 
conforme alega, o cumprimento do seu dever como 
membro da comissão de revisão, à vista do 
indeferimento de uma petição. Êste teria, como já 
ficou dito, originado o fato gerador dos débitos 
fiscais, cabendo agora segundo o autor, às 
autoridades fiscais – que no caso seria Inspetor da 
Alfândega de Santos – julgar da procedência ou não 
dos feitos. 

32. Não parece, porém, de tão simples 
solução o problema surgido. Estão em jogo elevadas 
quantias, com efeitos econômicos pretéritos, cujo 
valor não poderá ter ressarcimento por parte dos 
compradores dos veículos já negociados. E há de 
ser, por isso, que teremos – àqueles a quem  
cabe contribuir com qualquer interferência na 
solução da questão suscitada – de agir com  
muito elevado senso de responsabilidade. Teremos 
de medir, de um lado, a integridade do Fisco –  
pois êste é órgão do Poder Público que sempre tem 
de ser mantido dentro da sua elevada posição,  
onde tem de ficar colocado inexoráxel e 
invariàvelmente firme na sua orientação, mas 
também ininterruptamente justo e integro nas suas 
decisões – e, do outro, a economia do País,  
da qual são parte integrante os vários grupos 
econômicos que constituem a sua prosperidade, 
entre os quais, indiscutivelmente, há de se colocar e 
manter a jovem indústria automobilística nacional. 
Teremos de considerar, também, a questão de fato 
 

do interêsse que o Govêrno tem demonstrado no 
desenvolvimento dessa indústria. 

Nunca, porém, deveremos cooperar para que 
o entusiasmo governamental possa ser levado a 
enveredar para o caminho da distribuição.de favores, 
sem que estes estejam amparados; com serenidade 
e justiça, no espírito da legislação vigente. Nunca 
poderemos aos transformar, em julgadores por, 
demais benignos dos textos legais. Nunca, também, 
em carrascos Interpretativos de rigidez não existente 
nesses textos. Daí a serenidade que teremos de 
manter na análise do problema, para, que a 
Autoridade Superior possa estar habilitada a resolver 
com a melhor justiça.. 

33. Sei que estaremos – qualquer que seja a 
solução – expostos a toda sorte de críticas, podendo 
mesmo – e isso não seria a vez primeira – sofrer 
acusações. malévolas, que à nossa integridade 
moral jamais tocarão. Nossa concepção da 
fragilidade do ser humano em julgar o seu próximo, 
saberá colocá-las sob a égide das paixões 
alicerçadas na incompreensão da responsabilidade 
que a cada um de nós cabe na luta pelo 
cumprimento sereno do dever. 

34. Tôda a incompreensão partiu de premissas 
errôneas que nortearam o Parecer de fls. 36 a 38 do 
Processo nº 2.737-58, apenso ao de nº 95.386, de 
1959. Em que pese a valiosa opinião do ilustre 
Professor Sá Filho, autor do parecer – opinião que 
sempre; com respeito e entusiasmo mesmo, tenho 
aplaudido, pois reconheço em S.Sa. um acérrimo 
defensor dos altos interêsses da Fazenda Nacional. 
– desta vez tenho de me pôr em campo oposto e 
concordar ,apenas com judiciosa afirmativa que fêz 
de que 

"é vicioso o sistema de elidir o pronunciamento 
da justiça fiscal, mediante a expedição de circulares;' 
em beneficio das partes interessadas". 
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discordando, porém, da conclusão a que chegou 
quando, da apreciação da petição da Volkswagen do 
Brasil S.A. Vicioso, de fato, é o sistema a que se 
refere. Esse, porém, não teria sido o caso, se 
deferida tivesse sido a petição em causa. Na 
oportunidade não havia nenhuma questão fiscal, em 
jôgo, nem mesmo, uma consulta. Isso atesta no 
processo o próprio Inspetor da Alfândega de Santos, 
que seria a autoridade fiscal julgadora de primeira 
instância. E, mesmo decorridos os oito meses que 
mediaram entre a data da petição e o referido 
parecer e, ainda um mês após, quando foi proferido 
o despacho de indeferimento, continuava mantida a 
mesma situação. sem a existência de qualquer 
procedimento fiscal, quer de consulta, quer 
suscitando, por parte do Fiscal, eventual litígio. 
Poderia, assim, àquele tempo; ter havido, 
perfeitamente, a expedição da circular pretendida, 
sem quebra do preceito que o ilustrado parecer, com 
justiça e acêrto, pretende manter íntegro. 

35. Por outro lado, concordo integralmente 
com o que é afirmado no parecer, de que, as 
Circulares Ministeriais ns: 5 e 33, de 1957, "não 
disseram nem o poderiam fazer, sem arrepio  
da lei, que também as peças se beneficiavam do 
favor", mas apenas "que a isenção do impôsto  
de consumo abrange, tanto os carros montados 
como desmontados, com exclusão de peças de que 
haja similar nacional". Absolutamente certo. 
Êrro, porém, houve no considerar "peças" o conjunto 
de partes que estava, sendo importado com  
base em autorização expressa legal e dentro do 
princípio que norteou a elaboração das referidas 
circulares. Independentemente disso, é de 
considerar que dêsses conjuntos não faziam  
parte peças com similares nacionais, pois  
dessas não era nem é permitida a importação  
dentro das normas em que se verificaram as em 
 

causa. Poderia, assim, àquele tempo, ter sido 
expedida a circular. pretendida, como muito, bem e 
acertadamente mesmo, se afirmava nos seguintes 
passos do Processo nº 2.737.58, apenso agora ao 
de nº 95.386.59: 

1º Oficio, de fls. 13 a 15, do Exmo. Presidente 
do Conselho de Desenvolvimento; 

2º Parecer, de fls. 17 a 19, da Assistência 
Técnica da Diretoria das Rendas Internas; 

3º Despacho do Diretor das Rendas Internas, 
a fls. 19 verso; 

4º Parecer, de fls. 22 a 27, do 6º Procurador 
da Fazenda no Distrito Federal; 

5º Novo parecer da assistência Técnica da 
D.R.I. a, fls. 30; 

6º Novo despacho do Diretor das Rendas 
Internas, a fls. 30; 

7º Despacho do Diretor Geral da Fazenda 
Nacional, a fls. 31; e 

8º Parecer do Procurador Assistente da 
Procuradoria Geral da Fazenda, Nacional, a fls. 32 a 
34. 

36. Com profundas e firmes bases teria, então 
havido uma solução justa para o importante 
problema, dentro dos princípios que têm orientado o 
atual Govêrno no amparo à industrialização do 
automóvel em nosso País. Teria Sua Excelência o 
Sr. Ministro da Fazenda apenas discordado dos 
seguintes pareceres: 

1º Parecer; pessoal do Procurador-Chefe da 
Procuradoria da Fazenda no Distrito Federal, de fls. 28, 
discordando daquele proferido pelo seu subordinado; e 

2º - Parecer, de fls. 36 a 38, do Procurador 
Assistente, proferido no impedimento do Procurador 
Geral da Fazenda Nacional. 

Teria S. Exa., então, tido a seu favor o amparo 
da evidência indiscutível, como anteriormente  
já foi demonstrado, de que, tanto um como, o  
outro parecer contrário, se nortearam em duas 
premissas errôneas. Uma de que já estaria chamada 
a intervir a Justiça Fiscal, que não poderia  
ser posta à margem. E a outro de que se pre- 
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tendia estender a isenção a peças com similares 
nacionais e não apenas a partes dos veículos ainda 
sem similar nacional. 

37. O caminho acertado, portanto, quer me 
parecer, seria agora, por meio de reconsideração do 
despacho de fls. 39, recompor a questão na situação 
em que se encontrava ao tempo dêsse despacho e a 
expedição da circular cuja minuta constitui as fôlhas 
1 e 2 do Processo nº 95.386-59. Reconsiderado que 
fôsse o despacho e esclarecida a verdadeira 
interpretação das Circulares Ministeriais ns. 5 e 33, 
de 1957, prejudicados ficariam, automàticamente, os 
processos de revisão, instaurados, cuja origem, aliás 
como já ficou demonstrado, reside justamente na 
mudança de orientação adotada com bases nas 
duas premissas não verdadeiras. 

38. Essa me parece a solução justa e exata 
para o problema, pois, do contrário, teríamos um dos 
órgãos do atual Govêrno, o Ministério da Fazenda, 
se contrapondo à própria política governamental de 
amparo à implantação eficiente entre nós, de uma 
indústria automobilística sólida e perene. Não seria 
aconselhável, nem recomendável, que agora, depois 
de decorrido longo tempo, se viesse modificar uma 
orientação já pacífica, e, ainda, com efeitos 
retroativos de resultados imprevisíveis. Quebrar-se-
ia, indiscutìvelmente, o fator confiança que os 
investidores têm de ter na orientação governamental, 
sob pena de amanhã se estabelecer clima de 
descrédito em qualquer nova medida de incentivo a 
outras iniciativas que o Govêrno viesse a pretender 
tomar. E é de se ter em conta ainda que a exigência 
de tributo com efeito retroativo, quando há 
modificação de orientação do Fisco com relação ao 
problema, como me parece é o caso presente, nunca 
poderá ser tornada efetiva, pois viria contrariar o 
disposto na Circular nº 137, de 21 de novembro de 
1957, desta Diretoria, a qual determinou que: 

"À vista do preceituado nos arts. 2º e 195 da 
C.L.I.C. fica entendido que as decisões das 
superiores autoridades administrativas ou das 
instâncias coletivas, que modifiquem interpretação 
fiscal, só se tornarão obrigatórias, para exigência de 
pagamento de impôsto, a partir de sua publicação no 
Diário Oficial". 

39. Não deve, porém, a meu ver se restringir a 
ação do Ministério da Fazenda à solução já proposta. 
Há ainda para o Fisco sério compromisso a ser 
cumprido, a fim de salvaguardar mesmo os sãos 
princípios que nortearam o atual Govêrno em 
conceder vantagens à implantação da indústria 
automobilística nacional. Deve ser evitado que tais 
vantagens tenham sido ou ainda venham a ser 
aproveitadas para o enriquecimento ilícito de quem 
não se interessa pelo bem estar da Nação, mas tão 
sòmente procura valer-se de facilidades concedidas 
para, sem medir conseqüências, procurar apenas o 
seu proveito próprio. 

40. Foi observado durante os trabalhos que 
desenvolvi no cumprimento da missão recebida, 
segundo informes colhidos, que tem sido 
humanamente impossível o exame rigoroso, por 
ocasião do desembaraço alfandegário das peças  
que compõem os conjuntos desmontados dos 
veículos importados. A abertura de todos os volumes 
– que se contam às vêzes por centenas – para 
examinar peça por peça, congestionaria o Pôrto de 
Santos, por onde têm sido feitas as importações.  
Por isso, ao que parece, há apenas a verificação  
por meio de provas na escolha ao acaso de alguns 
dos volumes. Essa prática, porém, de muito facilita  
a entrada clandestina de peças que não as 
relacionadas nos documentos de importação. E  
isso por certo reconhecendo, já levou a Assistência 
Técnica da Diretoria das Rendas Internas, como  
se vê da minuta de Circular de fls. 20, em 
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seu item III, a propor que periòdicamente fôsse, pela 
Fiscalização do Impôsto de Consumo, verificada nas 
firmas beneficiadas pelos favores a exata aplicação 
das peças importadas, em correspondência com o 
número dos veículos a que se devem destinar. 

41. Compareci mesmo, durante o 
desempenho da missão, aos escritórios e à própria 
fábrica de uma das firmas importadoras. Estudei, 
apesar de apenas rápida e superficialmente, o seu 
sistema de contabilização e contrôle e concluí que 
é perfeitamente viável uma verificação "a 
posteriori" do emprêgo das partes importadas e 
constatar, em face dos contrôles quantitativos de 
peças para automóveis exigidos desde 1957, pela 
legislação do impôsto de consumo, eventuais 
irregularidades. 

42. Tal verificação se impõe que se realize 
com urgência. Indiscutìvelmente, porém, terá de 
ser confiada a um grupo de agentes fiscalizadores 
especialmente para êsse fim designados, pois 
nunca poderá ser realizada com eficiência pela 
fiscalização de rotina de agente fiscal da seção 
fiscal onde cada uma das firmas é estabelecida. 
Independentemente disso é de ressaltar que 
quase tôdas as firmas mantém as suas fábricas 
em um Município e os escritórios em outro e, além 
disso, ainda em outro local, as suas seções de 
vendas de peças para reposição. O exame terá de 
partir desde os documentos de desembaraço 
aduaneiro, estendendo-se até aos escritórios  
onde se processa a contabilização, às fábricas 
onde é feita a montagem e aos locais onde se 
efetuam vendas de peças para reposições. E o 
alcance das verificações não só terá de ir, nos 
casos de emprêgo irregular das partes importadas, 
ou da verificação de irregularidades na  
própria importação, ao próprio impôsto de 
consumo, como também se dilatar até à 
verificação do valor dos direitos aduaneiros e dos 
 

ágios cambiais pagos a menos. 
42. Em face do exposto, proponho que, 

independentemente das duas medidas anteriormente 
propostas: 

1º reconsideração do despacho ministerial de 
fls. 39 do Processo nº 2.737-58, anexo ao de número 
95.386-59 e 

2º expedição da circular cuja minuta se 
encontra a fls. 1 e 2 do Processo nº 95.386-59, seja 
designada uma comissão de agentes fiscais do 
impôsto de consumo, ao amparo do que dispõe o art. 
349 do regulamento que baixou com o Decreto nº 
45.422, de 12 de fevereiro de 1959, para proceder às 
verificações referidas nos itens 39 a 41 dêste 
relatório. Dessa comissão, quer me parecer deverá 
fazer parte o próprio autor dos processos de revisão 
de despachos que deram lugar à questão. Êsses 
processos, então, poderiam servir de base a 
eventual procedimento fiscal que tivesse de surgir 
das verificações a serem levadas a efeito. Com tal 
medida não se quebraria o princípio de autoridade do 
Fisco, com o arquivamento dos processos de revisão 
e se chamaria à responsabilidade aquêles que 
tenham procurado se valer de facilidades justas para 
locupletarem-se com lucros ilícitos justamente em 
face da falta de verificação do emprêgo das peças 
importadas ou mesmo da qualidade e espécie 
destas. 

43. Solicitando, Senhor Diretor, escusas  
pela extensão e imperfeição dêste relato e os 
pequenos erros que estou certo estão contidos em 
seu corpo, fruto sem dúvida da fraqueza de meus 
conhecimentos e do tempo restrito de que disponho, 
pois redigido foi no intervá-lo dos afazeres que  
me têm estado afetos – e que não têm sido poucos 
era face da nova legislação do impôsto de consumo 
– transmito neste trabalho a Vossa Excelência  
o que me foi dado observar, relativamente  
ao assunto cujo estudo me foi confiado. Es- 
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tou certo – e a minha consciência disso é  
juiz de que procurei afastar de mim qualquer 
ânimo estranho às normas que têm pautado até 
hoje os meus atos e que a minha opinião, 
manifestada franca e lealmente, contendo, como 
contém, uma conclusão que permitirá à Superior 
Autoridade deliberar com conhecimento perfeito 
dos fatos, há de acarretar-me responsabilidades. 
Destas, porém, nunca fugi e jamais fugirei. 
Cumpria o meu dever e estou fornecendo, creio, 
elementos que permitem solução justa do 
problema surgido, sem quebra dos princípios de 
autoridade do Fisco e sem permitir que alguém se 
locuplete com aquilo que por direito não lhe 
pertence. 

44. Agradecendo, Senhor Diretor, a prova de 
confiança com que fui distinguido, contínuo, como 
sempre, ao inteiro dispor de Vossa Excelência. – 
Walter Grau – Agente Fiscal do Impôsto de 
Consumo, Classe "J". 

Rio de Janeiro, 23 de maio de 1959. 
Dê-se conhecimento ao Requerente. 
 

Ofícios 
 
Nº 2.594, do Presidente da Câmara 

Municipal de Santos, São Paulo, dando 
conhecimento ao Senado do voto de 
congratulações da mesma Casa Legislativa por 
motivo do 13º aniversário da promulgação da 
Constituição vigente. 

Ciente 
Do Ministro Presidente do Supremo Tribunal 

Federal, como segue: 
Em 25 de setembro de 1959. 
Of. nº 837-P. 
Senhor Senador Vice-Presidente do Senado. 
Tenho a honra de enviar a Vossa 

Excelência cópias de outras decisões dêste 
Tribunal, que deram inconstitucionalidade de leis 
estaduais. 

1. Representação nº 376, de Santa Catarina, 
julgada a 6-5-1959 (Inconst. do art. 36, § 1º da 
Constituição Estadual); 

2. Recurso Extraordinário nº 17.422, de Minas 
Gerais, julgado a 18-5-1953 (Inconst. do impôsto de 
exploração agrícola e industrial); 

3. Recurso Extraordinário nº 22.673, de São 
Paulo, julgado a 29-12-58 (Inconst. dos ns. 6 e 7 do 
artigo 2º, do L.V. do Código de Impostos e Taxas); 

4. Recurso Extraordinário nº 22.958, de São 
Paulo, julgado a 29-11-59 (Inconst. dos ns. 6 e 7 do 
art. 2º do L.V. do Código de Impostos e Taxas); 

5. Recurso Extraordinário nº 25.533, de 
Pernambuco, julgado a 5-8-1957 (Inconst. do art. 34 
da Lei nº 492, de 30-8-57); 

6. Recurso Extraordinário nº 34.240, do Rio 
Grande do Norte, julgado a 21-11-1958 (Inconst. da 
Lei nº 1.420, de 7-12-1955); 

Renovo a V. Exa. os protestos de alta 
consideração e aprêço. – Ministro Orosimbo Nonato, 
Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
REPRESENTAÇÃO Nº 376 

 
Distrito Federal 

(Santa Catarina) 
 
Relator: O Ministro Ribeiro da Costa. 
Representantes: Procurador-Geral da 

República (Lenoir Vargas Ferreira e outros). 
Representada: Assembléia Legislativa do 

Estado de Santa Catarina. 
 

RELATÓRIO 
 
O SR. MINISTRO RIBEIRO DA COSTA: – O 

ilustre Chefe do Ministério Público Federal traz ao 
exame dêste Egrégio Tribunal, a seguinte 
representação a (fls. 1 a 6), verbis: 

"O Procurador Geral da República,  
na forma da Lei nº 2.271, de 
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22-7-54 submete ao exame do Egrégio Supremo 
Tribunal Federal a Representação que recebeu de 
Lenoir Vargas Ferreira e outros, Deputados à 
Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina, 
na qual é argüida a inconstitucionalidade do art. 36 § 
1º da Constituição do mesmo Estado, promulgada 
em 23-7-47, bem como do Decreto Estadual nº 539, 
de 23 de dezembro de 1957. 

Alegam os representantes, que os textos 
impugnados atentam contra o princípio da 
independência e harmonia dos poderes", assegurado no 
art. 7º, nº VII, letra b da Constituição Federal, de vez que: 

"O Constituinte catarinense de 1947, por 
equívoco lamentável, incluíram no texto da Constituição 
Estadual, regras de elaboração orçamentária que se 
contrapõem, as quais estão expressas no Pacto 
Federal, e que vigentes, atentam contra a 
independência dos Poderes Legislativo e Executivo". 

 
"A Constituição de Santa Catarina foi fiel em 

tudo ao paradigma, salvo no § 1º do art. 36, que se 
exprime contràriamente ao mandamento cuja 
obediência lhe impõem os arts. 18 e 22, parágrafo 
único, da Carta Magna". 

Transcrevem, em seguida, os representantes 
os textos em confronto. 

 
Constituição Federal 

 
Art. 74. Se o orçamento não tiver sido enviado 

à sanção até 30 de novembro, prorrogar-se-á para o 
exercício seguinte o que estiver em vigor". 

 
Constituição Estadual 

 
Art. 36 ............................................................... 
§ 1º Se o orçamento  

não houver sido enviado à sanção 
 

até quinze de novembro, considerar-se-á aprovado o 
texto da proposta enviada pelo Govêrno." 

Como o Decreto nº 539, de 23-12-57 que pôs 
em vigor o orçamento do Estado, para o exercício de 
1958, foi baixado nos têrmos do aludido § 1º do art. 
36 da Constituição local, a eiva de 
inconstitucionalidade é entendida pelos 
representantes. 

A Assembléia Legislativa prestou informações 
em Ofício nº 32, de 7 de maio de 1958 (recebido na 
Procuradoria Geral, aos 17-7-58) assinado por seu 
Presidente. Diz Sua Excelência. 

"O legislador constituinte consagrou, no § 
1º do art. 36, da Carta Estadual, um caso de 
sanção ficta ou constitucional, em que o silêncio 
interpreta-se como aquiescência, tal como o 
Constituinte maior, no artigo 70 § 2º estabelecera 
no tocante o silêncio do Presidente da 
República." 

2) Vejamos as normas reguladoras da 
espécie. 

Diz o art. 18 da Constituição Federal: 
"Cada Estado se regerá pela Constituição e 

pelas leis que adotar, observados os princípios 
estabelecidos nesta Constituição". 

E acrescenta o § 1º: 
"Aos Estados se reversam todos os poderes 

que, implícita ou expressamente, não lhes sejam 
vedados por esta Constituição" 

Especìficamente, estatui, ainda, o art. 22: 
"A administração financeira, especialmente 

a execução do orçamento, será fiscalizada na 
União pelo Congresso Nacional, com o auxílio do 
Tribunal de Contas, e, nos Estados e Municípios, 
pela forma que fôr estabelecida nas Constituições 
Estaduais. 
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Parágrafo único. Na elaboração orçamentária 

se observa o disposto nos arts. 73 a 75". 
Diante dessas normas, que são as que 

regulam a matéria, verifica-se que os Estados podem 
adotar as leis que lhes aprouver, desde que 
observem os princípios estabelecidos na 
Constituição, e podem reservar todos os poderes 
que não lhe seja vedados pela mesma. 

Na elaboração orçamentária, porém, os 
Estados devem observar as normas estabelecidas 
para a elaboração do orçamento federal, na forma do 
determinado pelo parágrafo único do art. 22. 

Cumpre, no entanto, notar que êsse 
mandamento diz respeito, apenas, às normas 
técnicas da elaboração orçamentária, e que constam 
dos artigos 73 a 75 da Constituição Federal, 
reguladores da espécie federal, os quais são 
mandados observar como padrão de elaboração de 
orçamento nos Estados. 

Estas normas para a elaboração padronizada 
dos orçamentos estaduais, constantes dos artigos 
citados, não podem deixar de ser observadas, quer 
na proposta oferecida pelo Executivo, quer na que 
porventura, haja na tramitação na Assembléia. 

Elas são, na verdade, rígidas, para efeito de 
padronização técnica dos orçamentos, dentro dos 
princípios adotados pela Constituição Federal. 

"Entretanto, não são de se considerar como 
normas a atender, na elaboração orçamentária, as 
que, embora constantes dos citados artigos, não se 
refiram à elaboração técnica do orçamento, como, 
por exemplo, o estôrno de verba, do art. 75, que diz 
respeito a outra matéria, isto é, à execução 
orçamentária. 

Da mesma forma, não tem aplicação o 
disposto no art. 74, que diz respeito não à 
elaboração técnica, mas à sua aprovação e vigência, 
que são coisas distintas". 

Como se vê, o texto estadual  
afastou-se do federal, ao determi- 
 

nar a vigência da proposta orçamentária, em vez de 
prorrogação do orçamento vigente, no caso de 
omissão da Assembléia em votar a lei de meios. 

E o parágrafo único do art. 22 da Constituição 
Federal manda que os Estados observem "na 
elaboração orçamentária" o disposto nos arts. 73 a 
75, inclusive, portanto, o preceito da prorrogação do 
orçamento vigente, quando o destinado ao ano 
seguinte não tiver sido enviado à sanção até 30 de 
novembro. 

É fora de dúvida, portanto, que a regra federal 
obriga ao Estado e, no caso, houve infração. 

Como o assunto é pertinente às relações 
entre os Poderes Executivo e Legislativo, o 
remédio se poderá encontrar no art. 7º, nº VII, da 
Constituição Federal quando manda e impõe a 
observância de normas que assegurem a 
"independência e harmonia dos poderes" na órbita 
estadual. 

Em verdade, a regra da prevalência da 
proposta orçamentária sôbre a da prorrogação do 
orçamento vigente coloca o Legislativo em 
posição de inferioridade, de submissão, em 
matéria de sua competência institucional e 
indeclinável. 

Assim, parece-me procedente a 
representação, mas ela só deverá operar, por óbvias 
razões, com relação ao texto constitucional estadual 
e não, em referência às leis orçamentárias já 
cumpridas. Sendo de vigência temporária e estando 
esgotado o seu prazo de vigência não tem mais 
objeto a anulação de tais leis. 

Em face do exposto, esta Procuradoria Geral 
opina pela procedência, em parte, da presente 
representação; requer, outrossim, seja a mesma 
distribuída e julgada, como de justiça. 

P. Deferimento. 
Distrito Federal, 6 de janeiro de 1959. – Carlos 

Medeiros Silva, Procurador Geral da República". 
É o relatório. 

 



– 16 – 
 

VOTO 
 
Acolho a representação, julgando-a 

procedente, em parte, nos têrmos do parecer da 
Procuradoria Geral da República. 

Regem-se, efetivamente, as Constituições 
estaduais, assim como as suas leis, em tema de 
elaboração orçamentária, pelo paradigma que lhes 
assinalam os arts. 18 e 22 parágrafo único da 
Constituição Federal. 

No entanto, face ao demonstrado, nestes 
autos, a Constituição do Estado de Santa Catarina, 
dispondo contràriamente à regra do art. 74 da Lei 
Magna (art. 22, parágrafo único) estatui no seu art. 
36, § 1º, a vigência da proposta orçamentária, ao em 
vez da prorrogação do orçamento em curso, se, no 
prazo estabelecido, a Assembléia não conclui a lei 
de meios. 

Verificada a inobservância do preceito 
constitucional, a solução do conflito a que ela expõe 
os Poderes Executivo e Legislativo se há de encontrar 
pela medida da representação, de acôrdo com o 
disposto no art. 7º, nº VII da Constituição Federal. 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
REPRESENTAÇÃO Nº 376 

 
Distrito Federal 

 
(Santa Catarina) 

 
VOTO 

 
O SR. MINISTRO LUIZ GALLOTTI: – Sr. 

Presidente, o art. 22 da Constituição Federal dispõe 
que a administração financeira, especialmente a 
execução do orçamento, será fiscalizada na  
União pelo Congresso Nacional, com o auxílio do 
Tribunal de Contas, e nos Estados e Municípios  
pela forma que fôr estabelecida nas Constituições 
Estaduais. Mas, acrescenta, no parágrafo único,  
que na elaboração orçamentária se observará  
o disposto nos arts. 73 a 75. Ora, um dêsses 
 

artigos, o art. 74, preceitua que, se o orçamento não 
tiver sido enviado à sanção até 30 de novembro, se 
prorrogará para o exercício seguinte o que estiver 
em vigor. 

A Constituição de Santa Catarina, em vez de 
se submeter a esta norma, a que não poderia fugir 
em face do citado parágrafo único do art. 22 da 
Constituição Federal, adotou no art. 36, parágrafo 
1º, uma regra diferente. Em vez de ter como 
prorrogado o orçamento em vigor, manda que se 
tenha como vigente a proposta enviada pelo Poder 
Executivo. 

Assim, estou de acôrdo com o eminente Sr. 
Ministro Relator: 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
REPRESENTAÇÃO Nº 376 

 
Distrito Federal 

 
(Santa Catarina) 

 
Representante: Procurador Geral da República 

(Lenoir Vargas Ferreira e outros). 
Representada: – Assembléia Legislativa do 

Estado de Santa Catarina. 
 

DECISÃO 
 
Como consta da Ata, a decisão foi a seguinte: 
Julgaram procedente em parte, nos  

têrmos dos votos do Sr. Ministro Relator. 
Unânimemente. 

Presidência, justificadamente, do Exmo. Sr. 
Ministro Nelson Hungria. 

Tomaram parte no julgamento os Exmos. Srs. 
Ministros Ribeiro da Costa, Relator, Cândido Lôbo 
(substituto do Exmo. Sr. Ministro Rocha Lagoa que 
se encontra em exercício no Tribunal Superior 
Eleitoral), Vilas Bôas, Cândido Motta, Ary Franco, 
Luiz Gallotti, Hahnemann Guimarães, Lafayette de 
Andrada e Barros Barreto. – Daniel Aarão Reis, Dir. 
Serviço. 
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TRIBUNAL PLENO 
 

REPRESENTAÇÃO Nº 376 
 

Distrito Federal 
 

(Santa Catarina) 
 

Representante: Procurador Geral da República 
(Lenoir Vargas Ferreira e outros). 

Representada: – Assembléia Legislativa do 
Estado de Santa Catarina. 

Inconstitucionalidade do art. 36, § 1º, da 
Constituição do Estado de Santa Catarina. 
Representação procedente. 

 
ACÓRDÃO 

 
Relatados êstes autos, acorda o Supremo 

Tribunal Federal, em sessão plena, acolher a 
representação, julgando-a procedente, nos têrmos 
das notas taquigráficas anexas. 

Rio, 6 de maio de 1959. – Orosimbo Nonato, 
Presidente. – A. M. Ribeiro da Costa, Relator. 

 
Recurso Extraordinário 

 
Nº 17.422 

 
Minas Gerais 

 
(Matéria Constitucional) 

 
EMENTA 

 
Impôsto de exploração agrícola e industrial no 

Estado de Minas Gerais; é evidente sua 
inconstitucionalidade pela incompatibilidade com a 
taxa federal destinada à defesa de produção do 
açúcar. 

 
ACÓRDÃO 

 
Vistos etc. Acordam os Ministros do 

Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, acolher 
a argüição de inconstitucionalidade do impôsto, 
para decretá-la, conforme o relatório e notas 
taquigrafadas, voltando os autos à turma para con- 
 

cluir o julgamento do recurso extraordinário. 
Custas "ex-causa". 
Rio, 18 de maio de 1953. – José Linhares, 

Presidente. – Afrânio Antônio da Costa, designado 
para o acórdão. 

 
Tribunal Pleno 

 
Recurso Extraordinário 

 
Nº 17.422 

 
Minas Gerais 

 
(Matéria Constitucional) 

 
Relator: o Sr. Ministro Luiz Gallotti. 
Recorrente: Conte Santo. 
Recorrida: A Fazenda do Estado. 
 

RELATÓRIO 
 
O SR. MINISTRO LUIZ GALLOTTI: – "A 

Fazenda do Estado de Minas Gerais moveu, em 
Passos, executivo fiscal contra Conte Santo, para 
cobrar Cr$ 31.731,70 de impôsto sôbre exploração 
agrícola e industrial, relativo a açúcar fabricado em 
1942. 

O réu alegou a inconstitucionalidade do 
impôsto. 

O Juiz, baseado em jurisprudência do Tribunal 
de Minas Gerais, entendeu haver bi-tributação, dada 
a existência de tributo federal estabelecido quando 
da criação do Instituto do Açúcar e do Álcool. 

Por isso, julgou inconstitucional o impôsto e 
improcedente o executivo, recorrendo de ofício 
(fôlhas 23). 

O Tribunal de Justiça reformou a sentença (fls. 
28v.). 

Daí o recurso extraordinário do executado, que 
invoca as alíneas a, c, e d, do art. 101, III, da 
Constituição (fls. 30). 

Cita o recorrente o acórdão do Supremo 
Tribunal Federal no Rec. Ext. 4.207. 

As partes arrazoaram. 
E o Dr. Procurador Geral da República opinou 

(fls. 64): 
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"O presente recurso é cabível pelo 

fundamento da letra d do preceito constitucional 
invocado (fls. 30), em face dos arestos divergentes 
apontados pelo recorrente (fls. 30 e 36-45). 

E merece provimento, a fim de que seja 
declarada a inconstitucionalidade do antigo tributo 
exigido em Minas Gerais e incidente sôbre a 
produção açucareira, hoje denominada impôsto de 
exploração agrícola e industrial, pela sua evidente 
incompatibilidade com a taxa federal destinada à 
defesa da produção do açúcar, como já decidiu êste 
Egrégio Tribunal, entre outros, nos Recursos 
Extraordinários ns. 4.207 e 11.381. 

Distrito Federal, 3 de abril de 1952. – (a) Plínio 
de Freitas Travassos, Procurador Geral da 
República". 

Proferi, na Turma, o seguinte voto (fls. 67): 
"A matéria constitucional foi, há anos, 

apreciada pelo Tribunal Pleno, mas parece não 
ter havido uniformidade nos seus 
pronunciamentos. 

O recorrente invoca uma decisão em apoio da 
sua tese e o Doutor Procurador Geral cita outra no 
mesmo sentido, mas aqui, já se invocou, também,  
decisão em sentido contrário. 

Parece aconselhável, assim, ainda mais 
estando o Tribunal consideradamente renovado em 
sua composição, que a matéria seja de novo 
apreciada. 

Por isso, proponho a remessa dos autos ao 
Tribunal Pleno". 

A Primeira Turma deliberou remeter os autos 
ao Tribunal Pleno. 

É o relatório. 
 

VOTO 
 
Em acórdão recente, de 28 de  

setembro de 1952, no Recurso Extraordinário  
nº 19.157, sendo Relator o eminente Ministro  
Mário Guimarães, o Tribunal Pleno de- 
 

cidiu, unânimemente, pela inconstitucionalidade do 
questionado tributo estadual sôbre a produção de 
açúcar, visto já incidir sôbre ela o tributo federal. 

No mesmo sentido, havia eu votado na Turma, 
poucos meses antes. 

Assim, acolho a argüição de 
inconstitucionalidade, devendo os autos voltar à 
Turma para julgamento do recurso extraordinário. 

 
DECISÃO 

 
Como consta da Ata, a decisão foi a seguinte: 
Foi julgada inconstitucional a lei, devendo os 

autos voltarem à Turma, para julgamento, 
unânimemente. 

Ausente, por motivo justificado, o Sr. Ministro 
Barros Barreto. – Otacílio Pinheiro, Subsecretário. 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
Recurso Extraordinário 

 
Nº 22.673 

 
S. Paulo 

 
(Embargos) 

 
ACÓRDÃO 

 
Transferência de ações ou cotas de capital de 

sociedade imobiliária; não está sob a incidência do 
impôsto de transmissão "inter-vivos". 

 
Relatado êstes autos de Recurso 

Extraordinário nº 22.673, de São Paulo, embargante 
a Fazenda Estadual e embargada a Companhia 
Territorial Urbana Paulista: 

Resolve o Supremo Tribunal Federal, ut notas 
taquigráficas, desprezar os embargos. 

Custas ex-lege. 
Distrito Federal, 29 de dezembro de 1958. – 

Orosimbo Nonato, Presidente. – Vilas Bôas, Relator. 
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TRIBUNAL PLENO 
 

Recurso Extraordinário 
 

Nº 22.673 
 

S. Paulo 
 

(Embargos) 
 
Relator: O Sr. Ministro A. Vilas Bôas. 
Embargante: A Fazenda Estadual. 
Embargada: Companhia Territorial Urbana 

Paulista. 
 

RELATÓRIO 
 
O SR. MINISTRO A. VILAS BÔAS: – Decidiu 

o Egrégio Tribunal de Justiça: "Impôsto de 
transmissão inter-vivos, cobrado em virtude de 
transferência de ações nominativas de sociedade 
imobiliária – Inconstitucionalidade do tributo previsto 
no art. 2º ns. 6 e 7, do L.V, do Código de Impostos e 
Taxas" (fls. 78). 

O v. acórdão embargado, conhecendo do 
recurso manifestado pela Fazenda Estadual, negou-
lhe provimento. 

A vencida insiste, nos embargos, pela 
procedência da tributação. 

Opinou o Exmo. Sr. Dr. Procurador-Geral da 
República pela rejeição dos embargos. 

 
VOTO 

 
Desprezo os embargos. 
As cotas, em que se divide o capital social, 

não significam jus in re. 
A transferência das mesmas não importa em 

transmissão da propriedade dos imóveis, que 
continua com a Companhia Territorial Urbana 
Paulista, que tem personalidade distinta da dos 
acionistas. 

Logo, a cessão de ações não está sob a 
incidência do impôsto de transmissão inter-vivos. 

TRIBUNAL PLENO 
 

Recurso Extraordinário 
 

Nº 22.673 
 

S. Paulo 
(Embargos) 

 
Embargante: Fazenda do Estado. 
Embargada: Cia. Territorial Urbana Paulista. 
 

DECISÃO 
 
Como consta da Ata, a decisão foi a seguinte: 

Por unanimidade de votos, rejeitaram os embargos. 
Tomaram parte no julgamento os Exmos. Srs. 

Ministros Vilas Bôas (Relator), Afrânio Costa e 
Henrique D'Avila (substitutos respectivos dos Exmos. 
Srs. Ministros Rocha Lagoa e Nelson Hungria, que se 
acham em exercício no Tribunal Superior Eleitoral), 
Ary Franco, Hahnemann Guimarães, Ribeiro da 
Costa, Lafayette de Andrada e Barros Barreto. 

Ausentes, justificadamente, os 
Excelentíssimos Srs. Ministros Luiz Gallotti e 
Candido Motta Filho. 

Presidência do Exmo. Sr. Ministro Orosimbo 
Nonato. – Hugo Mosca, Vice-Diretor, interino. 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
Recurso Extraordinário 

 
Nº 22.958 

 
S. Paulo 

(Embargos) 
 

ACÓRDÃO 
 
Gira sôbre o compromisso de compra e venda 

de imóvel; sua cobrança é inconstitucional. 
 
Relatados e discutidos êstes autos de Recurso 

Extraordinário nº 22.958, de São Paulo, embargante 
Fazenda do Estado e embargado José de Rezende 
Meireles: 

Resolve o Supremo Tribunal Federal, ut notas 
taquigráficas, desprezar os embargos. 

Custas ex-lege. 
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Distrito Federal, 29 de dezembro de 1958. – 

Orosimbo Nonato, Presidente. – Vilas Bôas, Relator. 
 

TRIBUNAL PLENO 
 

Recurso Extraordinário 
 

Nº 22.958 
 

S. Paulo 
 

(Embargos) 
 
Relator: O Sr. Ministro Antônio Vilas Bôas. 
Embargante: A Fazenda do Estado de São Paulo. 
Embargado: José de Rezende Meireles. 
 

RELATÓRIO 
 
O SR. MINISTRO ANTÔNIO VILAS BÔAS: – 

A Fazenda do Estado de São Paulo embargou o 
acórdão da Egrégia Primeira Turma que reputou 
indevida, por inconstitucional, a cobrança da siza 
pelo compromisso de compra e venda. 

Opinou o Exmo. Sr. Dr. Procurador-Geral da 
República pela rejeição dos embargos. 

Prossiga-se. – A. Vilas Bôas. 
 

VOTO 
 
Desprezo os embargos. 
O compromisso de compra e venda de imóvel, 

não sendo ato translativo de propriedade, não está 
sujeito ao impôsto estadual de transmissão inter-vivos. 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
Recurso Extraordinário 

 
Nº 22.958 

 
S. Paulo 

(Embargos) 
 
Embargante: Fazenda do Estado. 
Embargado: José de Rezende Meireles. 

DECISÃO 
 
Como consta da Ata, a decisão foi a seguinte: 

Rejeitaram os embargos, unânimemente. 
Ausentes, justificadamente, os Exmos. Srs. 

Ministros Luiz Gallotti e Cândido Motta. 
Presidência do Exmo. Sr. Ministro Orosimbo 

Nonato. 
Tomaram parte no julgamento os Exmos. 

Srs. Ministros Vilas Bôas, Relator – Afrânio 
Costa, Henrique D'Avila (substitutos dos Exmos. 
Srs. Ministros Rocha Lagoa e Nelson Hungria, 
que se encontram em exercício no Tribunal 
Superior Eleitoral), Ary Franco, Hahnemann 
Guimarães, Ribeiro da Costa, Lafayette de 
Andrada e Barros Barreto. – Hugo Mosca, Vice-
Diretor, interino. 

 
TRIBUNAL PLENO 

Recurso Extraordinário 
 

Nº 25.533 
 

Pernambuco 
(Embargos) 

 
Inconstitucionalidade do artigo 34 da Lei nº 

492, de 30 de agôsto de 1937. A União Federal não 
possui competência para legislar sôbre emolumentos 
ou custas dos atos praticados por serviços públicos 
estaduais. 

 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos êstes autos de 

Recurso Extraordinário nº 25.533, ora em fase de 
embargos, sendo embargante Indústrias 
Alimentícias Carlos de Brito S.A. (Fábrica Peixe) e 
embargado Clóvis de Carvalho Padilha, acordam 
em sessão plenária os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, por unanimidade de votos, 
rejeitar os embargos, nos têrmos das notas 
taquigráficas antecedentes, integrado neste o 
relatório de fls. 124. 

Rio de Janeiro, 5 de agôsto  
de 1957 (D. Julgamento). – Orosim- 
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bo Nonato, Presidente. – Rocha Lagoa, Relator. 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
Recurso Extraordinário 

Nº 25.533 
 

Pernambuco 
 

(Embargos) 
 

Relator: O Sr. Ministro Rocha Lagoa. 
Embargante: Indústrias Alimentícias Carlos de 

Brito S. A. (Fábrica Peixe). 
Embargado: Clóvis de Carvalho Padilha. 
 

RELATÓRIO 
 

O SR. MINISTRO ROCHA LAGOA: – Sr. 
Presidente, o caso foi assim exposto, perante a 
Egrégia Primeira Turma, pelo eminente Sr. Ministro 
Mário Guimarães, em seu relatório e voto: 

O Tribunal de Justiça do Estado de 
Pernambuco na pendência entre partes – Clóvis de 
Carvalho Padilha contra Indústrias Alimentícias 
Carlos de Brito S.A. proferiu o seguinte acórdão: 

"Vistos, relatados e discutidos êstes autos de 
apelação em grau de embargos infringentes, da 
comarca de Recife, entre partes Clóvis de Carvalho 
Padilha, embargante e Indústria Alimentícia Carlos 
de Brito S.A. (Fábrica Peixe), embargada. Acordam 
os membros do Tribunal de Justiça do Estado de 
Pernambuco, por maioria de votos, receber os 
embargos opostos a fls. para, reformando o acórdão 
embargado, reconhecer ao embargante o direito de 
receber, de acôrdo com o disposto na Lei Estadual 
nº 1.062, de.5 de março de 1951, as custas que lhe 
cabem pelo registro, no Cartório de Imóveis da 
Comarca de Arcoverde, do contrato de penhor 
agrícola e industrial firmado em 27 de setembro do 
referido ano entre a embargada e o Banco do Brasil, 
no valor de vinte e cinco milhões de cruzeiros. 

E assim decidem porque sendo livre aos 
Estados, na conformidade do art. 124, da 
Constituição Federal, e uma vez observados os 
princípios ou normas estatuídas nos arts. 95-97, a 
organização de sua Justiça, é claro que nessa 
competência se contém igualmente a faculdade de 
fixar os estipêndios devidos aos serventuários dos 
serviços correspondentes, expressamente 
reconhecida no art. 19, alínea VI, da nossa Carta 
Magna. 

A Lei Federal nº 492, de 30 de agôsto de 
1937, a que se arrima a embargada para fugir  
ao pagamento reclamado, não pode regular a 
espécie. A União cabe, é legislar privativamente 
sôbre direito processual (art. 5º alínea XV letra a da 
Constituição Federal) importando que a Lei nº 402, 
excedendo os limites traçados pela Constituição 
tenha invadido a competência estadual, no que 
concerne ao pagamento de custas aos serventuários 
da Justiça. 

Mesmo tratando-se de Registro Público,  
que é um serviço federal, mas cuja execução foi 
conferida aos Estados, como acentuou o voto 
discrepante da turma da apelação, é de se admitira 
prevalência quanto às custas, dá lei estadual  
sôbre o disposto nos arte. 34 e 2 das Leis Federais, 
ns. 492 e 261, de 30 de agôsto de 1937 e  
20 de setembro de 1940, respectivamente,  
invocado pela embargada, mas sem aplicação à 
hipótese, em face das citadas normas 
constitucionais". 

A embargada recorreu extraordinàriamente, 
sob invocação das letras a, b e c. Diz que  
se trata de decisão que reconhece ao Estado  
poder de legislar sôbre as custas devidas ao  
oficial de registro imobiliário pela inscrição do  
penhor rural, e, conseqüentemente, aplica a  
Lei Estadual 1.062, de 5 de março de 1951,  
em detrimento da Lei Federal 492, de 30  
de agôsto de 1937 e Decretos-lei ns. 221 e  
2.612, de 26 de janeiro de 1938 e 20 de setembro  
de 1940. 
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Assim, a decisão terá contrariado a 
Constituição Federal, que assegura à União o poder 
de legislar sôbre direito civil, processual e registros 
públicos – arts. 5º nº XV, letras a e c.  

O recurso foi devidamente processado. 
O Dr. Procurador Geral. Emitiu o parecer de 

fls. 101, nestes têrmos: (ler) 
É o relatório." 
Proferiu então o eminente Ministro Mário 

Guimarães o seguinte voto: 
"O Venerando acórdão recorrido está, a meu 

ver, irrepreensível. Pouco importa caiba à União 
legislar sôbre direito civil, comercial, processual, 
registros públicos etc. Uma coisa é estabelecer as 
normas gerais do direito, e outra é taxar a 
retributação dos funcionários que executam 
determinado serviço. Aquela pertence 
indubitàvelmente à União, por fôrça do disposto no 
art. 5º nº XV, letras a e c. Esta compete ao Estado, 
no uso da prerrogativa que lhe dão os arts. 18 e 19 
da mesma Constituição. No regime federativo; 
sempre se entendeu de exclusiva competência dos 
Estados estabelecer o seu regimento de custas. 

E se é exato que o registro imobiliário está 
subordinado à lei federal, é certo também que todos 
os atos processuais são hoje, desde a Constituição 
de 34, regulados pela lei federal, e louvado Deus 
ainda ninguém pensou em estender para tais atos o 
Reg. da Justiça Federal. 

Uma tal inteligência feriria em seu âmago o 
princípio federativo. Nem há invocar poderes 
implícitos da União. Tais poderes não se supõe 
vigentes quando há invasão na órbita estadual. O art. 
18, da Constituição, dispõe: "Cada Estado se regerá 
pela Constituicão e pelas leis que adotar, observados 
os princípios. estabelecidos pela Constituição. 

§ 1º Aos Estados se reservam  
todos os poderes que, implícita ou 
 

explicitamente, não lhes sejam vedados por esta 
Constituição." 

Há reconhecer que, em sendo a matéria de 
competência dupla, prevalece a federal. Mas é 
preciso, para aplicação dêsse preceito, que a matéria 
seja, de competência também da União. Se o não 
fôr, deverá cair qualquer intromissão ao Poder que 
saia de sua órbita, ou do federal, ou do estadual ou 
municipal, porque, sôbre todos, o que prevalece é a 
Constituição. 

Assim, conheço do recurso, mas nego 
provimento." 

Lavrou-se, então, o seguinte acórdão: 
"Ementa – Compete, aos Estados, e não à 

União Federal, fixar os salários a que têm direito os 
funcionários do Registro Imobiliário, pelos trabalhos 
que executam. Não há confundir essa, competência, 
que deriva do poder de Organização Judiciária, com 
a de estabelecer normas sôbre o Direito Civil, 
Comercial, Processual, e Registros Públicos, que é 
da alçada da União. 

Acordam em sessão de Primeira Turma, por 
unanimidade de votos, conhecer e negar provimento 
ao presente recurso em que é recorrente Indústrias 
Alimentícias Carlos de Brito S. A. – Fábrica Peixe e 
recorrido, Clóvis de Carvalho Padilha, na 
conformidade das notas taquígráficas." 

Inconformada, opôs a recorrente embargos 
infringentes, argüindo ser nulo o acórdão 
embargado, porque negou aplicação a leis ordinárias 
por considerá-las contrárias à Constituição Federal, 
sendo certo que faltava à Turma competência para 
tanto, por atribuição privativa do Tribunal Pleno, nos 
têrmos do art. 200 da Constituição. No mérito, alegou 
a embargante que, dispondo o art. 5º nº XV letra e da 
Constituição sôbre competência privativa da União 
Federal a respeito dos registros públicos, implícito é 
o seu poder de regular o respectivo ins- 
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trumento como os encargos que o oneram. 

 
Voto preliminar 

 
Sr. Presidente, tenho entendido que toda e 

qualquer questão sôbre constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade da lei deve ser deferida ao 
Tribunal Pleno. 

Êste entendimento não é vencedor do 
Tribunal, que distingue a controvérsia sôbre  
a constitucionalidade da argüição de 
inconstitucionalidade. No caso, embora tenha,  
em outras oportunidades, sustentado o ponto  
de vista que menciono, não acolho a  
preliminar, porque seria demasiado apêgo ao 
formalismo. 

Se êste Tribunal acolhesse a preliminar, 
voltaria o processo à Turma; esta teria de 
encaminhá-lo ao Tribunal, Pleno para apreciar  
a circunstância que se alega; voltaria, então,  
o caso à Turma para apreciar, então, o  
mérito. Tudo se simplifica, se o Tribunal, 
imediatamente, apreciar o mérito, que envolve a 
constitucionalidade. 

Rejeito, pois, a preliminar. 
 

TRIBUNAL PLENO 
 

Recurso Extraordinário 
 

Nº 25.533 
 

Pernambuco 
 

Voto preliminar 
 

O SR. MINISTRO NELSON HUNGRIA: – Sr. 
Presidente, segundo penso, não se deve ter em 
atenção, para o fim do art. 200 da Constituição, a 
argüição de inconstitucionalidade quando frívola ou 
evidentemente gratuita, como a que se apresenta no 
caso vertente, em que se pretende que à União 
compete formular o regime de custas judiciais no 
plano estadual. 

Rejeito a preliminar. 

TRIBUNAL PLENO 
 

Recurso Extraordinário 
 

Nº 25.533  
 

Pernambuco 
 

(Embargos) 
 

Voto 
 

O SR. MINISTRO ROCHA LAGOA (relator): 
– Sr. Presidente, quanto ao mérito, julgo 
improcedentes os embargos, acolhendo 
integralmente o brilhante voto do eminente Sr. 
Ministro Mário Guimarães, que apreciou a 
controvérsia sob todos os ângulos. Disse S. Exa. que 
pouco importa caiba a União legislar sôbre direito 
civil, comercial, processual, registros públicos, 
porque uma coisa é estabelecer as normas gerais do 
direito e outra é taxar a retribuição dos funcionários 
que executam determinado serviço. 

Nesta ementa ao acórdão se vê que "não há 
confundir essa competência, que deriva dó poder de 
Organização Judiciária, com o de estabelecer 
normas sôbre o Direito Civil, Comercial, Processual e 
Registros Públicos". As custas são emolumentos 
fixos e é inegável que a União entregou aos Estados 
essa prática; são, por conseguinte, os emolumentos 
fixados por preceito de legislação estadual. 

Assim, tenho realmente como inaplicável a lei 
federal que, violando preceito constitucional, quis 
fixar emolumentos, pela prática de registro dos 
contratos relativos a penhores rurais. 

Nestas condições, rejeito os embargos. 
Embargante – Indústrias Alimentícias Carlos 

de Brito S.A. (Fábrica Peixe). 
Embargado Clóvis de Carvalho Padilha. 
 

Decisão 
 

Como consta da Ata, a decisão foi a seguinte: 
rejeitada a preliminar, à unanimidade, rejeitaram os 
embargos também sem discordância de votos. 
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Não tomou parte.no julgamento, por motivo 
justificado, o Sr. Ministro Barros Barreto. 

Presidência do Sr. Ministro Orosimbo Nonato. 
Votaram com o Relator, o Senhor Ministro 

Rocha Lagoa, – os Srs. Ministros: Vilas Bôas, 
Candido Motta, Ary Franco, Nelson Hungria, Luiz 
Gallotti, Hahnemann Guimarães, Ribeiro da Costa e 
Lafayette de Andrada. 

Não tomou parte no julgamento o Sr. Ministro 
Afrânio Costa. – Olga Menge S. Wood, Vice-Diretor. 

 
Recurso Extraordinário 

 
(Matéria Constitucional) 

Nº 34.240 
 

Rio Grande do Norte 
Funcionário público 

 
Além das garantias e vantagens asseguradas 

pela Constituição Federal, podem os Estados 
conceder outras aos seus funcionários; o que não 
pode, é restringir aquelas. 

Há que distinguir, porém, contra vantagens e 
garantias, de um lado, erequisitos. para a investidura 
funcional, de outro. 

Assim, quando a Constituição Federal (art. 
186) exige o concurso para a primeira investidura em 
cargo de carreira, não está concedendo garantia ou 
vantagem, mas exigindo um requisito, que não pode 
ser dispensado pela lei estadual. 

Inconstitucionalidade da Lei nº 1.420, de 7-12-
55, do Estado do Rio Grande do Norte.  

 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos êstes autos de 

Recurso Extraordinário nº 34.240, acordam os 
Ministros do Supremo Tribunal Federal julgar 
procedente a argüição de inconstitucionalidade, de 
acôrdo com as notas juntas. 

D. F., 21-11-58. – Orosimbo Nonato, 
Presidente. – Luiz Gallotti, Relator. 

Tribunal Pleno 
Recurso Extraordinário 

 
Nº 34.240 

 
Rio Grande do Norte 

 
Argüição de inconstitucionalidade da Lei 

Estadual nº 1.420, de 7 de dezembro de 1955. 
 
Relator: O Sr. Ministro Luiz Gallotti. 
Recorrente: Estado do Rio Grande do Norte. 
Recorrido: Mirandolina Teixeira de Andrade. 
 

RELATÓRIO 
 

O SR. MINISTRO LUIZ GALLOTTI: – 
Mirandolina Teixeira de Andrade requereu mandado 
de segurança ao Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Norte contra o ato do Governador que a exonerou 
do cargo de professórapadrão A-2. 

O Tribunal concedeu a segurança, dizendo 
(fls. 29): 

"As preliminares argüidas de 
inconstitucionalidade do ato da nomeação da 
impetrante, e da inconstitucionalidade da Lei nº 
1.420, de 7 de dezembro de 1955, são 
inconsistentes. 

O ato da nomeação da impetrante ficou 
perfeitamente legalizado frente ao disposto no art. 2º 
da Lei nº 347, de 13 de setembro de 1951, fazendo 
convalescer a dita nomeação. Passou a impetrante a 
ser considerada funcionária interina, pela Lei nº 
1.381, de 2 de dezembro de 1955. 

De interina passou a ser considerada estável, 
na conformidade do que dispõe o art. 1º da Lei nº 
1.420, de 7 de dezembro de 1955, uma vez que, a 
29 de outubro do mesmo ano, contava mais de cinco 
anos de serviços prestados ao Estado. 

A 28 de outubro de 1955, contava a impetrante 
2.221 dias de efetivo exercício, ou sejam 8 anos e 31 
dias de serviço público prestado ao Estado do Rio 
Grande do Norte. 
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Separar o tempo de serviço da impetrante 
fazendo prevalecer sómente o segundo período de 
seu exercício no cargo, seria adotar uma praxe 
abusiva e inteiramente contrária aos direitos do 
funcionário público. 

A Lei nº 1.420 citada não ofendeu aos 
preceitos da Constituição Federal e nem da 
Estadual. Uma e outra trazem nos Atos de suas 
Disposições Transitórias, garantias maiores aos 
funcionários interinos, que contarem, pelo menos, 
cinco anos de exercício, os quais ficaram 
automàticamente efetivados. 

Ora, a Lei nº 1.420, citada, conferiu sòmente 
direito de estabilidade ao funcionário interino que 
contasse pelo menos cinco anos de serviço. 

Não é possível se declarar a 
inconstitucionalidade de uma lei que não ofendeu, de 
modo algum, à Constituição. 

Assiste à impetrante, no caso em aprêço, um 
direito líquido e certo. Não podia ser exonerada, uma 
vez que era estável no cargo, por contar mais de seis 
anos de serviço público ao Estado. 

O direito pleiteado pela impetrante é, pois, 
"translúcido, evidente, fora de qualquer dúvida 
razoável, apurável de plano sem detido exame, nem 
laboriosas cogitações. 

É um direito líquido e certo perfeitamente 
amparado pelo mandado de segurança: 

Isto pôsto: 
Acordam, em Tribunal por maioria absoluta de 

votos, rejeitar as preliminares argüidas de 
inconstitucionalidade da Lei nº 1.420, de 7 de 
dezembro de 1955, e por voto de desempate 
conceder a segurança impetrada nos têrmos do  
pedido." 

O voto vencido do ilustre Desembargador 
Canindé está assim fundamentado (fls. 20v. a 22v.). 

"Foram suscitadas duas leis estaduais  
como inconstitucionais, as de nº 347, de  
13 de setembro de 1951 e nº 1.420, de 7 de 
dezembro de 1955. Quanto à primeira (347), 
 

é inegável a sua inconstitucionalidade, pois  
que importa ela em atentado flagrante ao art.  
45, inciso IV, da Constituição Estadual de 25  
de novembro de 1947. Afirma o preceito 
constitucional competir atribuição ao Governador 
para "prover, na forma da lei e com as ressalvas 
constitucionais, os cargos estaduais". Verdade é 
que, anteriormente, a lei sôbre magistério público 
autorizou que as nomeações de professôres 
primários, da classe A, (os que prôpriamente dir-se-
iam contratados), seriam feitas pelo Diretor da 
Instrução. Entretanto, corrigindo o defeito, veio 
aquele dispositivo constitucional determinando  
que a única autoridade competente para prover  
os cargos públicos estaduais (ressalvadas 
exceções). é o Governador. No dia 13 de  
setembro de 1951, surgiu à luz da ribalta do 
desrespeito à Constituição, a referida Lei nº  
347, pretendendo reconhecer as nomeações  
feitas para os cargos a que se refere o art.  
anterior (o 1º), apostilhando-se os respectivos  
títulos no serviço Pessoal da secretaria Geral  
do Estado. Por sua vez, o art. 1º elevou para  
280 e 420 repectivamente o número de cargos  
de Professor Primário, Classes; A e A2, do  
Quadro Auxiliar do Magistério Público do  
Estado, criado, pela Lei nº 270, de 21 de  
dezembro de 1949. A impetrante é justamente 
auxiliar (curso primário, rudimentar). Ora, admito  
que a Lei nº 347 criasse os cargos de Professor 
auxiliar, conforme bem entendesse (700)  
setecentos ou mil. Mas, validar nomeações 
anteriormente feitas, quando o único competente 
para fazê-lo, se quisesse, é o Governador do  
Estado, em face daquele preceito constitucional, 
importa, como disse, flagrante desrespeito à  
Carta Estadual. Quanto à segunda (nº 1.420),  
é ela também, inconstitucional. Diz a tal lei,  
com caráter parecido ou camuflado de  
dispositivos transitórios da Constituição: – são 
considerados estáveis os funcionários interinos 
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do Estado que, a 28 de outubro dêste ano (1955), dia 
consagrado ao funcionário público, contavam, pelo 
menos, cinco anos de efetivo exercício, na contagem 
do, tempo de serviço prestado ao Estado" (artigos 1 
e 2), E assim, sem conhecimento de Assembléia 
Constituinte, foi na maré da escandalosa proteção 
política (se fôr permitido o uso da expressão) o 
preceito do art. 23 da Constituição Federal que 
amparou, apenas, os funcionários interinos da União, 
dos Estados e dos Municípios que, até 18 de 
setembro de 1948, contassem, pelo menos, cinco 
anos de exercício. Note-se que a Constituição 
Federal não mandou juntar períodos parcelados de 
serviço público, entre demissão e posterior 
renomeação, como, aliás é o caso da impetrante, 
apreciado, mais adiante. Quando muito presume-se 
o amparo constitucional federal àqueles funcionários 
que contassem ininterruptamente os cinco anos do 
mesmo cargo, em um, dois, ou mais, sem solução de 
continuidade. A propósito de desrespeito 
constitucional convém referir o levado a efeito pela 
Constituição dêste Estado, de 25 de novembro de 
1947, em seu art. 13 das Disposições Transitórias 
quando concedeu o benefício do qüinqüênio 
funcional afuncionários que ás houvessem 
completado naquele dia vinte e cinco de novembro. 
data da sua promulgação. Assim, mais de um ano 
depois da vigência da Constituição Federal, que 
beneficiou funcionários, estaduais e municipais com 
cinco anos de serviço veio a Constituição Estadual 
beneficiar funcionários que, no dia 18 de setembro 
de 1948 contassem, apenas,. quetro anos ou  
menos de quatro anos de Serviço público.  
Como é, então, que um Estado pode ultrapassar 
garantias  constitucionais sobre-pondo-se à 
Constituição Federal? É até mesmo de estranhar  
que ainda não tenha sido transferida, para Natal,  
a sede do Govêrno da República... Agora, o caso 
 

como realmente é. No dia 2 de abril de 1948, a 
impetrante foi nomeada substituta do ensino 
primário, durante seu exercício até 31 de agôsto de 
1949, certamente porque a dona efetiva do cargo 
havia retornado ao mesmo. Quando ocorreu a 
nomeação estava em vigor a Lei Orgânica do Ensino 
Primário (Decreto-lei nº 683, de 10 de fevereiro de 
1947), que, em seu art. 20, assim se expressava – 
"O magistérios só pode ser, exercido por brasileiros, 
maiores de dezoito anos, em boas condições de 
saúde fisica e mental e que hajam recebido 
preparação, conveniente em cursos equiparados, ou 
prestado exame de habilitação, na forma da lei". E o 
seu art. 30 impunha aos Poderes Públicos 
providências no sentido de obterem contínuo 
aperfeiçoamento técnico do professorado das suas 
escolas primárias. Portanto, em face da lei aludida, a 
impetrante teria, de submeter-se a uma prova de 
habilitação para poder ser, nomeada. E nomeada, 
não mais pelo Diretor do Departamento de 
Educação, mas, sim, pelo Governador do Estado, em 
face do preceito da Constituição, de 25 de novembro, 
de 1947, já referido (art. 35, inciso IV). Ademais, ela 
se não submeteu à, prova de, habilitação exigida, na 
lei. Logo sua nomeação foi ilegal. Como, então, ser 
garantida por, mandado de segurança? 
Posteriormente ao referido Decreto-lei nº 683 veio o 
Estatuto do Magistério Público – Lei nº 270, de 21 de 
dezembro de 1949, que, em seu art.13, exigiu a 
prova de habilitação (em cursos oficiais, 
reconhecidos, ou equiparados), para os Professôres 
primários, não diplomados, como é o caso da 
impetrante. Ainda em apoio veio a Lei Estadual nº 7, 
de 30 de dezembro de 1950, novo Estatuto do 
Magistério Público (o atual) que, em seu art. 12, 
contém a mesma exigência de prova de habilitação 
para os Professores primários não diplomados. Ora, 
assim, a impetrante não satisfez a aludida 
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condição da prova de habilitação para ser legalmente 
nomeada, preceito que vem de leis anteriores até 
consubstanciar-se no inciso VII do art. 10 do atual 
Estatuto do Magistério. Tendo sido o seu primeiro 
período de. substituição, a impetrante não podia 
invocar, em seu favor, para conseguir mandado de 
segurança (e nem êste seria de conceder), os 
quinhentos e nove dias de sua duração, em face do 
dispositivo do art. 35 do vigente Estatuto do 
Magistério, o qual, assim se expressa – "Professor 
ou não, o substituto exercerá o cargo enquanto durar 
o impedimento do respectivo ocupante perdendo-o 
automàticamente sem que nenhum direito lhe 
assista, guando cessarem os motivos que 
determinaram a sua substituição. Ela não juntou 
prova de habilitação para a nomeação. Portanto, 
podia ser demitida ou dispensada pelo Chefe do 
Poder Executivo. Enfim, por tôdas as razões 
expostas neste voto, deneguei o mandado de 
segurança que, apenas, ampara, o direito líquido e 
certo. 

O ilustre Presidente, Des. Túlio Bezerra, 
fundamentou seu voto de desempate, acentuando  
que, vencido na preliminar, de inconstitucionalidade 
da Lei 420, que. concedera estabilidade à 
impetrante, funcionária interina, se punha concluir 
pela concessão da segurança, pois fôra ela 
exonerada sem processo administrativo. 

Interposto recurso extraordinário pelo Estado, 
sob invocação das alíneas a e d do art. 101, III. da 
Constituição, o Presidente do Tribunal de Justiça o 
deferiu, nestes têrmos: 

"Admito o recurso, interposto no último dia do  
prazo legal (contado em dôbro, ex-vi do art. 32 do C. 
Processo Civil) e com assento no art. 101, inciso III, 
alíneas a e d, da Constituição Federal. Ocorre,  
na espécie, não só a vulneração da lei (art. 186,  
da Const. Federal) como o dissídio jurispru- 
 

dencial, permissivos do apelo extremo." 
Sustenta o Estado a invalidade da Lei 

Estadual 1.420, em face do art. 188, da Constituição 
Federal. 

A douta Procuradoria Geral opinou (fls. 40.41). 
"A recorrida impetrou mandado de segurança 

contra o Governador do Estado do Rio Grande do 
Norte, para o fim de ser reintegrada no cargo que 
ocupava, de Professôra primária, e mediante o 
v.Acórdão, ora recorrido, de fls. 18-23, o Egrégio 
Tribunal de Justiça do referido Estado, houve por 
bem, "por maioria absoluta de votos, rejeitar as 
preliminares argüidas de inconstitucionalidade do ato  
que nomeou a impetrante e da inconstituclonalidade 
da Lei nº 1.420, de 7 de dezembro de 1955, e por 
voto de desempate conceder a segurança impetrada 
nos têrmos do pedido". 

Dai o presente recurso extraordinário 
interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte, a fls. 
25-28 e arrazoado a fls. 29-90, com fundamento nas 
letras a e d do preceito constitucional e por haver o v. 
Acórdão recorrido, não só divergido de 
jurisprudência, como contrariado o disposto nos arts. 
87, nº V e 186, da Constituição Federal. 

Conforme demonstrava o Recorrente, não foi 
regular a investidura no serviço público, da 
Recorrida, por ter sido nomeada por autoridade 
incompetente; e também não foi essa mesma 
nomeação, precedida de concurso, como exige a 
Constituição Federal.  

Por outro lado, é também de ser declarada 
inconstitucional  a Lei Estadual nº 1.420, de 7 de 
dezembro de 1955, que deu estabilidade aos 
funcionários de cargos de carreira, nomeados  
em caráter interino, que tivessem mais de  
cinco anos de serviços prestados ao Estado, 
dispensando-os, conseqüentemente, da prestação 
de concurso. 
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Tal lei estadual, evidentemente, contraria os 
dispositivos invocados da Constituição Federal, 
sendo portanto inconstitucional. 

De acôrdo, assim, com as alegações do 
Estado Recorrente, somos pelo conhecimento e 
provimento do seu recurso extraordinário. 

Distrito Federal, 15 de janeiro de 1957. – João 
Augusto de Miranda Jordão, Procurador da 
República". 

Proferi na Primeira Turma o seguinte voto:  
"Conheço do recurso, que tem apoio, 

inclusive, na alínea c do art. 101, III, da  
Constituição. 

Verdade é que essa alínea não foi invocada. 
Mas o Supremo Tribunal já assentou e 

sustenta a invalidade de lei estadual em face  
da Constituição Federal, e aquela lei foi  
julgada válida (precisamente a hipótese da referida 
alínea c). 

Conhecendo do recurso, devo, entretanto, 
propor a remessa dos autos ao Tribunal  
Pleno, para ser apreciada a argüição de 
inconstitucionalidade da citada Lei Estadual 1.420, 
de 7 de dezembro de 1955, que concedeu 
estabilidade à recorrida, pois do que fôr decidido 
sôbre essa argüição dependerá o julgamento do 
mérito do presente recurso". 

A Primeira Turma, unânimemente, decidiu 
remeter os autos ao Tribunal Pleno. 

É o relatório. 
 

Voto 
 

Procede a argüição de inconstitucionalidade. 
Temos decidido que, além das garantias  

e vantagens asseguradas pela Constituição  
Federal, podem os Estados conceder outras aos 
seus funcionários; o que não podem é restringir 
aquelas. 

Há que distinguir, porém (e já fiz aqui essa 
distinção, com apoio do Tribunal), entre vantagens e 
gerantias, de um lado, e requisitos a investidura 
funcional, de outro. 

Assim, quando a Constituição Federal exige o 
concurso para a primeira investidura em cargo de 
carreira (art. 186), não está concedendo garantia ou 
vantagem, mas exigindo um requisito, que, 
evidentemente, não pode ser dispensado pela lei 
estadual. 

Ora, a Lei Estadual 1.420, de 7-12-1955, na 
parte em que concedeu estabilidade a funcionários 
interinos em cargos de carreira, independentemente 
do concurso, contrariou o citado art. 186 da 
Constituição Federal. 

A invocação, pelo acórdão de fôlhas 20, de 
disposições constitucionais transitórias que 
efetivaram funcionários interinos, nenhuma 
procedência tem, pois elas se referem aos 
funcionários que então contassem cinco anos de 
exercício, ea recorrida só foi nomeada após a 
vigência daquelas disposições. 

Julgo, pois, procedente a argüição de 
inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 1.420, de 7-
12-1955. 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
Recurso Extraordinário 

 
(Matéria Constitucional) 

 
Nº 34.240 

 
Rio Grande do Norte 

 
Recorrente: Estado do Rio. G. do Norte. 
Recorrido: Mirandolina Teixeira de Andrade. 
 

DECISÃO 
 

Como consta da Ata, a decisão foi a  
seguinte: julgaram procedente a argüição de 
inconstitucionalidade. Unânimemente. 

Ausentes, justificadamente os Excelentíssimos 
Srs. Ministros Lafayette de Andrada, Vilas bôas e 
Ribeiro da Costa. 
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Tomaram parte no julgamento os  
Exmos. Srs. Ministros: Luiz Gallotti, Relator,  
Afrânio Costa, Henrique D'Avila (substitutos  
dos Exmos. Srs. Ministros Rocha Lagoa e  
Nelson Hungria, que se encontram em exercício  
no Tribunal Superior Eleitoral), Cândido  
Motta, Ary Franco, Hahnemann Guimarães e Barros 
Barreto. 

Presidência do Exmo. Sr. Ministro Orosimbo 
Nonato. – Hugo Mosca, Vice-Diretor interino. 

A Comissão de Constituição e Justiça, em 
autuação especial para cada caso. 

– Da Câmara dos Deputados, sob nº 104, 
encaminhando autógrafo do 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 87, DE 1959 
 

(Nº 350-B, de 1959, na Câmara dos Deputados) 
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o Exercício Financeiro de 1960 

 
ANEXO 4 – PODER EXECUTIVO 

 
4.11 – Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Região Fronteira Sudoeste do País. 
Verba 3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social. 
Consignação 3.1.00 – Serviços em Regime Especial de Financiamento.   
Subconsignaçôes 3.1.19 – Valorização Econômica da Região Fronteira Sudoeste do País (Lei nº 2.976, de 
28 de novembro de 1956). 
 1 – Para instalação e funcionamento da Superintendência .......................................... 25.000.000 
3.0 – Energia  
  12)Mato Grosso:  
 1) Para ampliação e melhoramentos da Usina Hidrelétrica do Alto São João, em 

Ponta Porá, a cargo do Ministério da Agricultura (DNPM) ....................................... 6.000.000 
 2) Para ampliação e melhoramentos dos serviços de energia elétrica de Corumbá, a 

cargo do Ministério da, Agricultura (DNPM) ............................................................. 6.000.000 
 3) Para ampliação e melhoramentos dos serviços de energia elétrica de Aquidauna, 

a cargo do Ministério da Agricultura (DNPM) ........................................................... 6.000.000 
 4) Para melhoramentos nos serviços de luz elétrica da cidade de Dourados, a cargo 

do Ministério da Agricultura (DNPM)......................................................................... 3.000.000 
 5) Para melhoria dos serviços de luz elétrica dos seguintes Municípios:  
  1 – Maracaju  1.500.000  
  2 – Bela Vista  1.500.000   3.000.000 
  24.000.000 
  16) Paraná:  
 1) Para ampliação da Usina Hidrelétrica de Toledo 15.000.000 
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 Para a construção da Usina Hidrelétrica em Francisco Beltrão, para suprir de luz e 

fôrça os seguintes Municípios: Pato Branco, Capanema, Barracão e Santo Cristo .......... 30.000.000 
3) Usina Hidrelétrica de Coronel Vivida .................................................................................    10.000.000 
     55.000.000 
  22)Rio Grande do Sul:  
1) Equipamentos elétricos e linhas de transmissão em Bossoroca, Caibate, São Nicolau e 

Pirapó, Município de São Luiz Gonzaga, a cargo do Ministério da Agricultura (DNPM).... 10.000.000 
2) Para ampliação e reforma do serviço de energia elétrica no Município de Ijuí, a cargo 

do Ministério da Agricultura (DNPM) ................................................................................. 6.000.000 
3) Para linhas de transmissão de Palmeira das Missões – Chapada -Rodeio Bonito, a 

cargo do Ministério da Agricultura (DNPM) .......................................................................  6.000.000 
4) Melhoramento da rêdé elétrica e serviços complementares nos seguintes Municípios:

Horizontina, Santa Rosa e Sarandi, a cargo do Ministério da Agricultura (DNPM) ........... 6.000.000 
5) Equipamentos elétricos e linhas de transmissão em Roque Gonzales e Parto Xavier, no 

Município de Cerro Largo, Planalto, Farinhas, Alpestre e Saltinho, no Município de Irai, 
a cargo do Ministério da Agricultura (DNPM)..................................................................... 10.000.000 

6) Para a construção da Hidráulica Municipal de São Francisco de Assis a cargo do 
Ministério da Agricultura (DNPM) ...................................................................................... 6.000.000 

7) Para a solução do problema de energia (usina e rêde de distribuição) do Município de 
Aratiba; a cargo do Ministério da Agricultura (DNPM)........................................................ 5.000.000 

8) Para eletrificação da zona rural do Município de Erechim, distritos de Herval Grande, 
Votouro, Quatro Irmãos, São Valentim, a cargo do Ministério da Agricultura (DNPM) ..... 5.000.000 

9) Para suprimento de energia elétrica, Município de Nonoaí, a cargo do Ministério da 
Agricultura (DNPM) ............................................................................................................ 4.000.000 

10) Para suprir de energia elétrica à cidade de Nerval Sêco, do Município de Seberi, a 
cargo do Ministério da Agricultura (DNPM) .......................................................................       3.000.000 

     62.000.000 
  24)Santa Catarina:  
1) Para as obras da Usina de Santa Cruz, Município de Campos Novos, inclusive linhas 

de transmissão para atender aos Municípios de Campos Novos, Piratuba, Capinzal 
Joaçaba, Herval d'Oeste, Tangará, Videira e Caçador, a cargo do Ministério da 
Agricultura (DNPM) ............................................................................................................ 14.000.000 
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4.0 – Transportes e Comunicações  
4.2 – Transportes Rodoviário  

    
  12) Mato Grosso:  
    

 1) Rodovia de Pôrto Murtinho – Bela Vista – Ponta Porã – Amambaí – Pôrto D. 
Carlos (Rio Paraná), a cargo do Ministério da Viação (DNER) ................................. 

 
7.000.000 

 2) Rodovia Miranda – Pôrto Murtinho, a cargo do Ministério da Viação (DNER) .......... 4.500.000 
 3) Rodovia Aquidauna – Bonito, a cargo do Ministério da Viação (DNER) .................... 4.500.000 
 4) Rodovia Amambaí – Pôrto Morumbi (Rio Paraná), a cargo do Ministério da Viação 

(DNER) ....................................................................................................................... 
 

4.500.000 
 5) Rodovia Bela Vista – Caracol, a cargo do Ministério da Viação (DNER) .................. 4.500.000 
 6) Rodovia Ponta Porá – Maracaju, a cargo do Ministério da Viação (DNER) .............. 4.500.000 
 7) Rodovia Corumbá – Coxim, a cargo do Ministério da Viação (DNER) ...................... 13.500.000 
   43.000.000 
  16) Paraná:  
    
 1) Para a construção da rodovia Francisco Beltrão – Santo Antônio – Capanema – 

Pôrto Barreiro, a cargo do Ministério da Viação (DNER) ........................................... 
 

10.000.000 
 2) Para a construção da rodovia Cascável – Toledo – General Rondon – Palotina – 

Guaíra, a cargo do Ministério da Viação (DNER) ...................................................... 
 

10.000.000 
   20.000.000 
  22) Rio Grande do Sul:  
    
 1) Rodovia Santo Cristo – Santa Rosa – Três de Maio e sua ligação com a rodovia 

São Borja – Cruz Alta, a cargo do Ministério da Viação (DNER) ............................... 
 

8.000.000 
 2) Pavimentação asfáltica da BR-19, no trecho Iraí – Frederico Westphalen – 

Palmeira das Missões – Cruz Alta, a cargo do Ministério da Viação (DNER) ........... 
 

10.000.000 
 3) Rodovia Três Passos – Tenente Portela – Horizontina – Três de Maio, a cargo do 

Ministério da Viação (DNER) ..................................................................................... 
 

5.000.000 
 4) Rodovia São Borja – Passo do Botuí – São Donato – Santa Luzia – Itaqui, a cargo 

do Ministério da Viação (DNER) ................................................................................ 
 

5.000.000 
 5) Rodovia Três Passos – Esperança – Tiradentes – Alto Uruguai, a cargo do 

Ministério da Viação (DNER) ..................................................................................... 
 

5.000.000 
 6) Rodovia Santiago – Bossoroca – São Luiz Gonzaga, inclusive ponte sôbre o Rio 

Pirabuí, a cargo do Ministério da Viação (DNER) ...................................................... 
 

10.000.000 
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 7) Rodovia Canguçu – Boa Vista – Boqueirão, a cargo do Ministério da Viação 
(DNER) ..................................................................................................................... 

 
5.000.000 

 8) Rodovia São Luiz Gonzaga – São Nicolau – Pirapó – Pôrto Xavier – Pôrto 
Lucena, a cargo do Ministério da Viação (DNER) .................................................... 

 
10.000.000 

 9) Rodovia Palmeira das Missões, inclusive ponte sôbre o Rio Várzea, a cargo do 
Ministério da Viação (DNER) .................................................................................... 

 
5.000.000 

 10) Urbanização da cabeceira da Ponte Internacional de Passos de Los Libres, 
Uruguaiana, a cargo do Ministério da Viação (DNER) ............................................. 

 
5.000.000 

   68.000.000 
  24) Santa Catarina:  
    
 1) Rodovia Pôrto União – Caçador – Videira – Tangará – Herval d’Oeste – Joaçaba 

– Capinzal – Piratuba, a cargo do Ministério da Viação (DNER) ............................. 
 

6.000.000 
 2) Rodovia Tangará – Marari – Campos Novos, a cargo do Ministério da Viação 

(DNER) ..................................................................................................................... 
 

4.000.000 
 3) Rodovia Dionísio Cerqueira – São Lourenço – São Domingos, a cargo do 

Ministério da Viação (DNER) .................................................................................... 
 

4.000.000 
 4) Reconstrução da rodovia Itapiranga – São João – Cristo Rei, a cargo do 

Ministério da Viação (DNER) .................................................................................... 
 

3.000.000 
 5) Rodovia Chapecó – Quilombo – São Lourenço, a cargo do Ministério da Viação 

(DNER) ..................................................................................................................... 
 

2.000.000 
   19.000.000 

4.5 – Transporte Ferroviário  
   
  22) Rio Grande do Sul:  
    
 1) Para assoalhamento da ponte ferroviária entre os Municípios de Itaqui e 

Uruguaiana ............................................................................................................... 
 

2.000.000 
   2.000.000 

4.6 – Transporte Aéreo  
   
  12) Mato Grosso:  
    
 1) Para construção do campo de aviação de Pôrto Murtinho, a cargo do Ministério 

da Aeronáutica ......................................................................................................... 
 

3.000.000 
   3.000.000 
  22) Rio Grande do Sul:  
    
 1) Para construção da Estação de Passageiros no Aeroporto de Itaqui  3.000.000   
 2) Pavimentação do campo de pouso de São Luiz Gonzaga ................  3.000.000  6.000.000 
    
  24) Santa Catarina:  
    
 1) Construção do aeroporto do Município de Pôrto União ..................... 2.000.000   
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 2) Complementação das obras de ampliação da pista de Chapecó ..... 2.000.000  4.000.000 
      

4.7 – Linhas Telegráficas  
   
  16) Paraná:  
    
 1) Para prolongamento da linha telegráfica de Pato Branco a Francisco Beltrão ........ 1.500.000 
   1.500.000 
  22) Rio Grande do Sul:  
    
 1) Para a construção do prédio dos Correios e Telégrafos de Ibiuba .......................... 1.000.000 
 2) Linhas de transmissão telegráfica ou telefônica nas seguintes localidades: 

Alpestre, Planalto, Saltinho, Rodeio, Bonito, Seberi, nos Municípios de Iraí e 
Palmeira das Missões, a cargo do Ministério da Viação e Obras Públicas (DCT) ... 

 
 

1.500.000 
 3) Linhas de transmissão telegráfica de Santa Rosa, Santo Cristo, Pôrto Lucena, a 

cargo do Ministério da Viação (DCT) ....................................................................... 
 

1.500.000 
   4.000.000 

6.0 – Saúde  
6.1 – Serviços básicos e saneamento e urbanismo  

  a) Abastecimento d’água.  
    
  12) Mato Grosso:  
    
 1) Rêde de abastecimento d’água nos Municípios de Bela Vista e Dourados, a cargo 

do Ministério da Saúde ............................................................................................. 
 

2.500.000 
 2) Rêde de abastecimento d’água nos Municípios de Ponta Porã, Corumbá e Rio 

Brilhante, a cargo do Ministério da Saúde ................................................................ 
 

2.500.000 
 3) Rêde de abastecimento d’água no Município de Aquidauana em convênio com o 

Ministério da Saúde (SESP) ..................................................................................... 
 

2.500.000 
 4) Abastecimento d’água nos seguintes Municípios em convênio com o Ministério da 

Saúde: 
 

  1 – Maracaju ...................................................................................... 1.000.000   
  2 – Ladário ......................................................................................... 1.000.000   
  3 – Rio Brilhante ................................................................................ 1.000.000  3.000.000 
   10.500.00 
  22) Rio Grande do Sul:  
    
 1) Serviço de abastecimento d’água nas cidades de Ronda Alta – Baitaca, do 

Município de Sarandi ................................................................................................ 
 

2.000.000 
 2) Serviço de abastecimento d’água de Roque Gonzales e Pôrto Xavier, em Cerro 

Largo, Bossoroca, Caibate, São Nicolau e Pirapó, em São Luiz Gonzaga; Caiçara, 
em Frederico Westphalen; Planalto e Alpestre, em Iraí, a cargo do Ministério da 
Saúde......................................................................................................................... 

 
 
 

5.000.000 
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 3) Para o serviço de abastecimento d’água da cidade de Aratiba ............................... 2.000.000 
 4) Para o serviço de abastecimento d’água da cidade de Nonoaí ............................... 2.000.000 
 5) Para o serviço de abastecimento d’água da Vila de São Valentim, no Município de 

Erechim, e futura sede do município ........................................................................ 
 

2.000.000 
 6) Abastecimento d’água nas seguintes cidades:  
  1 – Santo Cristo ............................................................................... 1.000.000   
  2 – Vila de Arambi ............................................................................ 1.000.000   
  3 – Vila Reserva (Município de São Lourenço) ................................ 1.000.000   
  4 – Pôrto Lucena .............................................................................. 1.000.000  4.000.000 
  17.000.000 
  24) Santa Catarina: 
   
 1) Rêde de abastecimento d’água nas cidades de: 
  1 – Chapecó .................................................................................... 4.000.000   
  2 – Pôrto União ............................................................................... 4.000.000   
  3 – Campos Novos .......................................................................... 4.000.000   
  4 – Concórdia .................................................................................. 4.000.000   
  5 – Joaçaba ..................................................................................... 4.000.000  20.000.000 
       

62 – Assistência Médico-Sanitária 
  a) Hospitais e Maternidades 
   
  12) Mato Grosso: 
   
 1) Hospital Regional de Dourados para a construção e aparelhamento, a cargo do 

Ministério da Saúde................................................................................................... 
 

2.000.000 
 2) Hospital Regional de Corumbá, aparelhamento a cargo do Ministério da Saúde.... 2.000.000 
 3) Hospital São Vicente de Paulo – Bela Vista ............................................................ 3.000.000 
 4) Hospital Santa Isabel – Ponta Porã ......................................................................... 2.000.000 
   9.000.000 
  22) Rio Grande do Sul: 
   
 1) Hospital de Caridade de Palmeira das Missões ....................................................... 1.000.000 
 2) Hospital de Caridade de São Borja .......................................................................... 1.000.000 
 3) Hospital de Caridade de Herval Sêco ...................................................................... 1.000.000 
 4) Santa Casa de Misericórdia de Dom Pedrito ........................................................... 1.000.000 
   4.000.000 
  24) Santa Catarina: 
   
 1) Hospital Beneficente de Capinzal ............................................................................. 500.000 
 2) Para complementação das obras do Hospital Santo Antônio e Maternidade 

Zenaide Bertaso – Chapecó ..................................................................................... 
 

500.000 
 3) Sociedade Assistencial e Hospitalar – Palmitos ....................................................... 500.000 
 4) Sociedade Hospitalar Mondaí ................................................................................... 500.000 
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 5) Sociedade Beneficente Hospitalar Cedro – São José do Cedro ............................ 500.000 
 6) Hospital Sagrada Família – Itapiranga.................................................................... 500.000 
  3.000.000 

7.0 – Desenvolvimento Cultural  
7.1 – Ensino Técnico-profissional  

   
 12) Mato Grosso:  
   
 1) Para a construção da Escola Agrotécnica de Dourados ........................................ 800.000 
 2) Escola Normal Regional de Ponta Porã, a cargo do Ministério da Educação ....... 800.000 
 3) Escola Profissional da Associação Evangélica de Catequese aos Índios, Missão 

Cainá – Dourados .................................................................................................. 
 

800.000 
 4) Instituto Educacional de Dourados ......................................................................... 500.000 
 5) Inspetoria Santo Afonso (Escola Profissional) ....................................................... 800.000 
 3.700.000 
  16) Paraná:  
    
 1) Para instalação de Escola de Iniciação Agro-Pecuária e Econômica Doméstica, 

anexa ao Colégio das Irmãs de Caridade do Instituto N. S. da Glória, de 
Francisco Beltrão ................................................................................................... 

 
 

500.000 
 2) Escola Técnica Profissional de Toledo, anexa ao Instituto La Salle ...................... 500.000 
   1.000.000 
  22) Rio Grande do Sul:  
    
 1) Inspetoria Salesiana do Sul do Brasil ..................................................................... 1.000.000 
 2) Para a construção e instalação de escolas de iniciação agrícola nos Municípios 

de Canguçu e Santana do Livramento, a cargo do Ministério da Agricultura ........ 
 

1.500.000 
 3) Escolas Profissionais de Iraí e São Luiz Gonzaga, a cargo do Ministério da 

Educação ............................................................................................................... 
 

1.500.000 
 4) Escola de Iniciação Agrícola de Caçapava do Sul, a cargo do Ministério da 

Agricultura .............................................................................................................. 
 

1.500.000 
 5) Escola Agrícola Frederico Mentz-Horizontina ........................................................ 1.000.000 
 6) Para instalação de uma escola de Iniciação Agrícola em Herval do Sul................ 1.000.000 
 7) Escola Profissional Agrícola São João de Camaquã ............................................. 1.000.000 
   8.500.000 
  24) Santa Catarina:  
    
 1) Escola de Iniciação Agrícola em Chapecó ............................................................. 1.000.000 
   1.000.000 
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8.0 – Desenvolvimento da Produção  

   
  12) Mato Grosso:  
    
 1) Município de Fazendas-Modêlo em Nhecolândia, Município de Corumbá, a cargo 

do Ministério da Agricultura (DNPA) ......................................................................... 
 

5.000.000 
 2) Para aquisição de máquinas nos seguintes Municípios: Rio Brilhante – Ponta 

Porã .......................................................................................................................... 
 

4.000.000 
   9.000.000 
  16) Paraná:  
    
 1) Para instalação de um Mato Veterinário e Laboratório para a produção de vacinas 

e soros especialmente a suinocultura em Pato Branco ........................................... 
 

2.000.000 
   2.000.000 
  22) Rio Grande do Sul:  
    
 1) Para instalação do serviço de conservação do solo a cargo do Ministério da 

Agricultura, em Palmeira das Missões ..................................................................... 
 

1.000.000 
 2) Fomento da Produção Vegetal em cooperação com a Prefeitura de Santo Cristo .. 1.000.000 
 3) Fomento da Produção Vegetal em cooperação com os seguintes Municípios:  
  1 – Santo Cristo ................................................................................. 1.000.000   
  2 – Santa Rosa .................................................................................. 1.000.000   
  3 – Três de Maio ................................................................................ 1.000.000  3.000.000 
 4) – Fomento da Olivicultura em Bagé ......................................................................... 1.000.000 
   6.000.000 
  24) Santa Catarina:  
    
 1) Criação de uma Estação Experimental de fumo na cidade de Mondaí ................... 1.000.000 
   1.000.000 

9.0 – Portos, Rios e Canais  
9.1 – lnstalações portuárias  

   
  12) Mato Grosso:  
    
 1) Pôrto Murtinho e Pôrto Esperança, para melhoramentos .......................................... 1.000.000 
   1.000.000 
  16) Paraná:  
    
 1) Para construção do Pôrto da Foz do Iguaçu .............................................................. 2.000.000 
   2.000.000 
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  22) Rio Grande do Sul:  
    
 1) Canalização do Arroio do Cacareco ......................................................................... 1.000.000 
 2) Construção do Pôrto Fluvial de Uruguaiana............................................................. 1.000.000 
   2.000.000 
  Total da Consignação 3.1.00 ................................................................................... 451.200.000 
  Total da verba 3.0.00 ............................................................................................... 451.000.000 
  Total da despesa de Capital ..................................................................................... 451.000.000 
  Total Geral ................................................................................................................ 451.000.000 

 
À Comissão de Finanças. 

 
EXPEDIENTE RECEBIDO 

 
Lista nº 11, de 1959 

 
Em 1º de outubro de 1959: 
1) Prestação de contas da cota do Impôsto de 

Renda recebida pelas Prefeituras Municipais: 
– do Prefeito Municipal de Amarantes, PI; 
– do Prefeito Municipal de Altamira, PA; 
– do Prefeito Municipal de Barroso, MG; 
– do Prefeito Municipal de Bom Despacho, 

MG; 
– do Prefeito Municipal de Dores de Campos, 

MG; 
– do Prefeito Municipal de Ipuiuna, MG; 
– do Prefeito Municipal de Nova Ponte, MG; 
– do Prefeito Municipal de Nova  

Rezende, MG; 
– do Prefeito Municipal de Ouro Fino, MG; 
– do Prefeito Municipal de Passa  

Quatro, MG; 
– do Prefeito Municipal de Passa Vinte, MG; 
– do Prefeito Municipal de Ponte Nova, MG; 
– do Prefeito Municipal de Rio Espera, MG; 
– do Prefeito Municipal de Sabará, MG; 
– do Prefeito Municipal de Santa Juliana, MG; 
– do Prefeito Municipal de Santa Rita de 

Jacutinga, MG; 

– do Prefeito Municipal de Santana do Jacaré, 
MG; 

– do Prefeito Municipal de Tombos, MG; 
– do Prefeito Municipal de Veríssimo, MG; 
– do Prefeito Municipal de São Luiz Gonzaga, 

RS; 
– do Prefeito Municipal de Tapejara, RS. 
2) Apelos no sentido da rápida aprovação das 

seguintes proposições: 
– Projeto de Lei nº 1.569, de 1956, na Câmara 

dos Deputados, que institui o abono de desemprêgo 
em favor dos trabalhadores em razão do aumento do 
salário-mínimo (Do Deputado Bilac Pinto): 

– da Câmara Municipal de Belém, PA; 
– da Associação dos Aposentados e 

Pensionistas de São Paulo; 
– da Federação dos Aposentados de São 

Paulo; 
– 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: 

– da Câmara Municipal de Araçatuba, SP; 
– Projeto de Lei nº 4.289-58 (na Câmara), que 

cria uma contribuição sob forma de taxa especial de 
Cr$ 0,20 por quilo de mate produzido no País, 
destinada a desenvolver a produção ervateira, e dá 
outras providências: 
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– da Assembléia Legislativa do Estado de 
Santa Catarina; 

– Projeto de Lei nº 164-59 (na Câmara), que 
disciplina a constituição de congregações de 
professôres de ensino superior, e dá outras 
providências: 

– de Violeta da Gama, de Niterói, RJ; 
– Projeto de Lei nº 231, de 1959 (na Câmara), 

que autoriza o Poder Executivo a conceder ao 
“Fundo de Modernização e Recuperação da Lavoura 
Nacional, a importância de Cr$ 2.000.000.000,00, 
destinada ao plano de recuperação dos rizicultores 
vítimas das inundações verificadas no Estado do Rio 
Grande do Sul em 1959: 

– do Sr. Alberto Bortoluzzi, de Itapevi, RS. 
3) Comunicação de eleição e posse: 
– do Prefeito Municipal de Bragança, PA; 
– da Diretoria da Federação dos 

Trabalhadores nas Indústrias do Estado de Sergipe, 
Aracaju, SE; 

– da Diretoria da União Brasileira de 
Estudantes Secundários, DF; 

– da Diretoria da Associação dos Fiscais da 
Prefeitura do Distrito Federal; 

– da Diretoria da Associação Comercial de 
Pôrto Alegre, RS. 

4) Observações e sugestões sôbre 
proposições em curso no Congresso: 

– Projeto de Lei nº 176-59 (na Câmara), que 
altera a redação do art. 28 do Decreto- 
lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Pena de 
Morte): 

– da Câmara Municipal de Rolante, RS; 
– da Câmara Municipal de Sananduva, RS. 
5) Solicitações e sugestões para apresentação 

de proposições: 
– que crie escolas de alfabetização de adultos 

em todo o território paraense: 
– da Câmara Municipal de Itaituba, PA; 

– que instale uma Coletoria Federal em Nova 
Venécia, ES: 

– da Câmara Municipal de Nova Venécia, ES; 
– que funde uma Escola Militar em Goiânia, 

GO; 
– da Câmara Municipal de Goiânia, GO; 
– que institua cursos técnicos de agricultura 

nas unidades militares para os conscritos de 
profissão agrícola: 

– da Câmara Municipal de Bagé, RS. 
6) Diversos assuntos: 
– da Câmara Municipal de Manaus, AM, 

solicitando providências no sentido de serem pagos 
aos aposentados e inativos do Instituto dos Marítimos 
através da sua Delegacia Regional daquele Estado os 
benefícios da Assistência Social a que fazem jus, 
conforme determina a legislação em vigor; 

– da Câmara Municipal de Aragarças, GO, 
solicitando o apoio do Govêrno para a ligação, por 
rodovia, de São Paulo a Fernandópolis; 

– da Assembléia Legislativa do Paraná, 
manifestando confiança e esperança nas medidas de 
repressão ao contrabando do café e automóveis 
através do Estado de Mato Grosso, bem como a 
punição dos assassinos do Sr. Edu Pereira da 
Rocha; 

– da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, 
Niterói, congratulando-se com o Congresso pela 
fusão do Distrito Federal com o Estado do Rio de 
Janeiro; 

– da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores nas Emprêsas de Crédito, RJ, 
solicitando a publicação do decreto que oficializa a 
Confederação Nacional dos Trabalhadores nas 
Emprêsas de Crédito; 

– da Comissão Organizadora do IV Congresso 
dos Trabalhadores Metalúrgicos de Minas Gerais, 
solicitando medidas urgentes no sentido de ser 
instalada uma refinaria naquele Estado; 
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– da Prefeitura Municipal de Ponte Nova, MG, 
solicitando ajuda para a construção do prédio 
destinado ao Ginásio daquela localidade; 

– da Associação Paulista de Municípios, SP, 
manifestando seu integral apoio à política estatal do 
Petróleo; 

– da Câmara Municipal de Jundiaí, SP, 
solicitando providências para que os aposentados da 
CAPFESP sejam beneficiados com o reajustamento 
dos seus proventos à base do novo nível salarial; 

– da Câmara Municipal de Limeira, SP, 
solicitando a rejeição da emenda que altera o art. 10 
da Lei nº 2.613; 

– da Câmara Municipal de São Vicente, SP, 
solicitando providências urgentes no sentido de ser 
modificada a legislação atual a fim de que os 
sonegadores de gêneros alimentícios e os 
exploradores do povo sejam punidos; 

– da Câmara Municipal de Santos, SP, 
manifestando-se contrária aos abusos que vêm 
sendo praticados por grupos estrangeiros no que 
concerne à importação de peças para, em barracões 
intitulados “Fábricas de Automóveis”, serem 
montadas em nosso País; 

– do Presidente do Pacto Intersindical de São 
Paulo, manifestando-se favorável à criação de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a 
questão do vidro-plano; 

– da Câmara Municipal de Curitiba, PR, 
comunicando a aprovação, por aquela Câmara, de 
um voto de regozijo pela nomeação dos Drs. Lauro 
Montenegro, Raul Rezende e José Ribeiro dos 
Santos para Presidente e Diretores da Caixa 
Econômica Federal daquele Estado; 

– da Assembléia Legislativa do Rio Grande 
 do Sul, manifestando-se contrária à Portaria 
 do Chefe de Polícia, por considerá-la anti-
democrática; 

– da Câmara Municipal de Cachoeira, RS, 
solicitando a manutenção das verbas federais para a 
construção da ferrovia Passo Fundo; 

– das Câmaras Municipais de Museu e 
Sananduva, RS, solicitando a elevação para 800 
milhões e para 30 milhões, respectivamente, das 
verbas destinadas à construção da Ferrovia Passo 
Fundo – Caí – Pôrto Alegre e da ponte sôbre o Rio 
Uruguai; 

– da Associação Comercial de Arcoverde, PE; 
– da Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores 

nas Indústrias Gráficas do Rio de Janeiro; 
– da Câmara Municipal de Cotia, SP; 
– da Câmara Municipal de Lins, SP; 
– da Câmara Municipal de Matão, SP; 
– dos Bancários do Banco América S.A., de 

Santos, SP; 
– da Câmara Municipal de Alto Alegre, SP; 
– da Câmara Municipal de São João da Boa 

Vista, SP; 
– da Câmara Municipal de Guararapes, SP; 
– da Câmara Municipal de Itarirá, SP; 
– da Câmara Municipal de Jacareí, SP; 
– da Câmara Municipal de Júlio Mesquita, SP, 

apresentando observações e sugestões sôbre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 19, de 1959, (já 
convertido em lei) que dispõe sôbre o reajustamento 
automático das aposentadorias e pensões 
concedidas pelos Institutos e Caixas de 
Aposentadorias e Pensões e pelo IPASE, ao nível 
médio de salário de contribuição dos segurados 
ativos, e dá outras providências. 

 
PARECER 

Nº 530, DE 1959 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre o  

Projeto de Lei da Câmara nº 29, de 1959 (núme- 
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ro 4.824-D, de 1959, na Câmara dos Deputados), 
que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito 
especial de Cr$ 1.450.000.000,00 (um bilhão e 
quatrocentos e cinqüenta milhões de cruzeiros), 
destinado à conclusão das ligações rodoviárias de 
Brasília com os Estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, 
Pernambuco, Paraíba, Ceará e Mato Grosso. 

 
Relator: Sr. Francisco Gallotti. 
Como Relator do Projeto nº 29-1959, volta-nos o 

mesmo para, após as informações solicitadas pelo 
Senhor Senador Mem de Sá ao Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem, que as deu com 
exemplar urgência – novamente examiná-lo, bem como 
apreciar a emenda apresentada perante a Comissão 
de Finanças pelo Sr. Senador Victorino Freire. 

Muito acertadamente andou o Sr. Senador 
Mem de Sá no seu voto em separado, do qual 
resultou o pedido de informações ao D.N.E.R. Em 
primeiro lugar, salienta a falta de audiência da 
Comissão de Transportes, Comunicações e Obras, 
órgão técnico específico. Certo. Foi o projeto 
distribuído, apenas, à Comissão de Finanças. 

Coube-nos a designação para relatá-lo. 
Quando a nós distribuído, fomos solicitados pelos 
Srs. Senadores Filinto Müller e João Villasbôas para 
que envidássemos esforços para relatar com 
urgência. Atendendo-os, na primeira reunião 
realizada (dias após), apresentamos o parecer 
conclusivo pela aprovação, assim terminando: 

“Aliás, pareceria mais lógico, mais técnico e 
mais econômico que o total da dotação fôsse 
atribuído ao órgão técnico especializado: o 
DNER. Entretanto, aceitamos a prevista 
distribuição. Trata-se da complementação 
 das ligações à futura Capital brasileira, en- 
 

trelaçando o Norte e o Nordeste com Brasília e, 
assim, ligando todo o nosso País, de Norte a Sul, de 
Leste a Oeste, dando-lhe um novo e grande ritmo de 
progresso.” 

As informações prestadas pelo Engenheiro 
Edmundo Régis Bittencourt, ilustre Diretor-Geral do 
D.N.E.R., sem dúvida, se calcam em argumentos 
merecedores da devida apreciação. Já como 
proclamamos no final do nosso primeiro parecer, a 
dispersão de dotações entre várias organizações 
administrativas, se nos afigurava inconveniente. 

Um órgão técnico, o DNER, que se tem 
mostrado capaz, realizando obras memoráveis – 
estradas e obras de arte e ao qual a lei vigente dá 
atribuição exclusiva, embora possa delegar, de 
acôrdo com o Conselho Rodoviário, aos Estados – 
cujos departamentos rodoviários satisfaçam as 
exigências previstas em lei, e à Diretoria de Obras e 
Fortificações do Exército, que as desempenhará por 
meio de Convenções ou Unidades Militares a ela 
subordinadas, a êle – DNER – devem ser atribuídas 
tôdas as dotações que objetivem construções 
rodoviárias. 

O projeto é de autorização de créditos. Êstes, 
atribuídos ao DNER, serão, após os devidos 
estudos, projetos, especificações e orçamentos – 
uma vez julgada a conveniência devidamente 
aplicados nas obras previstas. Mantemos, pois, o 
nosso parecer favorável ao projeto, inclusive à 
emenda do Sr. Senador Victorino Freire, que, 
completando a ligação de Brasília-São Luis – única 
Capital do Nordeste que se conservará isolada no 
plano geral rumo a Brasília, demandaria Peritoró-
Pôrto Franco pela rodovia já em construção, 
integrada no Plano Rodoviário Nacional. Sôbre a 
emenda do Senador Victorino Freire, assim se 
manifesta o DNER: 
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"A BR-21 é uma estrada de real interêsse 
econômico para o Estado do Maranhão, estando 
o trecho São Luis-Peritoró já realizado e em parte 
pavimentado. Atingir Pôrto Franco é um objetivo 
econômico muito importante, porque a região  
do Tocantins terá um franco contato com o  
mar, suprindo as populações sequiosas de  
seus produtos. Seria ainda um novo  
caminho extraordinário aberto à migração 
nordestina". 

Essa assertiva do órgão técnico – DNER – é 
a mais cabal justificativa pela aprovação da emenda 
do Senador Victorino Freire que, aceita como 
penso, acarretará a volta do projeto à Câmara dos 
Deputados, e ainda coerentes com o nosso ponto 
de vista inicial. apresentamos o seguinte 
substitutivo: 

Autoriza o Poder Executivo a abrir pelo 
Ministério da Viação e Obras Públicas, o  
crédito especial de Cr$ 2.000.000.000.00  
(dois bilhões de cruzeiros), destinado à  
conclusão das ligações rodoviárias de Brasília 
com o Estado da Bahia, Sergipe, Alagoas, 
Pernambuco, Paraíba, Ceará, Mato Grosso, 
Maranhão e Goiás. 

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

abrir pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o 
crédito especial de Cr$ 2.000.000.000.00 (dois 
bilhões de cruzeiros), destinado à conclusão, 
através do Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem das ligações rodoviárias de Brasília com 
os Estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, 
Pernambuco, Paraíba, Ceará, Mato Grosso, 
Maranhão e Goiás. 

Art. 2º O crédito referido no artigo 1º será 
distribuído às seguintes rodovias do Plano Nacional 
de Viação: 

BR-25 – Trecho Petrolina – Casa Nova – 
Remanso – Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de 
cruzeiros); 

BR-39 – Trecho Jacobina-Remanso-São 
Raimundo – Cruzeiros 100.000.000,00 (cem milhões 
de cruzeiros); 

BR-40 – Trecho Lapa - Correntina - Posse – 
Cr$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de 
cruzeiros); 

BR-41 – Trecho Brasília - Cuiabá – Cr$ 
400.000.000,00 (quatrocentos milhões de cruzeiros); 

BR-47 – Trecho Campinho - Boa Nova - 
Caetité - Formosa – Cruzeiros 200.000.000,00 
(duzentos milhões de cruzeiros); 

BR-21 – Trecho São Luís-Peritoró-Pôrto 
Franco – Cruzeiros 550.000.000,00 (quinhentos e 
cinqüenta milhões de cruzeiros); 

BR-44 – Trecho Brasília - Fortaleza que no 
Plano Rodoviário Nacional passará a ser BR-44, com 
o traçado Fortaleza-Canindé-Boa Viagem - Tauá - 
Parambu (Ceará) - Picos - Simplício Mendes - S. 
João do Piauí - São Raimundo Nonato (Piauí) -
Barreiras (Bahia) - Posse (Goiás) – Cr$ 
500.000.000.00 (quinhentos milhões de cruzeiros). 

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

É o nosso parecer. 
Sala das Comissões, em 22 de setembro de 

1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Francisco Gallotti, 
Relator. – Daniel Krieger, com restrições. – Mem de Sá, 
vencido pelos motivos aduzidos no seio da Comissão. – 
Dix-Huit Rosado. – Ary Franco. – Caiado de Castro. – 
Victorino Freire. – Irineu Bornhausen. 

 
VOTO EM SEPARADO DO SENHOR MEM DE SÁ 

 
O Projeto de Lei da Câmara nº 29, de  

1959, autoriza a abertura de crédito  
especial de um bilhão e quatrocentos e cinqüenta 
milhões de cruzeiros, pelo Ministério da 
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Viação, destinado à conclusão das ligações rodoviárias 
de Brasília com os Estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, 
Pernambuco, Paraíba, Ceará e Mato Grosso. 

Originàriamente, o projeto, de autoria do ilustre 
Deputado Manoel Novaes, visava apenas à abertura 
do crédito de seiscentos milhões para a conclusão 
das ligações de Brasília com Salvador, Campinhos e 
Ilhéus, na Bahia. Através de emendas e 
substitutivos, na Câmara dos Deputados, é que 
chegou ao total e aos objetivos acima indicados, os 
quais, consoante preceituam os arts. 2, 3 e 4, assim 
discriminam as dotações: 

Para o trecho Petrolina - Remanso – Cr$ 
100.000.000,00; 

Para o trecho Jacobina - S. Raimundo – Cr$ 
100.000.000,00; 

Para o trecho Lapa - Posse – Cr$ 
150.000.000,00; 

Para o trecho Brasília - Cuiabá – Cr$ 
400.000.000.00; 

Para o trecho Carapinho - Formosa – Cr$ 
200.000.000.00; 

Rodovia Brasília - Fortaleza – Cr$ 
500.000.000,00. 

Para a construção de algumas destas estradas, 
são autorizados convênios com a Comissão do Vale 
do São Francisco e para a da rodovia Brasília-
Fortaleza fica expressamente obrigatória a distribuição 
do crédito de quinhentos milhões ao Departamento 
Nacional de Obras Contra as Sêcas. 

Não será demais acentuar que o projeto, 
apresentado à Câmara em 23 de janeiro do corrente 
ano, teve ali tramitação em regime de urgência, adotado 
em 3 de junho próximo findo. Chegado a esta Casa do 
Congresso Nacional, veio êle diretamente à Comissão 
de Finanças, sem passar pelo exame da de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas, órgão técnico do 
Senado para proposições desta natureza. 

Na última sessão desta Comissão, foi  
aprovado parecer ao Projeto de Lei nº 35-59, segundo 
o qual se torna obrigatória a consignação de 
 

duzentos milhões de cruzeiros, em cinco leis 
orçamentárias consecutivas da União, para a 
construção de uma rodovia ligando Brasília a 
Limeira, em São Paulo. Tal estrada já foi, aliás, 
aquinhoada com dotações de duzentos milhões, nos 
últimos orçamentos, o que perfaz, para ela, com as 
futuras verbas, o montante de um bilhão e duzentos 
milhões. 

Tanto aquêle projeto, como o que ora se 
examina, procedem de iniciativa dos nobres 
Senhores Deputados. E nenhum dos dois foi 
submetido ao exame, audiência ou parecer do 
Poder Executivo, ou, especìficamente, ao 
Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem. Havendo eu requerido tal audiência, 
para aquêle, recusou-a a maioria desta 
Comissão, por considerá-la inteiramente 
desnecessária. 

Peço licença para persistir em meu ponto de 
vista. Entendo que o princípio de harmonia dos 
Poderes aconselha, se não impõe, que o Poder 
Legislativo se abstenha de iniciativas que entendem 
com planos de obras e construções, máxime 
quando o Poder Executivo já os possui em 
execução, devidamente aprovados pelos órgãos 
competentes, sem que prèviamente solicite a 
manifestação de tais órgãos para as modificações, 
inovações, acréscimos ou alterações na ordem de 
preferência que pretenda introduzir. Não se nega a 
faculdade que a Constituição assegura ao 
Congresso para tais iniciativas. Nem o direito que o 
Parlamento conserva de aceitar ou recusar as 
ponderações e pareceres formulados pelas 
autoridades do Poder Executivo. Afirma-se, apenas, 
a conveniência, e, mais que ela, a necessidade – 
para preservar a harmonia entre os Poderes e a 
ordem nos serviços públicos – de não agir o 
Parlamento à revelia do Poder Executivo, 
interferindo arbitràriamente no escalonamento das 
obras programadas. Conhecidos são os perigos que 
semelhante processo pode acarretar, e procla- 
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mada, pela doutrina e pela experiência universais, os 
riscos da intromissão do Poder Legislativo, integrado 
por Assembléias numerosas, heterogêneas e 
sujeitas a múltiplas influências políticas, em campo 
de ação específica do Executivo, sem prévia 
coordenação com êle. São citadas as possibilidades 
de transações perniciosas dentro de órgãos 
coletivos, integrados por representantes de Partidos 
e regiões diversas, em detrimento do melhor 
interêsse geral, E ninguém ignora que a mais difícil 
tarefa de um Govêrno consiste em distribuir, na 
ordem das prioridades e da hierarquia das 
necessidades, práticamente limitadas num País 
como o nosso, de recursos limitados e escassez da 
despesa pública. 

Por isto se tem como lugar comum asseverar 
que ao Poder Executivo, por sua composição e por 
suas atribuições, é que compete e que é possível 
abarcar o panorama daquelas necessidades, 
hierarquizá-las, a fim de distribuí-las nos planos de 
administração, em consonância com a angustia dos 
recursos. 

No caso particular do plano rodoviário – e, 
melhor, ainda, no plano geral dos transportes – estas 
verdades se tornam preceitos rudimentares, para 
uma administração grosseiramente articulada. 

Doutra parte, é mais que sabido, conhecido e 
certo que o Poder Executivo está inteiramente 
devotado à sua meta essencial, que é a construção 
de Brasília em quatro ou cinco anos. Para isto 
alcançar, nem vê dificuldades, nem sente sacrifícios 
impostos ao Brasil. Ora, as ligações da nova Capital 
com as várias regiões do Brasil pertencem, 
evidentemente, incluem-se, sem dúvida, na 
mencionada meta. O Executivo a elas se dedica sem 
vigília. Tanto que a de Belém com o Planalto foi de 
sua iniciativa e é apresentada como título de glória. 
As demais, por certo, estão sendo atacadas com os 
 

recursos e verbas solicitados, com os meios à 
disposição do DNER, dentro da ordem de 
preferência que as possibilidades do Erário e dos 
recursos materiais impõem. Reconhecidamente 
orçam em bilhões, alguns bilhões, muitos bilhões, se 
incluirmos as ligações ferroviárias, que, no caso, são 
tidas por indispensáveis. 

De estranhar, portanto, é que, afora da 
atividade e da diligência do Poder Executivo, 
sobrepondo-se a êle, ultrapassando-o em cuidados e 
atribuições que lhe são próprias, tome o Legislativo 
iniciativas como a que estudamos na semana finda e 
como a que agora se examina. As duas, somadas, 
vão a dois e meio bilhões de cruzeiros. Entretanto, o 
Congresso assim procede, sem ouvir o Poder 
Executivo, já em relação à oportunidade dos projetos 
– para saber se não interferem e perturbam os 
programas de ação governamentais – já em relação 
aos reflexos que terão no orçamento, no 
desequilíbrio financeiro, no agravamento da crise 
administrativa e na diátese inflacionária que 
avassalam o País. 

Nem parece impertinente lembrar que, afora as 
ligações com a futura Capital, existem, clamando pelo 
desespêro das populações, inúmeras outras obras 
rodoviárias de imperiosa e urgente necessidade. A 
pavimentação da rodovia Rio-Bahia, para 
exemplificar, dá origem a movimentos coletivos das 
zonas interessadas que se aproximara das raias da 
comoção social. A ligação Rio - Pôrto Alegre ainda 
não está concluída, embora iniciada há mais de vinte 
anos. A Rio - São Paulo, devido à intensidade do 
tráfego – índice de sua fundamentaI importância – 
ameaça tornar-se intransitável dentro de poucos anos, 
sendo evidente que reclama com brevidade, sua 
duplicação. Não falo em outras tarefas de base, como 
o TPS – reclamado pela economia e pela segurança 
nacionais, – para não alongar êste voto. 
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Nem pretendo ou imagino demover as 
convicções de meus dignos colegas de Comissão. 
Cuido apenas, de ressalvar minha responsabilidade, 
insistindo, mais uma vez, na necessidade de serem 
projetos da espécie do atual levados ao 
conhecimento e audiência dos órgãos competentes 
do Poder Executivo, antes que sôbre êles se 
manifeste, soberanamente, o Plenário das Casas do 
Congresso. É que, como zelo e defendo, com 
obstinação, as prerrogativas e a esfera de 
atribuições do Legislativo, reputo de meu dever, para 
que me não faleça a autoridade, defender as do 
Executivo. 

Requeiro, por isso, seja o presente projeto, 
antes de aprovado pela Comissão de Finanças – já 
que nem a de Transporte sôbre êle foi consultada 
enviado ao DNER, ou ao Conselho Rodoviário 
Nacional, para que sôbre êle se manifeste. 
Abundando nos motivos expostos, alinho mais dois: 
a) – nota-se que o projeto indica com precisão, as 
quantias necessárias para os diversos trechos 
rodoviários propostos – embora de autoria de nobres 
Senhores Deputados – sem o abono dos órgãos 
administrativos capacitados a avaliar as despesas de 
tais construções; b) autorizam-se, para determinados 
trechos, convênios com a Comissão do Vale do São 
Francisco, e, para outro, do vulto de meio bilhão, 
impõe-se que a construção seja entregue ao 
D.N.O.C.S., tudo isto, sem ouvir nem consultar o 
Poder Executivo: É, como se torna indiscutível, 
Legislativo administrando, com intromissão 
inobscurecível no circulo de competência do 
Executivo. 

A mim se me afigura que, para as deturpações 
do regime, já são extremamente pesadas e 
subversivas as invasões do Executivo no campo das 
competências do Legislativo, que, no caso, de sua 
própria passividade se deve queixar. Evitemos que a 
subversão se complete, e afunde o regime, com a rei- 
 

 

teração da prática que êste voto pretende ressaltar. 
Sala das Comissões, em 11-8-59. – Mem de 

Sá. 
O SR. PRESIDENTE:– Está finda a leitura do 

Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Heribaldo 

Vieira, primeiro orador inscrito. 
O SR. HERIBALDO VIEIRA (*): – Sr. 

Presidente, reassumindo, ontem, o exercício do 
mandato de Senador, ontem mesmo me inscrevi 
para falar. Não o conseguindo, externo, na presente 
sessão, o impacto que causou à minha sensibilidade 
democrática o noticiário da Imprensa matutina de 
hoje sôbre a deliberação do Excelentíssimo Sr. 
Ministro da Justiça, atendendo à representação do 
Procurador da Justiça do Distrito Federal, Dr. 
Cândido de Oliveira Filho. 

Sr. Presidente, impressionou-me, sobretudo, a 
circunstância de decorrer o gesto impensado do 
Senhor Armando Falcão de apêlo de representante 
do Ministério Público, de defensor da sociedade, de 
membro do Poder Judiciário da nossa terra. 

A época é de censura generalizada, por cercear 
o Poder Executivo a liberdade de expressão do 
pensamento no rádio, na televisão, e impor restrições 
aos homens públicos no externar suas idéias. A 
situação agrava-se, por ser a censura estabelecida 
pelo titular da Justiça, escudado em representação do 
Procurador da Justiça do Distrito Federal. 

Nos últimos dias, o Deputado Natalício Tenório 
Cavalcanti tem procurado pela Imprensa – a sadia 
Imprensa carioca – pelo rádio e pela televisão, 
inocentar o ex-Tenente Alberto Jorge Franco 
Bandeira. Segundo S. Exa. afirma, baseado em 
provas que diz possuir, o ex-oficial da Aeronáutica foi 
vítima de êrro judiciário. 

 
_________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Assisti a alguns programas de televisão sôbre o 
assunto. Aliás, preliminarmente confesso não 
concordar com os ataques do representante do 
Estado do Rio de Janeiro às autoridades do Judiciário, 
bem como a maneira de expor as feridas que corroem 
a carne dos homens públicos que S. Exa. procura 
envolver no famigerado crime do Sacopã. 

Se, porém, sou contrário à forma pela qual S. 
Exa. conduz a campanha em defesa do ex-Tenente 
Bandeira, nem por isso foge-me o dever de, como 
representante do povo, verberar, da tribuna desta 
Casa, a atitude do Sr. Ministro da Justiça, que se 
julga com suficiente autoridade para restringir a livre 
manifestação do pensamento assegurada no § 5º do 
art. 141 da Constituição Federal. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Com muito 
prazer. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Não desejo 
entrar no mérito da questão. Embora me filie, por 
simples palpite, à corrente simpática ao antigo Tenente 
Alberto Jorge Franco Bandeira, absolutamente  
não estou em condições de opinar sôbre o caso. 
Permitir-me-á o nobre colega declarar, no entanto,  
que ocorria a interferência de elemento do Poder 
Legislativo, amparado em imunidades parlamentares 
cuja extensão me parece exagerada, o qual, e  
de público atacava o Poder Judiciário, classificando 
nossos Magistrados de criminosos e a Polícia de  
venal. Era imprescindível, portanto, impedisse o Ministro 
da Justiça, em nome do Govêrno, continuasse êsse 
estado de coisas, a fim de evitar atrito entre os dois 
Poderes. Agora mesmo um Deputado afirmou e 
reafirmou que o Presidente Getúlio Vargas  
foi assassinado; e que êle sabia o nome do assassino. 
Eu, Senador da República, declarei, da tribuna, que 
 

estava presente na ocasião da ocorrência e ignorava 
tal pormenor. Apelei para o Cardeal e para o 
Presidente do Partido a que pertence êsse Deputado 
– vale dizer, do meu Partido – a fim de intercederem 
no sentido de mencionar aquêle parlamentar o nome 
do criminoso. O Padre Juan Pedron não os atendeu; 
e, como tem imunidades parlamentares, continua a 
asseverar uma inverdade. A prevalecer semelhante 
regime de impunidade, chegaremos à situação de 
qualque Senador ou Deputado aparte as questões 
políticas, ofender, através das estações de Rádio ou 
da Imprensa, famílias de terceiros, sem que êstes 
tenham possibilidades de recorrer ao Judiciário ou ao 
Congresso Nacional. Sempre defendi a liberdade de 
Imprensa e de pensamento; e discordo dessa 
espécie de censura. Quando determinado jornalista 
foi impedido de falar no rádio e na televisão, tive 
oportunidade de declarar não compreender o 
procedimento do Governo. No caso, porem – pode 
ser esteja eu errado – entendo que o Executivo agiu 
bem. Era preciso impedir tomas-sem os fatos rumo 
desastroso. Perdoe-me V. Exa. emitir opinião 
pessoal desde que o Líder do meu Partido não está 
presente, para maiores explicações. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Agradeço a V. 
Exa. o aparte. Convirá o nobre colega, entretanto, 
em que, se o Deputado Tenório Cavalcanti 
encaminhou sua campanha para maus caminhos, fui 
o primeiro a dizer que discordava de S. Exa. nos 
ataques. às autoridades, aos membros do Poder 
Judiciário e à própria Polícia, mas, vivemos num País 
civilizado. constitucionalizado. Os remédios para 
êsses excessos estão nas leis; não podemos, 
absolutamente, usar da fôrça para impedi-Ios; 
devemos utilizar os recursos legais para que os 
indivíduos não exorbitem seu direito e sua liberdade 
de pensar e de falar. 
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Um membro do Ministério Público não 
deveria ser o primeiro a duvidar da autoridade da 
lei, e valer-se de portarias ministeriais, de leis de 
exceção da Ditadura, em desacôrdo com os 
princípios constitucionais que nos norteiam, para 
impedir se manifestasse o Deputado Tenório 
Cavalcanti, ou quem quer que o desejasse, sôbre 
o crime do Sacopã. O Deputado Clemens 
Sampaio foi impedido de falar sôbre êsse 
lamentável caso; todos estamos proibidos de 
fazê-lo, salvo nas tribunas da Câmara dos 
Deputados e do Senado. Entende V. Exa., Senhor 
Senador, que a proibição do Sr. Ministro da 
Justiça se compadece com a lei e os princípios 
constitucionais que nos regem? 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Respondo a 
V. Exa. No particular, proibir a qualquer brasileiro 
falar sôbre o crime do Sacopã, evidentemente, é 
exagêro. Apóio o Govêrno quando proibiu os ataques 
e críticas à Magistratura e à Polícia, provocando a 
luta entre dois Poderes da República, a desunião e, 
quiçá, a perturbação da ordem. Repito: se se tratar 
de proibir qualquer pessoa de tratar do caso no 
Rádio e na Televisão, estou com V. Exa.; mas não 
reconheço ao Senador ou Deputado o direito de 
atacar a honra de uma família. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Nobre 
Senador, os têrmos da decisão do Sr. Ministro da 
Justiça são os seguintes: 

"Tomou o Sr. Ministro da Justiça a decisão de 
proibir apresentação de programas que se refiram ao 
crime do Sacopã". 

Como se vê, não se limitou a proibir o ataque 
às autoridades; proibiu qualquer programa que se 
refira ao crime do Sacopã. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – De pleno 
acôrdo com V. Exa. No particular, o Líder da Maioria 
poderá falar melhor. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – O fato é muito 
grave, tão grave, nobre colega, que aquêles que 
acreditam acertado o julgamento do ex-Tenente 
Bandeira vacilam. Parece que "há mouros na costa", que 
se teme seja o processo revisto. Usa-se, então, de todos 
os processos, da rôlha à palavra escrita e falada, através 
do Rádio e da Televisão. Ficamos em posição de 
vigilância, não acreditando haja boa fé nessa decisão de 
caráter geral, que tolhe a palavra de defesa de um 
homem que pode bem ser vítima de êrro judiciário. 

Verificamos, também, que o Senhor 
Procurador da Justiça do Distrito Federal não está 
escudado nem mesmo pela Portaria e pela Lei de 
Segurança da Ditadura, a que se arrimou. 

Analisarei, com a devida vênia da Casa, os 
textos em que se firmou o Dr. Cândido de Oliveira 
Filho, para demonstrar a inexistência de fundamento 
legal da representação movida pelo ilustre 
representante do Ministério Público. 

Entendeu S. Exa. incidir o Deputado Natalício 
Tenório Cavalcanti no art. 11, letra a, e no art. 15, da 
Lei nº 1.802, de 5 de janeiro de 1953. 

O art. 11 reza: 
"Fazer Públicamente propaganda: 
a) de processos violentos para a subversão da 

ordem politica e social:" 
E o art. 15: 
"Incitar públicamente ou preparar atentado 

contra pessoa ou bens, por motivos políticos, sociais 
ou religiosos". 

O Deputado Tenório Cavalcanti não fiz nada 
disso. 
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Vislumbrando que o Tenente Bandeira fôra 
julgado por um Tribunal popular, entendeu dever 
esclarecer a opinião pública trazendo-lhe provas novas e 
fatos do seu conhecimento, a fim de que o povo, 
apreciando-os, modificasse, alterasse, reformasse o 
julgamento de há seis anos. Assim procedeu, antes de 
iniciar o processo de revisão, em que pese não ser do 
tribunal popular seu julgamento. 

Quem é vitima do êrro judiciário não quer 
defender-se sòmente no ambiente fechado dos tribunais 
singulares e sim no vasto tribunal do povo. Eis a razão 
da atitude do represente fluminense – o povo, que o 
julgou e condenou, poderá redimir-se, reconhecendo o 
êrro judiciário que praticou condenando um inocente. 

Ignoro se o ex-Tenente Alberto Jorge Franco 
Bandeira, é inocente. Coloco a questão nestes têrmos 
apenas ad-argumentandum. 

Pergunto: pelo fato de o Senhor Deputado 
Tenório Cavalcanti acusar membros da Polícia, do 
Ministério Público e do Poder Judiciário de corrução, 
está êle incitando o povo a levantar-se contra o 
Poder Judiciário? 

Há ataque a êsse Poder? Não! Há acusação 
individualizada, a determinados Membros do Poder 
Judiciário. Aliás, acabemos com essas 
susceptibilidades. Há algum tempo, quando se 
atacava qualquer Oficial do Exército dizia-se que a 
honra do Exército Nacional havia sido ofendida. 

O fato de investir-se contra alguns Membros 
do Judiciário, não significa pretender-se atingir todo 
êsse Poder. Tanto nêle confia o Deputado Tenório 
Cavalcanti que a êle recorrerá, através de processo 
de revisão. Insurgiu-se, S. Exa., apenas contra 
determinados elementos; êsses, que se defendam, 
que compareçam perante o tribunal da opinião 
pública para provar que não são venais, que não são 
corruptos, que as difamações não os atingem. 

Do próprio Pedro Aretino, disse Rui: "Tu, Aretino, 
podes difamar; mas não vale a pena macular-se a 
Liberdade porque tu a difamas". 

Sr. Presidente, o Procurador da Justiça do 
Distrito Federal apoiou-se em portaria do Ministério da 
Viação, cujo art. 1º está assim redigido: 

"As estações radiodifusoras, inclusive as  
de televisão, excluirão dos seus programas as 
anedotas maliciosas, os gracejos picantes,  
bem como não irradiarão quaisquer manifestações, 
ainda que reprodução de artigos ou discursos  
que importem ou possam importar na subversão  
da ordem pública, em incitamento a greves;  
que possam provocar a animosidade entre  
as classes armadas, ou delas contra as  
instituições civis; a instigação à desobediência 
coletiva ao cumprimento da Lei; ou que  
contenham injúria ou desrespeito às autoridades 
constituídas". 

Sr. Presidente, por essa portaria fascista, o 
máximo que poderia fazer a Ministro da Justiça 
seria proibir ataques às autoridades ou às 
instituições; S. Exa. foi além e proibiu qualquer 
programa de rádio e televisão sôbre o crime do 
Sacopã. 

Infelizmente, o Congresso Nacional ainda 
não cumpriu a missão de elaborar legislação 
adequada à radiodifusão. Daí permanecer ela 
escravizada a portarias de fundo fascista, que 
não espelham a limpidez das garantias 
constitucionais. Até a Constituição de 1937 
garantia o direito à liberdade de pensamento, 
estabelecendo, no nº 15, do art. 127: 

"Todo cidadão tem o direito de manifestar o seu 
pensamento oralmente, por escrito, impresso ou por 
imagens, mediante as condições e nos l imites 
prescritos em lei". 
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A Constituição de Weimar dizia, no art. 18: 
"Todo alemão tem direito, dentro dos limites 

das leis gerais, a manifestar, com liberdade, a sua 
opinião, oralmente, ou por escrito, mediante a 
imprensa, a gravação, ou de qualquer outra 
maneira". 

Críticas agudas às palavras "dentro dos limites 
das leis" foram feitas, porque faziam supor tratar-se 
de direito limitado desde o início, por sua natureza, 
relativo. 

A Constituição brasileira foi mais feliz porque 
enumerou as restrições à liberdade de pensamento, 
a saber: 

a) espetáculos e diversões públicas, sob a 
censura e com responsabilidade individual pelos 
abusos; 

b) proibição absoluta à propaganda de guerra, 
de processos violentos para subverter a ordem 
política e social, ou de preconceitos de raça ou 
classe". 

No caso, nenhuma dessas restrições ocorreu. 
Verifica-se, portanto, que, proibindo a irradiação 
dos programas a respeito do crime do Sacopã, o Dr. 
Procurador da Justiça do Distrito Federal e o 
Senhor Ministro da Justiça desprezaram totalmente 
o texto constitucional para se fixarem – e mal, em 
leis de exceção: Lei de Segurança, e portarias 
ministeriais. 

Não acredito espose o Poder Judiciário a 
doutrina errôneamente sustentada pelo Dr. 
Cândido de Oliveira Filho; e estou certo de que, se 
amanhã baterem às suas portas, o Poder 
Judiciário da minha terra, no qual confio, corrigirá 
a afoiteza do representante do Ministério Público, 
opondo-se à instituição sagrada da liberdade de 
pensamento. 

Desejo mostrar ao País e ao povo que me 
elegeu, que jamais silen- 

ciarei diante da prepotência ou da menor ou maior 
violência que se perpetre contra as franquias de que 
a Constituição cercou o homem, para dignificá-lo e 
elevá-lo. 

Vejam V. Exas., Sr. Presidente, Senhores 
Senadores, nas minhas palavras, apenas a vigilância 
democrática, jamais qualquer interêsse pelo crime do 
Sacopã, que desconheço se realmente se reveste das 
côres negras com que o pinta o Deputado Tenório 
Cavalcanti. Não me move, outrossim, a paixão partidária, 
por sermos, eu e o representante fluminense, do mesmo 
Partido. Não presto também apoio pessoal a S. Exa., a 
quem não me liga qualquer laço de relações pessoais. 
Minhas palavras, repito, refletem apenas uma atitude – 
de vigilância democrática. Pela Democracia e pelos 
interêsses populares estarei sempre nesta tribuna, 
falando alto e bom som, para que a Nação ouça e os 
meus concidadãos compreendam que estou ao seu 
lado, ao lado do povo, em qualquer circunstância. (Muito 
bem; muito bem. Palmas). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Lameira 
Bittencourt, como Líder da Maioria. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT (*): – Sr. 
Presidente, Senhores Senadores, não tratarei, não 
poderia e nem deveria fazê-lo, sob pena de 
comprometer as tradições de austeridade, dignidade 
e ponderação do Senado – do chamado "crime do 
Sacopã". O assunto foge, por completo, não só à 
nossa competência mas às próprias regras 
parlamentares que devem disciplinar os trabalhos 
desta Casa. 

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

 
_________________ 
(*) – Não foi revisto pela orador. 
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O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Não 
estou atribuindo tal intuito a V. Exa; procuro apenas 
justificar minha intervenção. Em todo o caso, ouvirei 
o nobre colega. 

O SR. HERIBALDO VIEIRA: – Também 
entendo que a apreciação do "crime do Sacopã" não 
é da alçada do Senado; mas a restrição à liberdade 
de pensamento, imposta pelo Ministro da Justiça, é. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT – 
Perfeitamente; nesse terreno colocarei a questão. 

Se há caso em que a conduta do Govêrno, longe 
de merecer reparos, críticas ou censuras, só deve 
receber aplausos e aprovação de todos os setores 
responsáveis da opinião pública, é o relativo aos 
debates sôbre o "crime do Sacopã", no Rádio e na 
Televisão. Tanto é verdade, que assim o têm entendido 
e expressado, de maneira lapidar, comentaristas e 
articulistas dos órgãos mais importantes e 
independentes da Imprensa carioca. Mesmo jornais 
que não têm poupado o Govêrno, atacando-o, por 
vêzes, de modo bem virulento, vêm louvando a 
providência tomada pelo Sr. Ministro da Justiça, não 
atendendo à solicitação de uma autoridade qualquer, 
de menor expressão, mas do Procurador-Geral do 
Ministério Público do Distrito Federal que, por sua vez, 
baseou sua ação em representação de todos os Juizes 
em exercício na Capital da República. 

Ainda ontem, Sr. Presidente, um dos órgãos mais 
brilhantes, conceituados e independentes desta Cidade 
– "O Globo" – sob o titulo bem expressivo "Impedida a 
continuação do achincalhe à Justiça no Rádio e na 
Televisão", teceu adequados e judiciosos comentários 
em tôrno do assunto, concluindo os dêste modo: 

Foi assim deplorável e vergonhoso o 
espetáculo a que se vinha assistindo  
de sistemáticos insultos à Justiça, embo- 
 

ra pelos seus próprios exageros e absurdos tivesse 
efeitos contraproducentes e se revestisse de 
aspectos cômicos de programa humorístico, até 
porque talvez não houvesse a intenção de fazer 
coisa mais elevada. 

A acertada – repito com a ênfase necessária – 
A acertada proibição da continuação de tais 

programas, determinada pelo Ministério 
competente, resguarda o interêsse público com o 
restabelecimento do respeito à Justiça, que é a 
base mesma do regime democrático. Mas, por 
outro lado, vem impedir que a farsa continuasse 
até à sua completa e espontânea 
desmoralização. 

O SR. LIMA TEIXEIRA:– permite V. Exa. um 
parte? 

O SR.LAMEIRA BITTENCOURT: – Com todo 
o prazer. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Os comentários de 
"O Globo" revelam a autoridade e o respeito que 
merece êsse órgão da Imprensa brasileira... 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Tem V. 
Exa. razão. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – ...sobretudo pela 
independência com que analisa os fatos agora 
narrados por V. Exa. Lendo-os cheguei à conclusão 
de que o Sr. Ministro da Justiça ao receber a 
representação dos Juízes do Distrito Federal, não 
podia deixar de encaminhar ao Congresso, como o 
fêz, com acêrto. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Muito 
grato ao aparte de V. Exa. que honra e enriquece 
minha modesta oração. 

Sr. Presidente, foi invocado, hoje, em 
contraposição ou censura à atitude do Sr. Titular 
da justiça, a disposição Constitucional que 
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assegura a livre manifestação do pensamento. No 
final, porém, após firmar êsse principio geral, o § 5º 
do art. 141 proíbe, terminantemente – creio mesmo 
ser essa a expressão qualificativa empregada – a 
propaganda ou a prática de processos ou de meios 
que ponham em risco não só a ordem legal 
pròpriamente dita, não só a ordem social, mas a 
ordem jurídica, e esta, evidentemente, tem apoio 
principal, fundamento maior, alicerce indiscutível no 
respeito devido à Magistratura do País. 

Sr. Presidente, não desejo, porém, ficar 
apenas na invocação da letra e do espírito do texto 
constitucional aplicável à espécie. 

Quero mostrar que, se porventura o Sr. 
Ministro da Justiça tivesse errado – e S. Exa. não 
errou – só mereceria a exprobação, as censuras e a 
condenação de tôda a opinião pública e desta Casa, 
se se tivesse omitido em assunto que diz respeito à 
própria intangibilidade do regime democrático, 
inexistente sem o respeito à Justiça. 

Ainda assim, teria o Titular da Pasta da Justiça 
errado, em muito boa companhia, pois tôdas as medidas 
postas em prática por Sua Excelência têm o apoio do 
Senado, aprovadas que foram por esta Casa quando da 
votação do Código Brasileiro de Telecomunicações. 

Tenho em mãos o Avulso que contém a 
Redação Final do Projeto de Lei do Senado nº 36, de 
1955, brilhantemente relatado por v. Exa., Sr. 
Presidente, que, em várias e oportunas intervenções, 
em apartes, discursos e pareceres, fixou o exato e 
verdadeiro conceito da liberdade de pensamento 
através do Rádio e da Televisão. 

No art. 24 da proposição encontramos, entre 
os preceitos fundamentais que devem disciplinar o 
exercício da radiocomunicação e da 
telecomunicação, a alínea k, assim redigida: 

"k) obrigação de impedir  
terminantemente que seja uti- 
 

lizada a estação emissora por terceiro para a prática 
de quaisquer das infrações previstas no art. 35, 
alíneas I, II e III da presente lei". 

As alíneas mencionadas são as seguintes: 
"I – A utilização da exploração dos serviços 

públicos de telecomunicações para o 
cometimento de qualquer crime ou contravenção 
previsto no Código Penal, na Lei de 
Contravenções Penais, na Lei nº 1.079, de 10 de 
abril de 1950 e na Lei nº 1.802, de 5 de janeiro de 
1953. 

II – A utilização da exploração dos mesmos 
serviços públicos que: 

f) Incite à rebeldia e à indisciplina ou importe 
em manifesto achincalhe a quaisquer Membros dos 
Poderes Executivo e Judiciário; 

h) seja constituída de comentários sôbre fatos 
sociais que envolvam a honra da família; 

i) contenha injúria, difamação ou calúnia". 
Nada preciso aduzir para mostrar que a ação 

do Sr. Ministro da Justiça, no caso, foi 
rigorosamente justa, legítima, oportuna, necessária 
e até benemérita, em defesa da honra, da 
independência e da integridade do Poder Judiciário, 
dos bons costumes e do decôro da família. Está 
não só de acôrdo com a letra e o espírito da 
Constituição, como com a orientação firmada pelo 
alto e autorizado pronunciamento do Senado da 
República. 

Era o que tinha a dizer, respondendo aos 
comentários, críticas e reparos do eminente 
representante do Estado de Sergipe. (Muito bem; 
muito bem!). 

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

 



– 51 – 
 

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

O SR. DANIEL KRIEGER: (*): – Sr. 
Presidente, Senhores Senadores: recebi, do 
Município de Candelária, um dos mais batidos e 
assolados pela calamidade que atingiu o Estado do 
Rio Grande do Sul, o seguinte telegrama: 

"Candelária, atingida pela maior catástrofe de 
sua historia, vivendo horas de pavor e de mortes, 
com prejuízos superiores a vinte milhões de 
cruzeiros, com suas pontes e estradas 
completamente devastadas e dezenas de lares 
destruídos. Rogo ao distinto Senador e aos demais 
colegas do Senado providenciarem, pelos canais 
competentes, seja conseguido, para a Prefeitura 
Municipal de Candelária um auxílio de dez milhões 
de cruzeiros para iniciar e restabelecer sua crítica 
situação. Saudações respeitosas. – (a) Cristiano 
Afonso Grez, Prefeito". 

Sr. Presidente, eu e o Senador Mem de Sá 
somos solidários com a dor que domina os corações, 
com o sofrimento que aflige o espírito dos 
riograndenses, nesta hora de calamidade pública. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Vossa 
Excelência conta com a solidariedade de todo o 
Senado. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Não podemos, 
infelizmente, apresentar o projeto que nos solicita o 
ilustre Prefeito de Candelária. A iniciativa sôbre 
matéria financeira compete apenas à Câmara dos 
Deputados. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Dá licença 
para um aparte? 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Pois não. 
 

__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Não fôsse 
essa restrição constitucional sôbre as iniciativas do 
Senado, a proposição que V. Exa.formulasse nesse 
sentido teria a aprovação unânime de nossos 
companheiros. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Sr. Presidente, 
tenho certeza de que a magnífica representação 
gaúcha na Câmara dos Deputados tomará a 
iniciativa de socorro aos bravos riograndenses, 
sofredores, mas decididos a empreender a 
recuperação, com a coragem própria dos antigos 
lidadores do Rio Grande do Sul. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Com prazer. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Estou 

ouvindo sensibilazado a comunicação de V. Exa. Os 
Estados nordestinos representados nesta Casa 
receberam, das Bancadas do Centro e do Sul do País, 
a mais comovedora solidariedade, quando 
consideramos o auxílio, pedido ao Govêrno, para 
defesa dos flagelados da região das sêcas. Agora não 
podemos deixar de manifestar nosso apoio e 
solidariedade ao justíssimo apêlo que faz V. Exa. Ao 
votarmos o projeto criador da SUDENE, os 
representantes, do Centro e do Sul do País foram tão 
acordes em ajudar o povo nordestino, que se eximiram 
até de discutir algumas das nossas pretensões, na 
verdade, excessivas, em face dos interêsses da União. 

Assim, pelo menos em nome da Bancada do 
meu Estado... 

O SR. FERNANDES TÁVORA (para o Sr. 
Argemiro de Figueiredo): – Vossa Excelência pode 
falar em nome de todo o Nordeste. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –  
Obrigado ao nobre representante do Ceará. V.  
Exa., Senador Daniel Krieger, pode contar com nos- 
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sa solidariedade, como já declarei, ao apêlo justo 
que está fazendo. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Permite V.  
Exa. um aparte? – (Assentimento do orador) –  
A Bancada de Goiás solidariza-se com o povo  
sul-riograndense no sofrimento por que está 
passando. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite o 
nobre orador um aparte? 

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

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Desejaria 
fôsse estendida a solidariedade das Bancadas da 
Paraíba e do Nordeste à Bancada de todo o Brasil no 
Senado da República, pelos sofrimentos que afligem 
os gaúchos nesta hora. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR DANIEL KRIEGER: – Com todo o 
prazer. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Desejo, também, 
em nome da representação da Bahia, manifestar a 
Vossa Excelência a nossa solidariedade nesta hora 
de sofrimento para o povo gaúcho, mormente pela 
extensão da calamidade, que está a exigir eficientes 
providências do Govêrno da República, no sentido 
de amenizá-la. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – O nobre senador 
Daniel Krieger já está credenciado a falar por todo o 
Senado. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Agradeço os 
apartes com que me honraram os nobres colegas, 
Senhor Presidente; se precisássemos de uma 
demonstração da solidariedade dos elos federativos 
que vinculam o Brasil, nenhuma seria maior que 
esta: todos os Estados da Federação brasileira 
sentem-se comovidos com as desgraças que 
assolam o Estado sulino. 

Êsse o elo maravilhoso que prende, que une, 
que torna indestrutível a Federação brasileira. Todos 
nós, do sul, do Centro, do Oeste, do Leste e do 
Norte, sempre sentimos a necessidade de defender 
e amparar aquêles que sofrem. Êsse o dever 
supremo daqueles que têm o espírito fraterno, como 
nós, os brasileiros. (Muito bem). 

Sr. Presidente, com orgulho e desvanecimento, 
posso afirmar, em nome do senado da República, que 
se vier da Câmara dos Deputados, – o ramo do Poder 
Legislativo competente Dara iniciar projeto de amparo e 
diminuição das agruras que sofre o Rio Grande Sul   – o 
Senado da República, como um todo, há de ampará-lo, 
e assim fazendo estará propugnando pela unidade do 
Brasil. (Muito bem!) 

Sr. Presidente, deixo êsse episódio, para mim 
profundamente emotivo, porque penso como o Padre 
Alves Mendes, que dizia: "Se no momento de vir a 
luz do mundo perguntassem o ponto escolhido para 
minha morada, eu diria que queria nascer naquele 
recanto onde nasci humilde, mas contente, e onde 
quero morrer obscuro mas honrado". 

Cessada essa intervenção, outra devo fazer que 
talvez não obtenha a mesma solidariedade dos 
representantes do senado, mas há de colhêr-lhes o 
respeito, porque sempre procedo em grandes altitudes, 
visando, acima de tudo, bem-estar, progresso e 
tranqüilidade social às instituições de meu País. 

A Constituição da República, quando 
estabelece prazo fixo para as 
desincompatibilizações, tem naturalmente, é óbvio, 
em vista, evitar o predomínio do Poder no exercício 
eleitoral; preservar a igualdade de direitos 
consagrada pela Constituição; evitar que os 
poderosos possam influir na verdade da luta eleitoral. 

O prazo concedido para que um Ministro  
se desincompatibilize, Senhor Presidente,  
está condicionado a uma circunstância, qual a 
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que estabelece que dentro dêsse prazo os 
candidatos podem fazer propaganda; fora dêle, se a 
fizerem, estarão violando não o texto constitucional, 
mas o espírito da Constituição brasileira. 

O ilustre, nobre, digno e honrado Marechal 
Teixeira Lott tem o prazo que a Constituição lhe 
prescreve para se desincompatibilizar; só depois 
poderá S. Exa. exercer sua atividade eleitoral, como 
candidato à Presidência da República. 

Tôda atividade que se realizar antes dêsse 
prazo, violará o espírito da Constituição da 
República. S. Exa., como Ministro da Guerra, goza 
de prerrogativas que, como simples candidato não os 
tem. Sempre proclamamos as qualidades pessoais 
do Marechal Teixeira Lott. A única restrição que lhe 
fazemos é estar S. Exa. usando indevidamente dos 
meios que lhe faculta a chefia do Ministério da 
Guerra para fazer propaganda de sua candidatura. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. DANIEL KRIEGER: – com muita 
satisfação. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Estou 
ouvindo com atenção o candente discurso de V. Exa. 
Como estudioso de Direito Constitucional, discordo de 
V. Exa. O espírito da constituição, nesse ponto, está 
exatamente consubstanciado na estrutura jurídica que 
cria a incompatibilidade e o impedimento. Não há 
impedimento nem inelegibilidade para o candidato à 
Presidência da República que antes mesmo de 
começar aquêle prazo que a constituição estabelece, 
inicia sua propaganda. A estrutura não me parece 
violação ao espírito da constituição, que está 
exatamente contido dentro da letra expressa do texto a 
que V. Exa. se refere, nem ao sistema vigente. É ponto 
de vista pessoal, o que V. Exa. está emitindo. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – O pensamento 
pessoal de V. Exa. merece muita atenção e grande 
respeito. É, V. Exa., dentro dêste Senado, uma das 
melhores expressões. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Obrigado a Vossa Excelência. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Desta vez, 
porém, não tem razão. A Constituição não quis 
resguardar o dia do pleito. Se o desejasse, marcaria 
a desincompatibilização para a véspera das eleições. 
A Constituição quis, justamente, preservar a lisura, 
evitando que, o candidato, na propaganda, se 
valesse dos recursos do cargo. O Senhor Ministro da 
Guerra, usa os aviões da FAB. Mais que isso, vale-
se de seu título de Ministro da Guerra e conserva o 
peito coberto de condecorações para fazer sua 
propaganda no Brasil. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Referi-
me apenas à incompatibilidade ou inelegibilidade de 
ordem constitucional. Êsse o aspecto que defendo. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – V. Exa. não tem 
razão. Não sustentei que S. Exa. é inelegível, que 
feria êsse lado constitucional; mas fere seu espírito, 
e o fere expressamente, porque a Constituição 
procura evitar que o candidato se sirva dos cargos 
públicos a fim de se eleger, portanto, em 
desigualdade de condições com seus concorrentes. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – É da 
doutrina constitucional vigente no Brasil e no mundo 
que tôda e qualquer restrição à liberdade há de ser 
expressa. O que a Constituição não proíbe, 
implicitamente permite. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – É porque se  
crê, Senhor Senador, na educação dos homens  
e se espera que êles observem o  
preceito constitucional; não usem o direi- 
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to de propaganda enquanto não se tiverem 
desincompatibilizado, para então enfrentar a opinião 
pública, sem o poder dos aviões do Ministério da 
Aeronáutica; sem o poder do Ministério da Guerra, 
sem os recursos do Estado, para influir nas eleições 
presidenciais. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Reitero a V. Exa. a declaração de que analisei o 
caso apenas em sua feição constitucional. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – E faz muito bem, 
porque bastaria a disposição constitucional. Não 
entrei nessa apreciação, porque a realidade 
palpitante, infelizmente, no Brasil, é que os homens 
desrespeitam o texto e o espírito da Constituição. 

Sr. Presidente, em suas andanças, nessas 
viagens de propaganda que tem feito à custa dos 
cofres públicos e beneficiado pelo prestígio e 
autoridade de que se reveste o seu cargo, o Sr. 
Ministro da Guerra foi a São Paulo e, posteriormente, 
ao Rio Grande do Sul. Na visita a êste Estado, fêz-se 
acompanhar do Vice-Presidente da Republica e 
Presidente do Senado Federal, Sr. João Goulart; e 
na cidade de Santa Maria, onde estiveram a pretexto 
de vistoriar obras do Ministério da Guerra, promoveu-
se um comício, no qual o eminente Sr. João Goulart 
proferiu discurso, que merece, indiscutìvelmente, os 
reparos do Senado da República. 

Divido-o em duas partes porque, a primeira, 
acredito tenha sido dita; mas recuso-me a crer 
também o tenha sido a segunda. O Vice-Presidente 
da República e Presidente do Senado, não pode ter 
descido tanto, a ponto de afirmar inverdades, que 
atentam contra a operosidade da Casa que preside. 
Falando das dificuldades dos trabalhadores, disse o 
Sr. João Goulart: 

"Os trabalhadores desejam  
uma reforma de profundidade, 
 

reforma que não fique na superfície e que atinja 
profundamente à estrutura social e econômica da 
nossa Pátria. 

 
O homem que comandou o 11 de novembro 

também pode comandar os trabalhadores no 
caminho da libertação". 

Quero deter-me neste tópico. Em primeiro lugar, 
os operários do Brasil não são escravos. Temos uma 
legislação maravilhosa, elaborada, pelo Congresso, 
sob a inspiração do Sr. Getúlio Vargas – não o nego, 
porque, se o negasse, cometeria uma injustiça. 

Compará-los, portanto, a escravos, é negar a 
realidade do Brasil. Assim, o Sr. João Goulart está 
negando a obra do Presidente Getúlio Vargas. 

Sei que o Vice-Presidente da República não é 
cuidadoso no emprêgo dos vocábulos. S. Exa. pensa 
como Vargas Villa, "que o homem de talento 
prescinde da gramática". No caso, porém, o Sr. João 
Goulart usou o verbo "comandar" referindo-se ao 
Marechal Teixeira Lott. "Comandar", quer dizer, 
também, "dirigir, comandando, navio", dirigir tropa de 
Exército, segundo a definição de Laudelino Freire. 

Pergunto, Sr. Presidente, se nesta hora de luta 
normal e constitucional é preciso dirigir navios, dirigir 
tropas ou invocar o ato ilegal do "11 de Novembro", 
em que o Marechal Teixeira Lott é réu confesso. Isso 
não será, Sr. Presidente e Senhores Senadores, 
uma incitação à perturbação, à anormalização do 
regime? Se fôr assim, o Sr. Vice-Presidente da 
República está fugindo aos deveres do seu pôsto, 
porque seu dever é defender a legalidade 
constitucional do País. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Com muito 
prazer. 
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O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – A 
linguagem de V. Exa. é demasiado candente... 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Sempre o foi. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 

...para o ambiente de serenidade do Senado. V. Exa. 
está apegado a um têrmo que tem significações 
diversas. Comandar não é simplesmente dirigir 
navios ou exércitos; o comando se exerce também 
no sentido de dirigir. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Dirigir é conduzir. 
Já disse que Sua Excelência não se preocupa com a 
exatidão do vocábulo. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – É 
expressão conhecida, quando se diz "comando  
de idéias", "comando de sistema filosófico".  
É direção, o sentido em que se empregou o  
têrmo. Não tem a acepção a que se refere V. Exa. 
Há de compreender o nobre colega que o Chefe de 
meu Partido não tem motivos para incentivar 
movimentos de subversão da ordem legal e das 
instituições do País; dirige S. Exa. agremiação 
partidária que dia a dia aumenta seus adeptos. 
Todos os anos, em tôdas as Legislaturas, registra-
se, na Câmara e no Senado, o aumento da 
representação trabalhista. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Não pela 
votação, mas pelas adesões. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Antes 
que eu atenda a chamado urgente que acabo de 
receber, permita-me V. Exa. dizer que o considero 
uma das mais altas figuras do Parlamento Nacional 
pela inteligência, cultura e espírito público. No 
entanto, V. Exa. está sendo vítima de seu próprio 
temperamento impulsivo, como o de todo gaúcho, 
em certas oportunidades. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Como o do 
Presidente do Partido de Vossa Excelência. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Peço, 
entretanto, permissão para dizer a V. Exa. que 
sobreponho ao seu conceito a respeito do Senhor 
João Goulart, o pensamento da maioria da Nação 
brasileira, que o elegeu Vice-Presidente da República. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – V. Exa. não tem 
razão; uma eleição nada significa, porque se 
significasse, eu diria ao nobre colega que venci o Sr. 
João Goulart, no Rio Grande do Sul. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Então 
V. Exa. acabe com o regime democrático; eleição 
para mim é seleção de valores. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – As votações são 
suscetíveis de modificações. O aparte de V. Exa. 
constitui um recuo, ou melhor, a afirmação de que o Sr. 
Vice-Presidente da República não disse. Aceito, 
prazeroso, a explicação, porque quem ama o País, 
quem ama as instituições vigentes, como eu, sempre 
se sente satisfeito quando desaparecem seus inimigos. 
V. Exa. é Líder; portanto, fala com autoridade. O Sr. 
João Goulart é amante das instituições do País. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – V. 
Exa. pode proclamar. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Sr. Presidente, já 
analisei o que S. Exa. estabelece como "comandar". 
Posteriormente, a S. Exa. se atribui – ouça V. Exa., 
Sr. Presidente, a minha declaração – uma afirmação. 
Primeiro, faz uma acusação ao Sr. Presidente da 
República; essa acusação atinge o meu Partido, e eu 
quero revidá-Ia, de forma altiva, Sr. Presidente. 
Disse S. Exa. no seu discurso: 

"Queremos que os exploradores  
do povo venham para a 
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rua combater a candidatura Lott, enquanto a fome 
ronda os lares dos trabalhadores". 

Sabe S. Exa. que a União Democrática 
Nacional não pode estar na mesma trincheira do 
Marechal das restrições mentais; portanto nos atribui 
o desejo de transacionar no balcão internacional. 

Pergunto aos Líderes do Partido Trabalhista 
Brasileiro se a UDN, teve qualquer entendimento com 
países estrangeiros; se a UDN, em qualquer momento, 
contribuiu para restringir e soberania do País, se a UDN 
entrou em entendimento com Ditadores; se a UDN 
recebeu ajuda para fazer eleições no Brasil. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Não 
ouvi a leitura feita por Vossa Excelência. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Repetirei, não há 
dúvida. 

Diz Sua Excelência: 
"Queremos que os exploradores do povo 

venham para a rua combater a candidatura Lott. 
Enquanto a fome ronda os lares dos trabalhores – 
isso é para o PSD que precisa reagir – fabulosos 
lucros são daqui arrancados para beneficiar outros 
países". 

Pergunto se outros são beneficiados e com a 
cumplicidade de quem? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Desejaria que o nobre colega me dissesse se há 
referência direta ao Partido de V. Exa. ou mesmo ao 
PSD. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Aceitamos até as 
indiretas. 

O SR. ARGERMIRO DE FIGUEIREDO: – O 
nobre colega vale-se do noticiário do jornal; deveria, 
antes verificar a autenticidade da nota. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – V. Exa. está-se 
antecipando; verá que no final do meu discurso 
declaro que o Sr. João Goulart não tem a 
sensibilidade necessária à hora que vivemos. Não 
creio que o Sr. João Goulart tenha feito tal 
declaração. Se a fizesse, seria um mendaz. E não 
creio que o Vice-Presidente da República, homem do 
Rio Grande do Sul, seja capaz disso. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Até 
aqui não ouvi da leitura do jornal que V. Exa. tem em 
mãos, qualquer referência direta ao Partido do nobre 
colega, ao PSD ou a outra qualquer agremiação 
partidária. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Aceitamos as 
indiretas e revidamos. – É hora de desafivelarem-se 
as máscaras para que se conheçam os tartufos, 
aquêles que iludem a opinião pública! 

O SR. MEM DE SÁ: – Creio haver, nas 
declarações do Sr. João Goulart, trecho mais grave, 
no qual S. Exa. nítidamente dirige uma aleivosia a 
quantos não comungam com a candidatura do 
Marechal Lott. Refiro-me ao período em que S. Exa. 
diz desejar estejam na trincheira oposta todos os que 
querem transformar o Brasil em balcão de negócios. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Já fiz referência a 
êsse trecho. V. Exa. não ouviu. 

O SR. MEM DE SÁ: – Fêz referência, mas não 
leu. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Li com muito 
cuidado, até. 

O SR. MEM DE SÁ: – Afirmo que não leu. 
Estou ouvindo V. Exa. com a maior atenção. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Então, lerei êsse 
trecho. 
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O SR. MEM DE SÁ: – Perfeitamente. Para 
isso solicitei a atenção do nobre colega. 

O SR. DANIEL KRIEGER (lendo): – 
"Desejamos que fiquem do outro lado, que fiquem 
contra a candidatura de V. Exa., aquêles  
que desejam ver nosso País transformado  
num instrumento de suas ambições pessoais e  
que querem transformar o Brasil em balcão de 
negócios". 

O SR. MEM DE SÁ: – Êsse trecho V. Exa. não 
havia lido. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Nunca a União 
Democrática Nacional, tampouco o Partido 
Libertador, do qual não tenho Procuração, mas 
possuo mandato, transacionaram com os sagrados 
interêsses do Brasil. Outros podem tê-lo feito, outros 
podem ter-se beneficiado com ditaduras, mas a UDN 
e o PL do Rio Grande do Sul jamais transacionaram 
com qualquer dêsses déspotas que têm amargurado 
a vida dos países sul-americanos. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – V. 
Exa. tenta arrombar porta aberta. Não ouvi, nos 
trechos lidos por V. Exa., qualquer referência, 
mesmo indireta, aos partidos que militam no Brasil. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Sabe V. Exa. que 
não podemos marchar com a candidatura do 
Marechal Lott. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Não é 
razão para que tire tais conclusões. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Não tirei 
conclusões, nem estou seguindo a lógica de 
Fradique Mendes – a "Lógica dos Absurdos". 

A lógica do absurdo é a que invoca o Líder do 
PTB. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Lógica absurda é a de afirmar o que data venia, não 
é verdade. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – A União 
Democrática Nacional ainda não se manifestou a 
respeito de candidaturas. Há divergência no seu seio 
a êsse propósito. Não se pode ainda saber se vem 
de A, B ou C; logo, êsse Partido não está envolvido 
no discurso do Sr. João Goulart. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – O aparte de V. 
Exa. não tem razão de ser. 

O que não pode a União Democrática Nacional, 
sob pena de infringir preceitos de dignidade, é 
marchar com o Marechal Lott. Quero dizer: nosso 
destino está traçado noutro rumo; seremos sempre 
contra o Marechal Lott. (Muito bem!) 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Li nos jornais 
que um dos grandes elementos da União 
Democrática Nacional poderia ser o Vice-Presidente 
na chapa do Marechal Lott. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Não é verdade. Isso 
só existe no espírito sonhador de Vossa Excelência. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Os Jornais deram. 
O SR. DANIEL KRIEGER: – Os jornais deram! 

...Não posso admitir que o Governador Juracy 
Magalhães; cuja campanha admirável o Senado da 
República conhece, cuja fibra e dignidade todos 
reconhecemos, possa formar com o General das 
restrições mentais. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Por isso mesmo, 
S. Exa. não apóia a candidatura Jânio Quadros. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – O Sr. Juracy 
Magalhães tem o direito de não querer  
certas candidaturas, mas está no dever de não 
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aceitar determinadas candidaturas. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – V. 
Exa. não nega o conceito ostensivo do candidato em 
potencial da União Democrática Nacional a respeito 
dos méritos do Marechal Lott. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Não nego, jamais 
negarei as qualidades pessoais do Marechal Lott, as 
quais têm deixado V. Exa. em situação muito 
incômoda, porque S. Exa. sempre se tem recusado 
às solicitações de demagogia, que constituem o 
clima em que vivem vossas Excelências. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Há 
tanta compatibilidade que S. Exa. é o nosso 
candidato. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – É que V. Exas. 
não encontram incompatibilidade, desde que pensam 
marchar para o Poder. 

Sr. Presidente, Senhores Senadores, a parte 
final do discurso do eminente Sr. Vice-Presidente da 
República, Presidente desta Casa, não creio que 
seja exata. Atribui-se-lhe o seguinte: 

"...leis que interessam aos trabalhadores, 
dormem nas Casas do Congresso". 

Pergunto, Sr. Presidente, aos Senadores da 
República e desafio que me respondam: quem 
constitui a Maioria da Câmara e do Senado da 
República? 

Creio não precisar de resposta: são o PSD  
e o PTB. A acusação do Sr. João Goulart, portanto, 
destina-se, precisamente, ao PSD. Êle  
que responda. Se perdeu a fibra, então fique em 
silêncio. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite 
V. Exa. um aparte? 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Pois não. 
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –  

Estava apreciando o bravo gaúcho a 
 

dissertar sôbre matéria política, investindo contra seu 
ilustre conterrâneo. Agora, V. Exa. dirige-se ao PSD 
e, mais ainda, olha para o representante do Espírito 
Santo e solicita resposta. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Quero fazer uma 
intercalação no aparte de V. Exa. Não investi contra o 
PSD. Voto a maior admiração ao PSD do Rio Grande 
do Sul. Sem procuração para defendê-lo, nesta Casa, 
tenho, entretanto, mandato expresso para honrá-lo. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Com os 
louvores do representante pessedista do Espírito 
Santo, que teve na câmara dos Deputados a honra 
de conviver com os admiráveis delegados do Rio 
Grande do Sul. V. Exa. formulou uma pergunta. Devo 
esclarecer ao Plenário – aliás já o fiz ontem com tôda 
a sinceridade – que, Relator do projeto relacionado 
com a regulamentação do direito de greve, em trinta 
dias apresentei parecer com longo substitutivo  
à proposição originária da Câmara dos Deputados. 
V. Exa. é testemunha do meu esfôrço na Comissão 
de Constituição e Justiça quanto a várias 
proposições relacionadas com os direitos  
dos trabalhadores por mim relatadas, entre elas a 
ontem aprovada pela Comissão de Legislação  
Social e que modifica a disposição consolidada que 
outorga aos trabalhadores o direito à percepção  
de indenização integral nos casos de concordata e 
falência e seu concurso creditório. Vê V. Exa. que  
o PSD não tem esquecido os direitos dos 
trabalhadores. Se algumas proposições deixaram de 
vir a Plenário foi porque alguém, ou os interessados 
nos projetos nas duas Casas do Congresso não se 
utilizaram das disposições regimentais para a 
inclusão dessas proposições em ordem do Dia.  
O Regimento permite a qualquer senador  
ou Deputado o pedido de inclusão em Ordem do Dia, 
de projetos que não tenham parecer das Comis- 
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sões, após o prazo de trinta dias. Quanto à minha 
pessoa, portanto, devo acentuar que tenho cumprido 
com o meu dever. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – No entanto, a 
essa abnegação e êsse desprendimento do Partido 
Social Democrático, o Sr. Vice-Presidente da 
República responde com o seguinte: 

"Só eu sei quanto tenho sofrido, quanto tenho 
transacionado com outros políticos para que não 
passe uma emenda da lei que tira o direito de greve 
dos trabalhadores, bem como a outros direitos 
sagrados dos trabalhadores". 

Em primeiro lugar, não posso atribuir ao Sr. 
Vice-Presidente da República a ignorância de pensar 
que um preceito constitucional pode ser reformado 
por emenda a projeto. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Exa. mais um aparte? 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Pois não. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 

Deploro que V. Exa. esteja argumentando em tôrno 
de hipóteses. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Está no jornal! 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – É V. 

Exa. mesmo quem declara que não acredita. 
O SR. DANIEL KRIEGER: – Não acredito. 

Quero que o Sr. Vice-Presidente da República venha 
ao Senado como é de seu dever – êle que tem sido 
omisso, como o foi, na Câmara, como Deputado 
Federal, onde compareceu apenas poucas vêzes, e 
como Vice-Presidente da República, presidiu esta 
Casa raramente – dê satisfações, porque o que 
almejo acima de tudo é o revigoramento do regime. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Lamento 
discordar de V. Exa. Como Líder da Bancada Petebista, 
tenho sido chamado pelo Presidente do meu Partido, Sr. 
João Goulart, para cuidar da legislação trabalhista e 
defender os legítimos interêsses dos trabalhadores. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Pergunto qual o 
projeto de lei que apresentou a Bancada Trabalhista, 
no sentido de favorecer o trabalhador brasileiro? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Não 
posso responder de pronto a Vossa Excelência. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Não poderá 
responder nunca, porque o PTB é um Partido 
omisso, que faz principalmente demagogia. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Digo a 
V. Exa., com o testemunho de tôda a Nação brasileira, 
que nenhum Partido no Brasil se tem empenhado 
mais pela melhoria das condições sociais e 
econômicas dos trabalhadores que o nosso. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Tem-se 
empenhado na forma mas não na realidade. O 
Partido Trabalhista não é mais avançado do que a 
União Democrática Nacional e o Partido Social 
Democrático nos seus postulados e no desejo de 
transformar os que sofrem, dar-lhes novo padrão de 
vida, minorar-lhes os sofrimentos. Apenas há um 
ponto: nós, da União Democrática Nacional, pela 
nossa formação moral, não fazemos demagogia, 
porque sentimos que demagogia é erva daninha que 
compromete o regime democrático. Apenas isso. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Espero 
que V. Exa. nesse discurso, não faça demagogia. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Nunca faço 
demagogia. Êsse perigo está em Vossa Excelência. 
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O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Não 
faça V. Exa. aquilo que está condenando. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Condeno e 
condenarei sempre. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – V. 
Exa. não desconhece que tôda a legislação, no 
Brasil, de assistência ao trabalhador, leis de 
previdência social, tôdas têm origem no Chefe 
espiritual do Partido Trabalhista Brasileiro. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Que V. Exas. 
estão agora negando, porque o Sr. Getúlio Vargas 
negou o direito de greve. V. Exas. estão sustentando 
que o direito de greve é substancial, e negando a 
estabilidade que o Congresso Nacional deu à maioria 
das Ieis sociais, concedidas pelo Congresso e não 
por benesse do Sr. Getúlio Vargas. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Não 
negamos a participação necessária do Congresso, 
mas, nesta hora, aplaudo, calorosamente, a 
reivindicação que V. Exa. faz dessa benemerência, 
em homenagem à memória do Presidente Getúlio 
Vargas. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Ainda é 
reconfortador, para mim, riograndense, haja alguém, 
nesta hora em que há mais do que Pedros, porque 
Pedro negou, apenas, por três vêzes, e o Sr. Getúlio 
Vargas vem sendo negado por todos os trabalhistas 
do Brasil, haja alguém que afirme que êle fêz alguma 
obra social em favor do povo brasileiro. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Lamento discordar de Vossa Excelência. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – V. Exa. discorde 
– discorda em teoria – mas não prova na realidade, 
porque o Partido Trabalhista Brasileiro nada tem feito 
a não ser demagogia, em favor dos operários do 
Brasil. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – É uma 
injustiça profunda que Vossa Excelência está fazendo. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Não estou 
fazendo injustiça e aproveito a oportunidade para 
reafirmar, perante a Nação, que tôdas as conquistas 
consignadas na Constituição, foram obra da União 
Democrática Nacional e do Partido Social 
Democrático, e não do Partido Trabalhista Brasileiro, 
que era, na época, inexpressivo. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – É 
uma injustiça profunda, repito. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Nobre Senador Daniel Krieger, o 
tempo de V. Exa. está terminado, entretanto, V. Exa. 
poderá concluir, em poucos minutos, o seu discurso. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Agradecido, Sr. 
Presidente. Vossa Excelência, homem coroado de 
glórias, que veio para o Senado da República pela 
sua atuação magistral no Tribunal de Contas... 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Muito bem! 
O SR. DANIEL KRIEGER: – ....deveria ter, 

como tem, de fato, para um homem como eu que 
aspira a dizer a verdade, um pouco da tolerância 
necessária para que eu afirme, perante a consciência 
do Brasil, as verdades que tenho necessidade de dizer. 

Não acredito que o Sr. João Goulart haja feito 
tais declarações. Não creio, porque S. Exa. 
convocou os Senadores para reunião no seu 
Gabinete. Compareci, depois que S. Exa. explicou 
que a marcara, não como Presidente do Partido 
Trabalhista Brasileiro, mas como Presidente do 
Senado da República. Não estavam presentes  
os eminentes Senadores João Villasbôas, e  
Rui Palmeira, e outros companheiros me indicaram 
para que eu os representasse. Compareci a  
essa reunião, fiz as objeções que o no- 
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bre Senador Novaes Filho ouviu contra o projeto 
vindo da Câmara, e S. Exa. o Sr. Vice-Presidente  
da República com elas concordou. Agora, no 
entanto, aparece às faces da Nação, atribuindo  
culpa ao Senado, ao Congresso Nacional,  
quando Sua Excelência é um dos responsáveis  
pela demora, ainda que para o aperfeiçoamento da 
lei. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite 
V. Exa. outro aparte? 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Com muita 
satisfação. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – 
Compareci a essa reunião, e todos os que estiveram 
presentes, concordaram em que o projeto da 
Câmara deveria ser emendado, com aprovação de 
um substitutivo que fui incumbido de elaborar. Ainda 
ontem, expus, perante o Senado, essa determinação 
e a consagração do trabalho que fiz inclusive pelo 
Ministro do Trabalho. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Diante do 
testemunho do Senador Jefferson de Aguiar, Sr. 
Presidente, nada mais preciso dizer, salvo a leitura 
do trecho final das declarações do Vice-Presidente 
da República: 

"Só eu sei quanto tenho sofrido, quanto tenho 
transacionado com outros políticos para que não 
passe uma emenda da lei que tira o direito de greve 
dos trabalhadores, bem como a outros direitos 
sagrados dos trabalhadores." 

Sr. Presidente, em primeiro lugar, o direito de 
greve não pode ser retirado senão por emenda 
constitucional. Todos sabemos que o Sr. Vice-
Presidente da República não é versado em matéria 
constitucional. Nós o respeitamos, mas também não 
tem o direito de abusar. 

Diz, em seguida: 
"Sòmente eu sei o quanto tenho lutado para 

evitar que emendas que entram pelas frestas do 
Senado venham ferir a Previdência Social". 

Sr. Presidente, não seria o Senhor João 
Goulart quem haveria de evitar emenda de qualquer 
um dos Membros do Senado que as pretendesse 
apresentar. A acusação de "emendas que entram 
pelas frestas", portanto, vai direta ao seu próprio 
Partido e ao PSD. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Não apoiado! 
O SR. DANIEL KRIEGER: – V. Exa. me 

responda: – nós não aceitamos, somos seus aliados? 
O SR. VICTORINO FREIRE: – Nem nós; 

também eu não aceito. 
O SR. DANIEL KRIEGER: – Se V. Exa. não 

aceita fica excluído; e continuam nessa relação todos 
os elementos do PTB e do PSD que não 
protestaram. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Faça V. Exa. o 
favor de excluir também a minha Bancada. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Com grande 
honra; aliás, com essa atitude, V. Exa. revela alta 
dignidade política. 

Sr. Presidente, a União Democrática Nacional 
repele, com veemência, a acusação, afirmando que 
nunca entrou em entendimento com Governos 
estrangeiros; que nunca recebeu subvenções  
para as eleições a que concorreu. O meu Partido  
é nacionalista e nacionalista no alto sentido. A 
Petrobrás, a maior glória do nacionalismo brasileiro, 
deve-se exclusivamente ao espírito de luta da UDN. 

Lembre-se o Sr. João Goulart do magnífico 
livro de Oscar Wilde, ''O Retrato de Dorian Gray". No 
ato final, êsse retrato aparece com as verdadeiras 
características do retratado. Assim há-de apresen- 
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tar-se, diante da opinião pública brasileira, o Sr. João 
Goulart. (Muito bem! Muito bem. Palmas. O orador é 
cumprimentado). 

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

O SR. BRASÍLIO CELESTINO (para 
explicação pessoal) (*): – Sr. Presidente, Senhores 
Senadores, o Senado da República ouviu, com a mais 
viva emoção e sensibilizado, o eloqüente discurso do 
nobre representante gaúcho Senador Daniel Krieger. 

Na primeira parte de sua oração, deu S. Exa. à 
Casa notícia da imensa tragédia que atinge diversos 
Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, 
particularmente os de Candelária e Sobradinho. 

Parece, Sr. Presidente, que gaúchos e 
catarinenses, sempre irmanados por laços históricos, 
afetivos e sentimentais, também são irmãos na tragédia. 

Ontem, ao deixar o recinto desta Casa, recebi 
telegrama subscrito pelo Prefeito do Município de 
Araranguá e pelo Deputado Estadual, Afonso Ghizo, 
no qual me comunicam que no Sul de Santa Catarina 
vêm ocorrendo também enchentes, que estão 
causando vítimas e grandes danos materiais. 

Eis o telegrama: 
"Senador Brasílio Celestino – Senado Federal, 

Rio de Janeiro. – Comunicamos a Vossa Excelência 
que os Municípios de Turvo, Jacinto Machado, Praia 
Grande, Meleiro, Sombrio, São João Sul e Araranguá 
tiveram quase a totalidade de suas lavouras 
destruídas pelas grandes enchentes que infelicitam 
esta zona, continuando a chover sem cessar. No 
Êrmo, Município de Turvo e nos Municípios de Jacinto 
Machado e de Araranguá, a maior parte das famí- 
 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

lias foi retirada de suas casas em lanchas e  
canoas. Casas de gente pobre, situadas nas  
zonas baixas, foram arrastadas pelas águas. O 
aspecto é desolador, pois nunca se viu calamidade 
semelhante nas regiões afetadas. A violência  
das águas arrastou consigo as pontes de Jacinto 
Machado, Pedra, Êrmo, Praia Grande, Rio dos 
Porcos, Timbé e muitas pontes ruíram e  
também foram levadas pela corrente mais de vinte 
boeiros. Já se encontravam êsses Municípios 
atravessando grandes crises financeiras e, em 
virtude da inundação, os lavradores, que sofreram a 
destruição do seu trabalho agrícola, vão viver na 
miséria. 

"Diante dêsse quadro de destruição e  
pobreza, apelamos para os nobres Deputados 
catarinenses para que consigam do Govêrno  
Federal uma verba, a fim de atender a êsses 
prejuízos, bem como do Banco do Brasil, para  
que financie êsses pobres lavradores e comerciantes 
que foram reduzidos à miséria. A firma União 
Madereiras Ltda, instalada na sede de Araranguá, 
teve sua instalação invadida pelas águas, por  
mais de um metro de altura, inutilizando as  
máquinas e as madeiras. Depósitos de arroz  
também foram invadidos pela cheia, molhando-se 
milhares de sacas. Pedimos providências junto  
ao Ministério da Saúde, para que seja a população 
dêsses Municípios afetados imediatamente 
vacinadas, a fim de conjurar possível 
desenvolvimento de tifo e outras moléstias que 
surgem depois dessa calamidade. Cordiais 
saudações. – Antônio Silva, Presidente. – Afonso 
Ghizo, Deputado Estadual". 

Sr. Presidente, acabo de conversar com diversos 
Deputados da Bancada catarinense na Câmara 
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dos Deputados, e tenho a impressão de que estão 
providenciando projeto de lei no sentido de que o 
Govêrno Federal acorra às populações vítimas das 
enchentes do Rio Grande do Sul e de Santa 
Catarina. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. BRASÍLIO CELESTINO: – Pois não. 
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Desejo 

solidarizar-me com V. Exa., ao dar conhecimento ao 
Senado e à Nação dos tristes acontecimentos no sul 
de Santa Catarina e, também, das enchentes da 
bacia do Prata, no Rio Grande do Sul. Diz V. Exa. 
que já estêve em contato com vários Deputados de 
Santa Catarina, que lá providenciaram a abertura de 
crédito especial para socorrer as vítimas do nosso 
Estado. Fique certo o nobre colega de que, tão 
depressa o projeto chegue ao Senado da República, 
a Bancada Catarinense promoverá seu rápido 
andamento, a fim de socorrer aos nossos 
coestaduanos. 

O SR. BRASÍLIO CELESTINO: – Muito 
agradeço ao ilustre catarinense, Senador Francisco 
Gallotti, e tenho certeza de que a representação de 
meu Estado, tanto na Câmara como no Senado da 
República, estará coesa e firme na defesa dos 
interêsses da população aflita do sul de nossa terra. 

Sr. Presidente, dirijo, nesta oportunidade, 
apêlo a S. Exa. o Sr. Ministro da Saúde, no sentido 
de que os setores relacionados com sua Pasta 
providenciem a remessa das vacinas contra o tifo, 
para aquela população atingida pelas enchentes. Da 
mesma forma, dirijo apêlo ao Sr. Presidente do 
Banco do Brasil, para que facilite os financiamentos 
que se tornarem necessários aos lavradores e 
comerciantes tão sacrificados por aquela catástrofe. 
(Muito bem. Muito bem). 

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

O SR. GILBERTO MARINHO (para 
explicação pessoal): – Senhor Presidente, dou 
conhecimento à Casa, para que conste dos seus 
Anais, por solicitação do ilustre Presidente da 
Associação dos Rádio-Repórteres, de nota expedida 
por essa prestigiosa entidade a propósito da censura 
às emissoras de Rádio e Televisão. 

 
A ASSOCIAÇÃO DOS RÁDIO-REPÓRTERES E A 

CENSURA ÀS EMISSORAS DE RÁDIO E 
TELEVISÃO 

 
Como já é do conhecimento do País, o Sr. 

Ministro da Justiça enviou ofício ao Sr. Chefe de 
Polícia ordenando que proíba quaisquer programas 
de Rádio e Televisão alusivos a determinados fatos 
ligados a controvertido processo judiciário. (Crime do 
Sacopã). 

"A Associação dos Rádio-Repórteres lavra o 
seu veemente protesto contra as autoridades que 
perpetraram êste atentado contra a livre 
manifestação do cidadão por meio das emissoras de 
radiodifusão ou televisão, lembrando que neste 
momento se inicia um processo que atinge o Regime 
em um dos seus princípios fundamentais. 

A advertência das autoridades, vazada em 
têrmos drásticos, em dias de normalidade 
democrática, de que iriam até à cassação dos canais 
das emissoras, deixa claro que perigam nesta hora 
as liberdades civis, e que a censura policial aos 
órgãos formadores da opinião pública é um método 
odioso e ultrapassado, pois as emissoras 
censuradas deixam de ser órgãos a serviço da 
verdade, para se transformarem em instrumentos 
sem valia. 
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A alegação de que a malsinada ordem  

teria a finalidade de proibir uma campanha de 
injúrias ao Poder Judiciário, não pode vingar, pois  
o Judiciário tem meios legais para chamar à 
responsabilidade aquêles que julgue criminosos.  
Não será através do sufocamento das liberdades 
públicas que se desagravarão as autoridades 
melindradas. 

Ao emitir a presente nota, a Associação  
dos Rádio-Repórteres espera que sejam liberadas  
as emissoras postas sob específica censura policial, 
em matéria completamente alheia àquela que 
autoriza esta medida, pois providências desta 
natureza se enquadram entre as normas que 
debilitam e diminuem a autoridade que as 
determinam". 

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

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, 
requerimentos que vão ser lidos. 

São lidos e deferidos os seguintes: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 350, DE 1959 

 
Exmo. Sr. Presidente do Senado Federal. 
Na forma do art. 212, nº I, letra a  

do Regimento, requeiro que sejam solicitadas  
ao Sr. Ministro da Fazenda as seguintes 
informações: 

a) qual o valor em dólares das importações 
feitas nos anos de 1957, 1958 e primeiro semestre 
de 1959, discriminadamente, pelos Ministérios da 
Guerra, Aeronáutica e Marinha; 

b) discriminação detalhadas, com as 
respectivas quantidades e valores, em moedas 
estrangeiras e nacional, das importações feitas  
pelos Ministérios acima referidos nas épocas 
indicadas; 

c) relação detalhada com os respectivos 
valores em moeda estrangeira e nacional, das 
compras feitas pelos referidos Ministérios e que 
ainda não entraram em território nacional; 

d) relação discriminada das compras feitas sob 
o regime de trocas pelos citados Ministérios, das 
mesmas constando os respectivos valores em 
moeda estrangeira e nacional. 

 
Justificação 

 
Os dados solicitados são indispensáveis ao 

preparo de um trabalho sôbre a economia rural 
brasileira. 

Sala das Sessões, em 1º de outubro de 1959. 
– Rui Palmeira. 

 
REQUERIMENTO  
Nº 351, DE 1959 

 
Excelentíssimo Sr. Presidente do Senado 

Federal, 
Na forma estabelecida pelo art. 212, nº I, letra 

a, do Regimento Interno, requeiro que seja solicitado 
ao Sr. Ministro da Agricultura o seguinte: 

– Relação completa das máquinas e 
implementos agrícolas importados por aquêle Ministério 
para seu serviço nos anos de 1957, 1958 e primeiro 
semestre dêste ano, com os respectivos valores, 
detalhados, em moeda estrangeira e nacional; 

– Relação detalhada de implementos e 
máquinas agrícolas importados no regime do 
Decreto nº 40.260, de 1956, com os respectivos 
valores em moeda estrangeira e nacional e também 
os países de origem; 

– Se as firmas que fizeram importações dentro 
do estabelecido pelo Decreto nº 40.260, citado, 
mantêm serviço de subsistência às máquinas de sua 
representação, e lista detalhada dos locais onde 
essa assistência é feita. 
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Justificação 
 
São necessárias as informações à elaboração 

de um trabalho a ser apresentado ao Senado. 
Sala das Sessões do Senado Federal, em 1º 

de outubro de 1959. – Rui Palmeira. 
O SR PRESIDENTE: – Terminou ontem o 

prazo para recebimento de emendas, perante a 
Mesa, ao subanexo orçamentário para 1960, nº 
4.09.01, referente ao Departamento Nacional de 
Portos, Rios e Canais. 

Apenas duas emendas foram apresentadas. 
Vão ser lidas. 
São lidas, apoiadas e enviadas à Comissão de 

Finanças, as seguintes emendas: 
 

EMENDA Nº 1 
 

Ministério da Viação e Obras Públicas. 
Departamento Nacional de Portos e Canais. 
Verba 4.0.00 – Investimentos. 
Consignação 4.1.00 – Obras. 
Subconsignação 4.1.03 – Prosseguimento e 

conclusões de obras. 
24) Santa Catarina. 
Acrescentem-se mais os seguintes itens: 
Para dragagem do Rio Putanga, Distrito de 

Massaranduba, Município de Guaramirim – Cruzeiros 
3.000.000,00. 

Obras de defesa das margens do Rio Itajaí-
Mirim, na cidade de Brusque – Cr$ 10.000.000,00. 

 
Justificação 

 
A emenda visa a restabelecer no Orçamento 

de 1960, dotações indispensáveis à melhoria das 
condições de segurança da cidade de Brusque e de 
vasta área de cultura de arroz no Município de 
Guaramirim. 

As obras que serão executadas ou concluídas 
com os recursos ora solicitados têm inegável alcance 
social e econômico. 

Sala das Sessões, em 30 de setembro de 
1959. – Brasílio Celestino. – Francisco Gallotti. 

EMENDA Nº 2 
 
Ministério da Viação e Obras Públicas. 
Departamento Nacional de Portos e Canais. 
Verba 4.0.00 – Investimentos. 
Consignação 4.1.00 – Obras. 
Subconsignação 4.1.03 – Prosseguimento e 

conclusões de obras. 
24) Santa Catarina. 
Acrescente-se mais o seguinte item: 
Obras de defesa das margens do Rio  

Itajaí-Açú, na cidade de Blumenau – Cr$ 
30.000.000,00. 

 
Justificação 

 
A presente emenda visa a corrigir omissão  

da Câmara e incluir dotação para a execução  
de convênio em pleno vigor, entre a União e o 
Estado de Santa Catarina, destinado ao 
prosseguimento das obras de defesa das  
margens do Rio Itajaí-Açú, na cidade de  
Blumenau. 

Essas obras indispensáveis à segurança da 
parte central da Cidade de Blumenau não podem 
sofrer interrupção, sob pena dos mais sérios 
prejuízos. 

Sala das Sessões, em 30 de setembro  
de 1959. – Brasílio Celestino. – Francisco Gallotti. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da  

Câmara nº 216, de 1955 (nº 4.891), de 1954, na 
Câmara dos Deputados), que autoriza o Poder 
Executivo a abrir pelo Ministério da Fazenda, o 
crédito especial de Cr$ 25.000.000,00, destinado à 
regularização de despesas da Superintendência das 
Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio Nacional, 
tendo Parecer Favorável sob nº 12, de 1958, da 
Comissão de Finanças. 

NOTA: Projeto retirado da Ordem do Dia,  
na sessão de 16 de abril de 1958, em virtude  
do Requerimento nº 102, de 1958, do Sr.  
Senador Cunha Mello, a fim de serem solicita- 
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dos os pronunciamentos do Ministério da Fazenda e 
do Tribunal de Contas da União. Diligências 
cumpridas pelos Avisos ns.: 1.831-P-58, de 21 de 
maio de 1958 e 291, de 10 de setembro de 1959, 
respectivamente do Tribunal de Contas e do 
Ministério da Fazenda. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, 

requerimento que vai ser lido. 
É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 352, DE 1959 

 
Com fundamento no art. 274, letra a, do 

Regimento Interno, requeiro seja retirado da  
Ordem do Dia, o Projeto de Lei da Câmara nº  
216, de 1955, e novamente remetido à Comissão  
de Finanças, a fim de que se digne de reexaminar  
a matéria, à vista das informações prestadas  
pelo Ministério da Fazenda e pelo Tribunal de  
Contas em atenção ao Requerimento nº 102, de 
1958. 

Sala das Sessões, em 1º de outubro de 1959. 
– Cunha Mello. 

O SR. PRESIDENTE: – Em obediência ao 
voto do Plenário, retiro o projeto da Ordem do  
Dia para novamente ser ouvida a Comissão de 
Finanças. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Discussão única do Projeto de Lei da  
Câmara nº 61, de 1959 (nº 214-59 na Câmara),  
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder 
Judiciário – Justiça Eleitoral – Tribunal Superior 
Eleitoral e Tribunais Regionais Eleitorais – o crédito 
suplementar de Cr$ 39.153.636,70 para os fins  
que especifica (incluído em ordem do Dia  
em virtude de dispensa de interstí- 
 

cio, concedida na sessão anterior a requerimento do Sr. 
Senador Francisco Gallotti), tendo parecer favorável, sob 
nº 524, de 1959, da Comissão de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 

emendas que vão ser lidas. 
São lidas e apoiadas as seguintes: 
 

EMENDA Nº 1 
 
Acrescente-se: 
Pará. 
Justiça Eleitoral. 
Tribunal Regional Eleitoral. 
Crédito Suplementar. – Cruzeiros – 368.205,00. 
 

Justificação 
 
O Pará é o único Estado omitido no projeto-lei 

em tela. Acontece, porém, que, em face do Ofício nº 
132-59, o Presidente do Egrégio Tribunal Regional 
do Pará solicitou essa providência, que esperamos 
seja atendida com o recebimento da emenda. 

Sala das Sessões, em 1º de outubro de 1959. 
– Lobão da Silveira. 

 
Nº 2 

 
Acrescente-se: 
Pará. 
Justiça Eleitoral. 
Tribunal Regional Eleitoral. 
Crédito Especial – Cruzeiros – 79.112,50. 

 
Justificação 

 
O Tribunal Regional Eleitoral do Pará foi o 

único omitido nesta relação de créditos. Ocorre, 
porém, que, pelo Ofício nº 132-59, o Presidente do 
Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Pará pede o 
crédito em referência. 
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Assim, esperamos que a emenda seja 

recebida por ser de estrita justiça. 
Sala das Sessões, em 1º de outubro de 1959. 

– Lobão da Silveira. 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

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

encerro a discussão. (Pausa). 
O projeto vai às Comissões de Constituição e 

Justiça e de Finanças, para que se pronunciem 
sôbre as emendas de Plenário. 

Esgotada a matéria constante da Ordem do 
Dia, tem a palavra o nobre Senador Paulo 
Fernandes, primeiro orador inscrito para a 
oportunidade. (Pausa). 

Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Coimbra 

Bueno, segundo orador inscrito. 
O Sr. Senador Coimbra Bueno pronuncia 

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

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Mem de Sá, terceiro orador inscrito. 

O SR. MEM DE SÁ (*): – Sr. Presidente, a 
data de hoje é muito cara aos riograndenses. 
Comemora o seu 64º aniversário o "Correio do 
Povo", sem dúvida o maior jornal das províncias 
meridionais do Brasil. 

Sei que no Senado da República é costume 
registrar o aniversário dos grandes jornais da Capital 
Federal; entretanto, creio, igual direito deve caber 
aos periódicos que nos Estados honram a Imprensa 
e a cultura brasileiras. Efetivamente, em quase tôdas 
as grandes capitais do Brasil, do Nordeste, Recife, 
Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte e, sobretudo, 
São Paulo, há jornais que se ombreiam, com ele- 
 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

vação e brilho, com as maiores fôlhas da  
Capital Federal. Nesse caso, inclui-se o grande  
jornal fundado por Caldas Júnior, há sessenta e 
quatro anos, e que hoje constitui um patrimônio  
de todo o Rio Grande, pela sua linha inflexível  
de dignidade, de elevação, de defesa dos  
interêsses comuns e das boas causas cívicas e 
democráticas. 

Seus herdeiros e sucessores souberam 
manter a linha de tradição do eminente e inolvidável 
fundador. Acha-se hoje sob a direção do Dr. Breno 
Caldas, filho do grande jornalista. Seu Diretor-
Gerente é figura igualmente acatada e prestigiada 
em todo o Rio Grande do Sul, como jornalista, 
escritor, historiador, sobretudo como homem cheio 
de qualidades pessoais que o tornam querido em 
todos os ramos da sociedade riograndense, o Sr. 
Alcides Gonzaga. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Pois não. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 

Manifesto minha solidariedade pessoal e a do meu 
Partido à homenagem justíssima de V. Exa. a um 
dos órgãos mais consagrados da Imprensa 
brasileira. 

O SR. MEM DE SÁ: – Agradeço imensamente 
o aparte com que o Senador Argemiro de Figueiredo 
honra o meu discurso e enaltece o jornal do Rio 
Grande do Sul e dos riograndenses. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Pois não. 
O SR. VICTORINO FREIRE: – Pode V. Exa. 

afirmar que fala também em nome do meu Partido – 
o Partido Social Democrático. 

O SR. MEM DE SÁ: – Agradeço mais esta 
contribuição, que engrandece a modesta intervenção 
que estou tendo neste momento. 
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Nada mais preciso acrescentar, Sr. 

Presidente. Apenas queria em meu nome e no do 
Senador Daniel Krieger, que me conferiu o honroso 
mandato de por êle falar... 

O SR. BRASÍLIO CELESTINO: – Permite V. 
Exa. uma interrupção? – (Assentimento do orador) – 
Aceite o nobre colega a solidariedade da Bancada 
Catarinense à homenagem que presta ao "Correio 
do Povo", bem como a da união Democrática 
Nacional. Êsse jornal, de profunda penetração no 
meu Estado, é acatado pela lisura de redação e, 
sobretudo, pelo patriotismo com que tem encampado 
tôdas as cruzadas cívicas do País. 

O SR. MEM DE SÁ: – Agradeço o honroso 
aparte de Vossa Excelência. 

Dizia eu, Sr. Presidente, que desejava ficasse 
registrado nos Anais do Senado, em meu nome e no 
do Senador Daniel Krieger – e por certo o Senador 
Guido Mondin, se presente, juntar-se-ia a essa 
manifestação – o prazer com que vemos transcorrer 
data tão cara à cultura, ao jornalismo e às boas 
causas do Rio Grande do Sul. Já agora, vejo 
enriquecida essa minha iniciativa, pela adesão da 
União Democrática Nacional e da Bancada 
Catarinense. (Muito bem. Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Não há outro orador 
inscrito. 

Comunico aos Senhores Senadores que, por 
deliberação do Plenário, a sessão de amanhã será 
às quinze horas, e dedicada à memória de Clóvis 
Beviláqua. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 
sessão. 

Designo para a da próxima segunda-feira, a 
seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única, do Projeto de Resolução 

nº 19, de 1957, que suspende a execução da  
Lei nº 2.970, de 24 de novembro de 1956, 
 

visto haver sido declarada inconstitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal – (projeto oferecido pela 
Comissão de Constituição e Justiça, em seu Parecer 
nº 563, de 1957), tendo Parecer, sob o nº 463, de 
1959, da Comissão de Constituição e Justiça, 
concluindo não caber o reexame do projeto, em vista 
das informações prestadas pelo Ofício nº G-159, de 
17 de junho de 1959, do Sr. Presidente do Supremo 
Tribunal Federal – (com voto em separado do 
Senador Attílio Vivacqua). 

2 – Projeto de Lei do Senado nº 20, de 1950, 
que modifica a ordem da sucessão hereditária 
legítima e dispõe sôbre as heranças vacantes e a 
sua distribuição para a formação de patrimônios das 
Universidades. 

Projetos de Decreto Legislativo: 
– Nº 93-54 – Aprova o Acôrdo Internacional 

sôbre a Regulamentação da Produção e do 
Comércio do Açúcar, concluído em Londres, a 30 de 
outubro de 1953, e do qual o Govêrno do Brasil foi 
signatário; 

– Nº 46-55 – Aprova o têrmo aditivo ao 
contrato celebrado entre o Estado-Maior do  
Exército e Roberto dos Santos Ribeiro para 
desempenhar as funções de cartógrafo naquele 
Estado-Maior; 

– Nº 9-56 – Aprova o Acôrdo sôbre prestação 
de serviço militar, firmado pelo Brasil e pelo Reino 
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, em 5 de 
abril de 1955; 

– Nº 18-56 – Aprova o ato do Tribunal de 
Contas denegatório ao acôrdo celebrado entre o 
Estado de Alagoas e o Instituto do Açúcar e do 
Álcool, para o desenvolvimento do programa de 
trabalhos da Estação Experimental de União dos 
Palmares; 

– Nº 1-57 – Manda registrar no Tribunal de 
Contas da União o têrmo de cooperação celebrado 
entre o Ministério da Agricultura e o Govêrno do 
Território Federal de Rondônia, para a defesa 
sanitária dos rebanhos da região. 
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Projetos de Resolução: 
– Nº 11-51 – Cria o Serviço Legislativo do 

Senado Federal; 
– Nº 18-51 – Dispõe sôbre a dispensa de 

interstício para promoções na Secretaria do Senado 
Federal; 

– Nº 26-51 – Extingue o cargo de Oficial 
Legislativo, classe "J", do Quadro da Secretaria do Sena- 
 

do Federal – Maria Stella Duarte Caldeira; 
– Nº 10-52 – Dispõe sôbre a aposentadoria  

de funcionário do Senado, que conte 35 anos  
de serviço público, na classe imediatamente 
superior. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 16 horas e 40 

minutos. 
 



SESSÃO ESPECIAL PARA COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DE NASCIMENTO DE CLÓVIS 
BEVILACQUA, EM 2 DE OUTUBRO DE 1959 

 
PRESIDÊNCIA DO SENHOR FILINTO MÜLLER 

 
Compõe a Mesa os Srs. Filinto Müller, Presidente, Ministro Orosimbo Nonato, 

Presidente do Supremo Tribunal Federal, Cunha Mello e Gilberto Marinho, 
respectivamente, 1º e 3º Secretário e Heribaldo Vieira, 1º Suplente 

 
Às 15 horas acham-se presentes os Senhores 

Senadores: 
Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Lameira Bittencourt. 
Zacharias de Assumpção. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Mathias Olympio. 
Victorino Corrêa. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Dix-Huit Rosado. 
Argemiro de Figueiredo. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Rui Palmeira. 
Silvestre Péricles. 
Heribaldo Vieira. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Milton Campos. 
Lino de Mattos. 
Coimbra Bueno. 
Taciano de Mello. 
João Villasbôas. 

Filinto Müller. 
Fernando Corrêa. 
Gaspar Velloso. 
Souza Naves. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Brasílio Celestino. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin. – (48). 
O SR. PRESIDENTE: – A presente sessão 

destina-se especialmente à comemoração do 
centenário de nascimento de Clóvis Bevilacqua. 

Tem a palavra o nobre Senador Argemiro de 
Figueiredo, primeiro orador inscrito. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO (lê o 
seguinte discurso): – Sr. Presidente. 

Senhores Senadores. 
Honrosa para mim a missão de exprimir  

o pensamento da Maioria parlamentar do Senado  
da República, nesta data memorável do  
centenário do nascimento de Clóvis Bevilacqua. – E 
confesso a V. Exa., Sr. Presidente, as grandes 
dificuldades em que me encontrei para dar 
cumprimento fiel à determinação dos meus 
eminentes Colegas. 

A intensidade da vida política dos homens 
públicos; as lutas vigorosas em que se empenham, as 
decepções profundas e amargas que experimentam 
no trato com a realidade das coisas objetivas e 
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materiais, refletem-se no espírito dos que vivem a 
agitação do mundo atual, como o calor de um sol 
cruel solapando as energias do pensamento, no 
plano das altas indagações intelectuais. – Até o 
modesto patrimônio cultural dos que se empolgaram 
pelos estudos literários, pelas investigações 
filosóficas e pelos encantos sedutores das doutrinas 
jurídicas, amesquinha-se e perde-se no labor político 
partidário, onde parece que tudo se vai reduzindo a 
luta formidável pela sobrevivência da liberdade e 
pela conquista do pão. De certo, tôdas as ciências 
são invocadas e convocadas para solução do grande 
problema da humanidade, na busca da felicidade 
comum. Mas, não poucas vêzes, no domínio das 
ciências sociais, as grandes teses e os grandes 
princípios universais, elevados à categoria de 
dogmas, São postos à margem pelo imperativo de 
interêsses reais, que encaminham o progresso dos 
povos, são o influxo de novos rumos, indicados 
pelas contingências emergentes da luta. – A dureza 
dos grandes problemas sociais e econômicos 
desafiam a argúcia e clarividência dos que lidam na 
vida pública. Mas lhes negam o tempo e a 
oportunidade para outras expressões da inteligência, 
onde se afirmam os literatos, os sociólogos e os 
filósofos. 

Como poderei, a essa altura de minha  
vida, definir, numa apreciação de conjunto, a 
personalidade do nosso homenageado, no setor de 
suas invulgares qualidades de literato? Agora, 
quando os anos e as provações já adormeceram no 
meu espírito a sensibilidade artística? 

Como poderei falar de poesia e de  
romance, para traduzir as inclinações literárias  
de Clóvis Bevilacqua, no verdor dos seus anos?  
Êle que, no desabrochar da mocidade, viveu e 
sonhou a literatura dos escritores de uma época de 
 

romantismo e de sonhos? Direi apenas que Clóvis 
não fugiu às inclinações dos tempos. – A doçura do 
romantismo, de então; a beleza estuante da 
imaginação fecunda dos poetas do sentimento e da 
alma, amoldaram o caráter do jovem estudante do 
Ateneu Cearense, que conservou, na maturidade e na 
velhice, a marca intangível de uma ternura de santo. 

É bem verdade que Clóvis não se entregou à 
literatura do romantismo. – Mas, nunca se libertou 
inteiramente das influências iniciais. – As suas 
«Vigílias Literárias», escritas em colaboração com o 
poeta Martins Júnior; os belos contos enfeixados no 
livro de sua companheira, D. Amélia de Freitas 
Bevilacqua, alguns lançados em colaboração com o 
espôso, revelam bem o constante amor à poesia, 
que lhe ficou no espírito, das obras enleiantes de 
Castro Alves e Gonçalves Dias. O homem que 
escrevia, aos trinta e cinco anos de idade «Phrases e 
Phantazias», era o mesmo que, aos cinqüenta e 
poucos anos, animava a espôsa a escrever 
«Angústia», o romance caldeado nos lances do 
sentimento e da exaltação lírica. 

Até mesmo versando os assuntos mais  
sérios, de cunho filosófico e jurídico, Clóvis  
conserva uma amenidade no dizer e uma sonoridade 
tão espontânea na expressão que bem relembram  
os fundadores da escola «condoreira» a escola  
que assinalou o último período do romantismo no 
Brasil. 

Mesmo impregnado do lirismo dos 
«condoreiros» do Recife, logo cedo evoluiu para um 
setor mais austero, o da crítica literária. 

Era já o espírito da pesquisa e da 
investigação, das induções e das deduções,  
dos confrontos e dos aferimentos, da observação  
e da análise, que afirmavam o despontar de uma 
alma predestinada aos estudos filosóficos. 
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Neste ponto, Clóvis Bevilacqua, o filósofo, 
merece especial destaque que. – Longe de nós 
atribuir-lhe a glória de haver criado um sistema 
filosófico próprio. 

Nunca o teve. – Mas, não é possível negar-lhe 
a posição de um dos líderes mais categorizados na 
revolução mental que se processou no Brasil, 
reformando a nossa concepção filosófica. Kant, o 
genial metafísico alemão já havia lançado as bases 
da filosofia moderna, reduzindo o campo das 
investigações do pensamento aos limites da razão, 
do conhecimento e da observação. – As suas 
produções sacudiram a inteligência universal. – A 
obra «Crítica da Razão Pura» disseminou por todos 
os recantos do mundo a centelha do movimento 
reformador. – Era o golpe profundo nas indagações 
metafísicas e o lançamento dos alicerces do 
materialismo filosófico. – Comte, o imortal filósofo 
francês, aumenta a tempestade. Cria uma nova 
concepção, – um novo sistema, que atrai as atenções 
do mundo, e desperta o entusiasmo dos pensadores. 
– Para êle a filosofia é a sistematização das ciências. 
E aí as bases do «Positivismo». – Limitado o 
conhecimento ao exame dos fenômenos, e o próprio 
conhecimento é condicionado à relatividade. 

Surge, afinal, o terceiro sistema integrante da 
filosofia moderna, o Evolucionismo, lançado aos 
povos pelo insigne pensador inglês Herbert Spencer. 
– Recusa penetrar no gênesis das coisas em si, e 
considera a evolução a lei diretriz de tôdas elas. 

Essas novas idéias alastram-se pelo  
mundo e atingem o Brasil. – Entre nós, dominava  
a filosofia espiritualista, sem nenhum rebate  
ao Pensamento católico ou às idéias ecléticas. –  
Era o servilismo mental; o pensamento inerte,  
até certo ponto conservado por injunções  
políticas. – Tobias Barreto co- 
 

meça a reação. – Agita os intelectuais e  
anima a inteligência da mocidade. – Processa-se  
a revolução. – Recife foi o centro dinamizador  
dos ideais reformistas. – Ali se funda a famosa 
Escola: a Escola do Recife, dirigida pelo  
espírito impetuoso do genial sergipano. – Tobias  
era a alma de tudo. – Adotou o «monismo 
evolucionista» e fortaleceu o movimento com  
obras notáveis, dentre elas «Ensaios e Estudos de 
Filosofia e Crítica». – Clóvis Bevilacqua incorpora-se 
ao bloco dos reformadores. Adota as idéias de 
Tobias e escreve em 1884 a «Philosofia Positiva no 
Brasil». 

Na Escola do Recife é bem certo que não se 
criou uma nova concepção; não se fêz uma nova 
coordenação de princípios ou de idéias atiradas às 
inteligências humanas como tipo original de um 
sistema filosófico. – Mas, o que ali se fêz tem maior 
significado do que a virtude da criação de uma nova 
filosofia. – Instituiu-se a Escola que preconizava a 
liberdade do pensamento. Ninguém pensava em 
uniformizar as idéias; mas todos queriam a liberdade 
de idéias. Cada um seguia o pensamento que mais 
lhe atraía, no plano das investigações filosóficas. – 
Não havia subordinações. – A Escola do Recife foi o 
Partenon do pensamento livre. – Assim é que Clóvis 
nem sempre se ajustava a Tobias. Recorda-se a 
célebre carta de 6 de abril de 1888, em que o grande 
sergipano e imortal pensador, ferido em sua vaidade 
de gênio ante as discordâncias de Clóvis, escreve a 
Sílvio Romero com referências pouco honrosas a 
seu antagonista. 

Mas, dentro dessas divergências que marcam 
a revolução mental do Recife, um pensamento 
conquistou unidade, como assinalam os 
historiadores e sociólogos. – «O direito, forma de 
coexistência humana, deverá ser estudado, objetiva- 
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mente, como os fenômenos do universo. Não havia 
nisso originalidade de concepção, é bem verdade. – 
Nesse principio que uniu os pensadores do Recife, 
estão o reflexo e a substância da filosofia 
«Fenomenistas», objetiva, racional e positiva, 
preconizada pelos três gênios da humanidade que 
nos referimos; Kant, Comte e Spencer. Não 
ocultamos uma singularidade. – Enquanto os três 
grandes sábios se tornavam meio contraditórios, 
criando bases positivas para a filosofia e ao mesmo 
tempo instituindo religiões, e assim investigando o 
«incognoscível», os líderes do Recife tornavam-se 
irredutíveis em não admitir o direito como princípio 
anterior e superior à concepção humana. 

Consideravam-no um fenômeno social;  
uma disciplina de coexistência humana; variável  
de povo a povo, em função do tempo, dos  
costumes, da cultura e das tendências de cada 
nação. 

Clóvis fizera um curso jurídico sem paixão pela 
ciência. Formara-se ao tempo da inação das idéias; 
ao tempo da frieza e da inércia mental a que 
aludimos. Mas, a nova e revolucionária concepção 
filosófica, refletindo-se no estudo dos fenômenos 
jurídicos, acendeu-lhe no espírito o amor pelo direito. 
– É êle próprio quem confessa a transformação, 
respondendo ao inquérito de João do Rio, na 
coletânea denominada «Momento Literário», 
Transcrevemos as suas palavras: 

«Depois de concluído o meu curso  
de direito, foi que, por assim dizer, comecei a 
interessar-me por essa bela ciência, ao lado da qual 
passara cinco anos sem lhe perceber os encantos. 
Devo a Tobias Barreto êsse inestimável serviço  
de me ter aberto a inteligência para ver o direito. 
 

Durante o curso acadêmico estudei apenas para 
cumprir minhas obrigações e transitar pelas 
solenidades escolares, sem apoio estranho; mas, 
não podia dedicar afeição profunda a uma ciência na 
qual não descobria um influxo das idéias que me 
davam a explicação do mundo». 

Daí por diante, o estudante indiferente nas 
lides acadêmicas, iniciou a sua carreira fecunda de 
cultor do direito. Percebera o tempo perdido e se 
atirara, numa volúpia de apaixonado, na conquista 
da ciência, ao lado da qual passara cinco anos sem 
lhe perceber os encantos. E a paixão crescera; 
crescera para nunca mais deixar que o direito se 
divorciasse do seu espírito. Cumpria a predestinação 
dos sábios. 

Tem-se a impressão de que o grande 
pensador perdera o sentido material da vida para se 
entregar às pesquisas do espírito, naquela obsessão 
sublime de quem renuncia a si mesmo, para viver 
para os outros; viver para a cultura; viver para a 
ciência, Estudou vários ramos do direito, inclusive o 
criminal, mas a sua afeição mais intensa foi dedicada 
ao direito civil. Preferia os escritores franceses, sem 
desconhecer a cultura alemã. 

As suas produções, nas atividades jurídicas, 
assumiram proporções tão vastas e profundas que 
me animam a apontá-lo como o pensador que mais 
enriqueceu, no gênero, o patrimônio cultural da 
Nação. Era um laboratório fecundo que nunca se 
exauria. A soma e o mérito dos seus trabalhos 
construíram o monumento de sua imortalidade. 

Os seus livros desfilam como  
preciosidades imaculadas, pelas mãos de 
professôres e alunos. Não perdia minuto  
na faina de fortalecer a literatura jurídica do País. 
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As obras que lançou à publicidade dão bem a 
impressão da constância e intensidade do seu labor 
produtivo. 

Em 1884 publicou a «Philosophia Positiva no 
Brasil»; em 86, «Estudos de Direito e Economia»;  
em 88, os «Traços Biographicos do Desembargador 
José Manoel de Freitas»; em 89, «Epochas e 
Individualidades»; em 1893, a «Legislação 
Comparada»; em 95, o «Direito das Obrigações; em 
96, o «Direito da Famílias», «Criminologia e Direito» 
e «Juristas e Philosophos»; em 99, o «Esboços e 
Fragmentos» e «Direito das Sucessões»; em 1900, 
preparava o «Projeto do Código Civil Brasileiros»; 
em 1905, «Unidade do Direito Processual, «Silvio 
Romero» e «Educação Cívica»; e em 1906, o 
«Direito Internacional Privado», e em «Defesa do 
Projeto do Código Civil»; em 1907, «Literatura e 
Direitos, em colaboração com a espôsa; em 1908, a 
a «Theoria Geral do Direito Civil»; em 1910, o 
«Direito Público Internacional». 

Essas numerosas obras, ricas na precisão dos 
conceitos e na vasta e erudita exposição da doutrina, 
dão a Clóvis Bevilacqua um destaque singular como 
jurista, filósofo e sociólogo. 

Não me animaria a cotejar êsses livros,  
no sentido de tentar, entre êles, um aferimento  
de valores. Mas o Direito das Obrigações 
impressiona pelo vigor do talento e pela imensa 
erudição do Mestre. É, entretanto, o Projeto do 
Código Civil, a contribuição máxima do insigne 
pensador, na vida jurídica do País. Ninguém 
desconhece a importância científica da codificação 
do direito de um povo. Não é um simples  
trabalho de compilação ou mesmo de consolidação 
de leis. É um trabalho precioso, sério e metódico  
de ajustamento de fórmulas concisas, de princípios; 
de estruturação sistemática das regras disciplinado- 
 

ras da vida social de uma nação. É dar um  
conteúdo orgânico ao direito, afirmando-lhe a 
existência e facilitando-lhe a aplicação prática.  
Não importa o pensamento já superado, da  
Escola de Savigny, a Escola Histórica, que via  
na codificação o grande malefício de impedir o 
progresso da ciência e imobilizar o direito, pela 
rigidez das fórmulas. É certo que o direito codificado 
facilita a tarefa das reformas legislativas. As leis 
podem rejuvenescer em função das necessidades e 
conveniências sociais. 

Na própria função judicante o direito codificado 
não sofre restrições impeditivas no seu processo 
evolutivo. 

O bom juiz não é um escravo das fórmulas. 
Não há limites intangíveis quando se impõe a 

humanização do direito. 
A codificação do direito civil brasileiro  

era uma exigência de nossa cultura jurídica. Em 
1858, Teixeira de Freitas, o gênio de jurista nacional, 
desbravava o terreno e brindava a inteligência 
brasileira com a sua monumental consolidação  
das leis civis. E diga-se de passagem, como preito 
de profunda admiração ao grande civilista, que  
a sua obra, pela erudição, método e sistematização 
de princípios, transcendeu as fronteiras do  
Brasil para servir de base à codificação do direito 
civil argentino. A Consolidação de Teixeira de  
Freitas era o trabalho preparatório do nosso Código 
Civil. 

Em 1872, processa-se a segunda tentativa de 
codificação. Entrega-se ao Conselheiro Nabuco de 
Araújo a confecção do Código. 

Mas, a morte do insigne jurista surpreendeu-o 
antes que se ultimasse o seu trabalho. 

Em 1878, Joaquim Felício dos Santos ofereceu-
se ao Govêrno para continuar a emprêsa interrom- 
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pida. Sobreveio a República, fracassando mais uma 
vez a tentativa. 

Coelho Rodrigues, em 1890, é incumbido da 
tarefa. O seu projeto é, porém, rejeitado pela 
Comissão que o examinou. Só em 1899 é Clóvis 
chamado pelo Govêrno para elaborar o Código. Era 
êle, ao tempo, catedrático de Legislação Comparada, 
na Faculdade de Direito de Recife. Epitácio Pessoa 
fizera-lhe o convite, na qualidade de Ministro da 
Justiça. – O grande paraibano oferece nas palavras 
que se seguem a razão da escolha: 

«O Dr. Clóvis Bevilacqua estava como que 
naturalmente indicado para a grandiosa emprêsa, 
não só como um dos nossos mais profundos 
jurisconsultos, mas, também por haver desenvolvido 
em eminentes obras de doutrina – O Direito da 
Família, o Direito das Obrigações, o Direito das 
Sucessões – quase todo o Direito Civil». 

Mesmo antes de surgir o projeto, como o 
relata o próprio Clóvis, lançaram-se na arena para 
combatê-lo, a figura genial de Rui Barbosa e Inglês 
de Souza – O primeiro localizava o desacêrto da 
escolha do projetista, chegando a dizer que ela fôra 
«um rasgo do coração, não cabeça»; e vaticinava 
que a codificação teria de sair forçosamente «tôsca, 
indigesta, aleijada». O segundo, como que 
esposando a concepção da Escola Histórica, negava 
a conveniência e oportunidade da codificação do 
Direito Civil. 

Mas, o Mestre mantinha-se impassível  
à critica. Aceitara a missão e não podia retroceder  
– Já agora não era apenas o sábio ferido no seu  
brio. Era mais o homem de honra impelido  
ao cumprimento do dever. É aqui a sua 
 

frase marcante, na definição de sua personalidade: 
«Os deveres cumprem-se, quaisquer que 

sejam os obstáculos que se lhes oponham». 
Dentro de poucos meses Clóvis Bevilacqua 

ultimava o trabalho, que só a 1º de janeiro de 1916 
era sancionado como o Código Civil dos Estados 
Unidos do Brasil. 

O projeto primitivo de Clóvis sofrera alterações 
que o descontentaram. Mas, a substância ficou. 

– Na defesa do seu trabalho o Mestre elevou-
se ainda mais. Elevou-se pelos lances da erudição e 
pela energia serena com que sustentava as suas 
idéias. Não tinha aspereza de linguagem, na réplica 
aos que o combatiam. Era polido, cortês, mas 
incisivo. – Bem díferente do temperamento de 
Tobias. – Êste era o sol que impunha o seu domínio. 
Era a paixão eclodindo. Era o mar, em ondulações 
bravias, inspirando temor aos que ousavam enfrentá-
lo. Clóvis era o rio deslizando, sem o fragor das 
cascatas. Era o sábio insensível ao toque da 
vaidade. Tinha alguma coisa de bondade evangélica. 
Omitia-se à publicidade do seu próprio mérito. 

Na luta em que se empenhara para defender o 
projeto do Código, recebera calorosos aplausos de 
juristas nacionais e estrangeiros. 

Mas, nem sempre os divulgava nos  
seus livros. E dava as razões, com expressiva 
humildade: 

«não lhes transcrevo as frases lisonjeiras que 
a gratidão arquivou para confôrto íntimo do espírito». 

E aí está, Sr. Presidente, o Código civil, 
sancionado em 1916; vigorando, portanto, há  
quase meio século – As alterações que lhe foram 
introduzidas não lhe afetam o mérito. E essa resistência 
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ou duração, através dos tempos, é mais um atestado 
de que tivemos numa codificação sábia, – uma lei 
flexível ao processo de evolução do direito. 

Nesse quadro que tento rebuscar, Senhor 
Presidente, com as tintas imprecisas de quem já 
perdeu muito do vigor do espírito, ficam alguns 
traços da vida de um homem, que foi um luminar no 
ângulo da inteligência e da cultura dêste País. 

Tão grande foi a vida de Clóvis que a  
morte lhe respeitou o espírito. – O jurisconsulto, 
sociólogo e filósolo, firmou-se para sempre, com a 
marca da eternidade. Teve o signo de um heroísmo 
sagrado. – Viveu para servir à comunidade, 
impassível à maledicência e ao ódio. Compreensivo 
e tolerante às irremetidas da inveja e do despeito. 
Sábio sem orgulho. – Criatura, sem egoísmo – 
Fidelidade de apóstolo. Ternura de santo. 

Vidas assim transcendem as fronteiras do 
individualismo. Seria pouco, nesta data, homenagem 
a memória de um homem. Melhor será que nos 
curvemos em homenagem à grandeza cultural da 
Pátria. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; Muito 
bem). (Palmas prolongadas. O orador é 
cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o  
nobre Senador Brasílio Celestino, segundo orador 
inscrito. 

O SR. BRASÍLIO CELESTINO (lê o  
seguinte discurso): – Sr. Presidente. Senhores 
Senadores. 

O transcurso da data centenária do 
nascimento de Clóvis Bevilacqua abre ao  
Brasil o ensejo de uma homenagem nacional  
de respeito e reconhecimento à memória  
de um dos seus mais eminentes filhos e a  
uma das suas mais fulgurantes glórias no cam- 
 

po da inteligência, da cultura e do saber. 
Talvez nenhum outro vulto da grandeza do 

sábio jurisconsulto patrício, cuja longa existência foi 
inteiramente marcada pela simplicidade, retraimento 
e modéstia, estivesse a merecer tanto da Nação um 
testemunho público de gratidão. 

A evocação de sua vida, devotada ao estudo e 
à meditação, e de sua imensa obra literária, jurídica 
e filosófica, não pode certamente ser analisada numa 
ligeira oração parlamentar, como a que estamos 
pronunciando, nesta Casa do Congresso Nacional, 
para trazer, às homenagens com que a Nação 
celebra o centenário de seu nascimento, a 
solidariedade da Bancada da União Democrática 
Nacional. 

No momento em que tôdas as Faculdades de 
Direito do País, a Ordem dos Advogados, as 
instituições e sodalícios que congregam os cultores e 
profissionais do Direito, as Academias de Letras, e 
todo o mundo intelectual brasileiro, tributam 
especiais homenagens à memória de Clóvis 
Bevilacqua, não poderia certamente o Parlamento 
Nacional, que é o laboratório onde se fabricam as 
leis inspiradas nos direitos, anseios, aspirações e 
necessidades da sociedade humana a que 
pertencemos, eximir-se ao cumprimento de tão 
sagrado dever cívico para com aquêle que foi em 
vida um dos mais expressivos inspiradores da 
legislação nacional, e continua a ser, após a morte, 
guia e orientador da nossa evolução jurídica. 

Só um biógrafo autorizado e capaz  
poderá resgatar a dívida imensa do Brasil para  
com o jurisconsulto excelso, retratando, para a 
posteridade, com os fulgores da glória, a  
grandeza moral, intelectual e espiritual de  
Clóvis Bevilacqua, assinalando o inexcedível  
serviço que ao País, sobretudo no 
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campo do Direito, prestou o sábio Professor do 
Recife. 

Senhor Presidente. Nasceu Clóvis Bevilacqua 
no dia 4 de outubro de 1858, na pequenina cidade de 
Viçosa, na província do Ceará, na mesma terra que 
serviu de bêrço ao heróico Felipe Camarão. 

Os seus pais, José Bevilacqua e dona 
Martiniana Maria de Jesus, êle cearense, e  
ela natural do Piauí; cedo compreenderam a 
necessidade de dar ao menino que se revelava 
precocemente talentoso a oportunidade de estudar 
em lugares onde fôsse possível uma melhor 
instrução. 

Foi assim que Clóvis Bevilacqua, com menos 
de dez anos de idade, deixou o lar paterno, dirigindo, 
se para a cidade de Sobral, e, dali, para Fortaleza, a 
fim de iniciar os seus preparatórios no Ateneu 
Cearense. 

Contamos os que lhe estudaram a vida  
que a sua singular inteligência e o seu incomum 
amor ao estudo em tão precoce idade, não passaram 
despercebidos a mestres e condiscípulos. 

Data dessa época os preparatórios, em 
Fortaleza os seus primeiros contatos com o  
literatura nacional e com os clássicos das letras 
universais. 

Em 1875 inicia os estudos no Liceu do Ceará, 
e, no ano seguinte embarca para o Rio, onde 
freqüenta o colégio do Mosteiro de São Bento. 

Nessa ocasião, com apenas dezessete anos, 
funda, juntamente com Silva Jardim, Paula Nei e 
outros, um pequeno jornal destinado à divulgação de 
seus trabalhos literários, órgão êsse que deram o 
nome de «Labarum Literário». 

Dois anos após, concluídos os  
preparatórios, segue para Recife, onde em 1878, 
matricula-se na Faculdade de Direito, famosa  
pela notável e decisiva influência que exercia na  
vida política e social do País. 

Na histórica capital pernambucana ecoavam 
ainda os versos candentes de Castro Alves, o 
sublime cantor dos sofrimentos da raça, e a província 
inteira se agitava, aplaudindo a eloqüência 
arrebatadora de Tobias Barreto, mestre, filósofo e 
panfletário. 

Foi ali que o jovem estudante cearense 
começou a aprofundar-se nos estudos filosóficos, 
concorrendo para a formação de seu pensamento as 
obras de Littré, Spencer, Darwin, Heackel e Augusto 
Comte. 

Afirmam os críticos autorizados que a 
insatisfação espiritual daquela plêiade de filósofos da 
Escola do Recife fazia com que apresentassem 
idéias que condensavam as suas preferências 
pessoais por êste ou aquêle filósofo, sem muita 
preocupação por uma sistematização cuidadosa. 

Mas, não é tanto a formação e o pensamento 
filosófico de Clóvis Bevilacqua que desejamos 
passar em revista nesta síntese de sua vida, mesmo 
porque, além de autoridade, falta-nos familiaridade 
com êste aspecto de sua obra. 

Em 1879, em colaboração com Martins Júnior, 
publica êle o primeiro fascículo das «Vigílias 
Literárias», e, no ano seguinte, também com a 
colaboração de Martins Júnior e Clodoaldo de 
Freitas, edita «Idéia Nova». 

Em 1880 profere um discurso famoso por 
ocasião do tricentenário de Camões, e em 1882 é 
publicado o segundo volume das «Vigílias 
Literárias». 

Logo a seguir, vem e lume a «Filosofia 
Positiva no Brasil». 

Em 1884 é nomeado bibliotecário da 
Faculdade de Direito do Recife. 

«Estudos de Direito e Economia Política»  
em 1886, e «Épocas e Individualidades» em  
1889, são os novos trabalhos que a sua  
prodigiosa atividade intelectual produz. 
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Em 1891 é nomeado para reger a cadeira de 
Legislação Comparada, na Faculdade de Direito do 
Recife, e no mesmo ano traduz a «Hospitalidade no 
Passado» de Von lhering. 

Em 1894 edita «Frases e Fantasias», e, em 
1896, enriquece extraordinàriamente a literatura 
jurídica nacional com «Direito das Obrigações e 
Direito da Família». 

Em 1897 ingressa na Academia Brasileira de 
Letras, em cujo cenáculo, devido a seu 
temperamento retraído e quieto, não se sentia à 
vontade, dela se retirando silenciosamente em 1915. 

Nesse mesmo ano de 1897 publica «Juristas-
Filósofos». 

Em 1898 vem à lume o seu famoso «Direito 
das Sucessões». 

No Govêrno de Campos Salles, é o 
conceituado jurisconsulto e professor de direito 
convidado pelo então Ministro de Justiça, Epitácio 
Pessoa, a redigir o projeto do Código Civil Brasileiro, 
vindo, então, para o Rio, em princípio de 1899. 

Seis meses lhe bastaram para a elaboração 
de seu magistral projeto. 

A Câmara dos Deputados designara uma 
Comissão de 21 de seus representantes para dar 
parecer sôbre o projeto de sua autoria, emprestando 
excepcional importância à codificação do direito civil 
brasileiro. 

Era Presidente da Comissão dos 21 o Sr. J. J. 
Seabra, então Líder da Maioria, e Sílvio Romero o 
seu Relator Geral. 

Convocara-se os mais eminentes juristas do 
País para assistir aos debates; Lacerda de Almeida, 
Coelho Rodrigues, Lafayette, Felício dos Santos e 
outros. 

Passa o erudito trabalho de Clóvis pelo  
crivo das discussões naquela grande Comissão,  
e em 10 de novembro de 1900, o projeto é remetido 
ao Presidente Campos Salles que, a 17 do  
mesmo mês e ano, o encaminha, acompanhado da 
 

respectiva mensagem, ao Congresso da  
Nação. 

Sofre o seu trabalho veementes criticas, a 
maioria das quais injustas, destacando-se Rui 
Barbosa como tremendo opositor. 

Enquanto isto ocorria; Clóvis publica a obra 
em que rebate as críticas ao seu trabalho de 
codificação de direito civil, intitulado «Em defesa do 
Projetor». 

Conta-se que, por ocasião do centenário  
de Teixeira de Freitas, realizou-se, no Teatro 
Municipal desta cidade, uma grandiosa solenidade 
cívica. Presidia ao ato, o Senador Rui Barbosa  
e Clóvis Bevilacqua fôra escolhido para falar  
sôbre a personalidade de Teixeira de Freitas. 
Abrindo a sessão pronunciou Rui as seguintes 
palavras – «Dou a palavra ao maior dos nossos 
civilistas vivos para falar sôbre o maior dos nossos 
civilistas mortos». 

Quiçá foram estas poucas palavras 
pronunciadas pelo genial baiano num momento  
de feliz inspiração, o mais sincero e emocionante 
preito de admiração pública tributada ao sábio,  
mas modesto autor dessa monumental obra, que é o 
Código Civil Brasileiro. 

Em 1906, em colaboração com a sua virtuosa 
espôsa, a escritora D. Amélia de Freitas Bevilacqua, 
edita «literatura e Direito». 

É nomeado, então, Consultor Jurídico  
do Ministério das Relações Exteriores, e a sua 
opinião é sempre acatada pelo Barão do Rio  
Branco sôbre todos os assuntos, especialmente 
sôbre os pontos discutidos na Conferência 
Internacional da Paz, em Haia, onde Rui, chefiando a 
delegação nacional, colhe louros e glórias para a 
nossa Pátria. 

Em 1907 escreve a sua «Teoria Geral  
do Direito Civil», em 1910 o «Direito Internacional 
Público», e em 1911 «Esbôço do Código Penal da 
Armada». 
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Em 1915 publica «Capitanias Hereditárias 
perante o Tratado das Tordesilhas». 

Em 1916, após a sanção presidencial, por 
Wenceslau Braz, em 1º de janeiro do Código Civil 
Brasileiro, edita Clóvis o seu magistral «Código Civil 
dos Estados Unidos do Brasil», em seis volumes. 

Em 1920 é convidado a integrar a Comissão 
de Juristas incumbida pelo Conselho da Sociedade 
das Nações de elaborar o projeto da Côrte 
Permanente de Justiça Internacional. 

Em 1927 publica a «História da Faculdade de 
Direito de Recife. Entre 1939 e 1942 edita 
«Opúsculos» em 4 volumes. 

Em 1940 edita «Conceito do Estado». 
Eis aí, Sr. Presidente, uma sintética e 

incompleta relação das suas principais obras 
filosóficas, jurídicas e literárias, através das quais o 
eminente patrício tanto contribuiu para o ensino de 
inúmeras gerações de brasileiros, especialmente nos 
diversos ramos do Direito, a cujo culto devotou a 
maior parte de sua longa e proveitosa existência. 

Foi, indiscutìvelmente, o grande mestre do 
Direito. 

Os seus ensinamentos, porque fundados em 
lúcidas razões, expostos com clareza solar, no seu 
estilo escorreito e simples, são eternos para quantos 
se dediquem ao estudo das ciências jurídicas, 
econômicas e sociais. 

Muito poucas modificações sofreu o Direito 
Civil Brasileiro na sua evolução, o que vem a 
comprovar o esfôrço de Clóvis Bevilacqua no  
sentido de uma sólida e duradoura construção 
jurídica. 

Poder-se-ia, ainda, citar outros valiosos 
trabalhos de sua lavra, inclusive os seus luminosos 
pareceres sôbre os mais diversos assuntos 
relacionados com o Direito Público e Privado. 

Era a êsses estudos que êle devotava os 
últimos anos de sua vida. 

Pobre de recursos materiais, vivendo em 
modesta casa alugada em subúrbio da Central do 
Brasil, juntamente com a dedicada companheira e 
filhas, era Clóvis apenas procurado para consultas e 
pareceres. E êle, que vivera sempre indiferente às 
riquezas materiais, sóbrio, discreto, sem vícios, sem 
paixões, ia distribuindo, através de pareceres 
escritos, sábios ensinamentos, para ilustração de 
demandas em que estavam em jôgo vultosos 
interêsses individuais, sem auferir honorários, muitas 
vêzes, porque acima de tudo colocava o seu 
profundo amor ao Direito, e a sua permanente 
veneração à Justiça. 

Veio a morte colhê-lo em pleno trabalho, no 
alvorecer do dia 26 de julho de 1944, aos 84 anos de 
idade, mas no mais perfeito vigor intelectual. 

Perdeu com êle o Brasil e o continente 
americano uma das suas mais lúcidas inteligências, 
e uma das mais cultas figuras do mundo jurídico. 

De formação genuinamente democrática, era, 
entretanto, avêsso às atividades políticas. Assim é 
que, tendo sido Deputado Estadual pelo seu Estado 
natal, – o Ceará – renunciou ao mandato, preferindo 
dedicar-se exclusivamente ao Direito, à Lei e à 
Justiça. 

«A democracia, – dizia êle – «é o  
Govêrno contrastado pela vontade do povo, 
manifestada por vários modos, inclusive a opinião 
pública; é o povo governado por intermédio dos 
representantes por êle mesmo escolhidos; é o  
povo fiscalizando a ação dos governantes; é a 
efetiva responsabilidade dos depositários do  
poder; é a liberdade sòmente limitada pelo direito, 
pelo moral e pelas injunções do patriotismo;  
é a atividade individual ou coletiva, protegida pela 
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organização jurídica, realizando as finalidades 
nacionais; é a justiça assegurada a todos, em 
medida igual. A máxima liberdade dentro das normas 
do direito; a maior eficácia do direito protegendo as 
atividades legítimas; a expansão social obedecendo 
à influência da moral; eis a situação que a verdadeira 
democracia idealiza criar». 

Foi Clóvis Bevilacqua, Sr. Presidente, um 
símbolo da vocação jurídica do povo brasileiro. 

Sofria, certamente, o seu espírito de jurista, 
quando êste País, violentando a sua própria 
vocação, viu eclipsarem-se tôdas as suas liberdades, 
em 1937, com o sacrifício da democracia, e o 
desaparecimento, daquela justiça que êle queria que 
fôsse «assegurada a todos, em medida igual». 

Fechou os olhos antes que o Brasil voltasse à 
vida democrática, ao regime da Constituição e da lei. 

Foi êle um símbolo do nosso amor ao Direito, 
do nosso culto à Verdade e à Justiça, que repudia, e 
repudiará eternamente a fôrça como solução a seus 
problemas políticos e sociais. 

Encarnou êle, com perfeição, a constante 
aspiração do nosso povo a viver sempre num regime 
de liberdade, de respeito à lei, num mundo de paz e 
de harmonia entre todas as Pátrias do Universo, 
supremo ideal da aflita e sofredora humanidade que 
habita êste planêta. 

Cultuando-lhe a memória veneranda, o Brasil 
esforça-se por resgatar uma pequena parcela da sua 
imensa dívida de gratidão a tão ilustre filho e a tão 
excelso varão. (Muito bem; muito bem! Palmas. O 
orador é cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Mathias Olympio, terceiro orador inscrito. 

O SR. MATHIAS OLYMPIO (lê o seguinte 
discurso): – Sr. Presidente, Senhores Senadores: 
para a construção dos monumentos, espelhos de um 
povo, melhor realça êste caráter e o grau de sua 
representatividade a contribuição modesta e quase 
anônima da coletividade. Assim justifica-se êste meu 
pronunciamento em homenagem a Clóvis 
Bevilacqua. Seu aluno nos albores do século, na 
memória vive ainda a palavra suave do Mestre que, 
então, doutrinava na Cadeira de Legislação 
Comparada. Recife conservava, ainda, bem atuante 
a vibratibilidade de Tobias Barreto e a Faculdade de 
Direito mantinha o galardão de depositária fiel da 
mensagem renovadora do que se convencionou, 
hoje, chamar «escola do Recife». E para melhor 
conceituá-la como expressão da livre investigação 
científica, do zêlo empregado pelos seus porta-vozes 
e corifeus em defini-la como movimento de libertação 
do pensamento nacional prêso a categorias já 
mortas, lembremos como a caracteriza Clóvis: 

«escola do Recife não era um rígido conjunto 
de princípios, uma sistematização definitiva de 
idéias, mas sim uma orientação filosófica 
progressiva, que não impedia a cada um de 
investigar por sua conta e ter idéias próprias, 
contanto que norteadas cientìficamentes». 

E, adiante, explicitando o pensamento, 
concluía haver sido ela 

«na sua fase jurídica, segundo já foi 
observado, não uma escola fechada. Sòmente um 
principio a dominava como base e orientação: o 
direito, forma de coexistência humana, deverá ser 
estudado, objetivamente, como os fenômenos do 
universos». 
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A nós, hoje, talvez pareça trivialidades 

objetivos já axiomáticos em centros democráticos de 
cultura. É mister, porém, transportarmo-nos à época 
em que eclodiu o movimento de renovação e 
tomarmos a Sílvio Romero a pena de historiador e 
critico: «Até 1868 o catolicismo reinante não tinha 
sofrido nestas plagas o mais leve abalo; a filosofia 
espiritualista, católica e eclética, a mais insignificante 
oposição; a autoridade das instituições monárquicas, 
o menor ataque sério por qualquer classe do povo; a 
instituição servil e os direitos tradicionais do 
feudalismo prático dos grandes proprietários, a mais 
indireta opugnação; o romantismo, com seus doces, 
enganosos e encantadores cismares, a mais 
apagada desavença reatora. Tudo tinha adormecido 
à sombra do manto feliz do príncipe ...» Eis quando 
«tudo se põe em discussão: o aparelho sofístico das 
efeições, o sistema de arrôxo das instituições 
policiais e da magistratura e inúmeros problemas 
econômicos... Na política é um mundo inteiro que 
vacila. Nas regiões do pensamento teórico o 
travamento da peleja foi ainda mais formidável, 
porque o atraso era horroroso. Um bando de idéias 
novas esvoaçou sôbre nós de todos os pontos do 
horizonte». 

Para participar do embate, é certo, Clóvis já 
possuía iniciação filosófica adquirida na Côrte. É dêle 
a confissão: «Por algum tempo o positivismo seduziu-
me e passaram-me pelos olhos, além dos volumes de 
Comte, os trabalhos de Wyronloff, Roberty, Bordeaux, 
Robinete e Poly. Comecei depois a sentir falhas no 
sistema e, ao concluir o meu curso de direito, em 
1882, minhas leituras prediletas, em matéria filosófica, 
eram Haeckel, Spencer, Lange e Soury. Mais tarde é 
que Schopenhauer, Noiré, Bain, Mill e Wundt haviam 
de ser estudados». No plano jurídico, com a 
 

 

humildade dos santos, confessava: «Devo a Tobias o 
inestimável serviço de me haver aberto a inteligência 
para ver o Direito». 

Retornemos, porém, à tônica de que o 
movimento renovador não era uma «escola fechada», 
mas teve um papel precioso quando «abriu 
perspectivas, rasgou horizontes, semeou idéias em 
fontes peregrinas, criou um clima intelectual», na 
expressão justa de Hermes Lima. A polêmica era uma 
constante; investigação dos fenômenos sociais não se 
enclausuravam nas definições dos mestres; a 
inconoclastia voltava-se contra a estrutura mental da 
época, rasgava horizontes novos sem se preocupar 
em ditar um figurino justo para novas categorias do 
pensamento. Em clima de permanente efervescência, 
quando, na frase justa de Barbosa Lima Sobrinho uma 
«aula de Tobias Barreto não era bem uma lição, mas 
batalha», difìcilmente poderemos situar a figura de 
Clóvis. 

Por temperamentos situados em polos opostos, 
tinham, no entanto, a mesma paixão – «o Direito, 
embora o entendessem de forma bem diversa». Se para 
o polemista precursor, para o panfletário incapaz de 
conter-se mesmo sob as vestes de professor «a 
serpente que não devora a serpente, não se faz dragão. 
A fôrça que não vence a fôrça, não se faz direito; o 
direito é a fôrça que matou a própria fôrça»; para o outro, 
dotado do «segrêdo da resistência dos homens mansos, 
que se não extraviam e não se enfraquecem nos gestos 
desabusados e nas palavras arrogantes», o pensamento 
desdobra-se em conceitos ditados pela serenidade 
íntima de quem não se contagia pelas paixões e 
procura, antes, armar-se de um otimismo necessário  
ao aperfeiçoamento progressivo das instituições sociais. 

A verdade é que o direito nos  
apresenta elementos naturais es- 
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pontâneos, tem raízes biológicas, ao lado de elementos 
culturais; e como tôdas as criações humanas, sofre a 
ação do meio cósmico, tanto quanto a do meio social. 
O direito surgiu para o homem como uma necessidade 
de sua coexistência; a sociedade apoderou-se de 
instintos naturais e sôbre êles foi, aos poucos, 
erguendo as suas construções jurídicas; a evolução 
social escorchou as brutalidades mais rebarbativas do 
egoísmo, e o direito, sob as suas vestes novas, não 
parece mais o que dantes era, como a pérola  
não recorda o molusco, em cuja concha se gerou». E 
só chegamos mesmo a compreender como um 
desdobra-se até atingir o outro e como ambos se 
identificam e comungam de iguais propósitos, se 
detivermo-nos na análise do desenvolvimento das 
sucessivas posições adotadas pelas figuras 
exponenciais daquele momento histórico. Ao Tobias 
vulcânico e que investigava e fazia ciência sob a 
influência das Fúrias desencadeadas, sucedem-se – as 
citações são meramente exemplificativas – Araripe 
Júnior, Sílvio Romero, Artur Orlando, Gumercindo 
Bessa, Martins Júnior, Graça Aranha, Anísio de Abreu, 
Virgílio de Sá Pereira, Abelardo Lôbo e tantos outros. A 
cachoeira encontrava o seu leito; após o fragor inicial 
do embate contra as fôrças da inércia, destroçada a 
oposição cega de um obscurantismo raivoso no ceder 
o lugar de hierofante da ciência oficial, sucede a 
investigação laboriosa e calma. Cedem os arroubos à 
meditação calculada dos fenômenos sociais. O amor 
pela investigação prossegue, porém contido nos limites 
da análise que desconhece a agressividade intolerante 
dos primeiros tempos. A trilha primitiva transmuda-se 
em estrada real perlustrada pelos vitoriosos – 
conduzidos sempre pelo espírito precursor de Tobias. 
Urge, então, sistematizar, coordenar a massa de- 
 

 

sordenada de conhecimentos adquiridos em curto 
espaço, selecionar e classificar dados havidos sem 
maior rigor científico; dar, em suma, estrutura 
harmoniosa e definitiva ao malestron desordenado. É 
a tarefa gloriosa de Clóvis. Dotado daquela 
mansidão já registrada, é missão sua a de artífice da 
construção mais ampla de nosso direito privado. 
Ajusta-lhe, como luva, o papel de codificador. 

Se o direito civil absorve-lhe e – numa 
exceção que não mais se repetirá – o arrasta para o 
debate cru, áspero e, não raras vêzês, pessoal, a 
curiosidade, sempre acesa, leva-o a explorar o 
direito internacional (público e privado), o direito 
penal. Incursiona pela economia política e 
equaciona, em 1886, «O Problema da Miséria», onde 
nos diz que «uma idéia que não esmaga a sua 
contrária é uma idéia morta». Também aí 
encontramos confessado o seu temperamento, ao 
escrever que as «frases não têm os lampejos 
ríspidos das armas brancas erguidas para o sol, nem 
as vibrações agudas do clarim que estala clamando 
a postos os combatentes». E com isso justifica as 
restrições opostas a Lassale e Marx, mau-grado a 
simpatia que lhe despertam pelo «fervor em prol do 
proletário e pelo cunho científico que procuram 
imprimir a seus escritos». 

Espírito curiosamente voltado para tôdas as 
formas do conhecimento humano; e não fôra a 
acentuada formação jurídica, a crítica literária honrá-lo-ia 
a como expoente. Baste-nos, para documento, os 
estudos sobre José de Alencar e Gonçalves Dias, o 
«Esbôço Sintético do Movimento Romântico Brasileiro», 
«O Teatro Brasileiro e as condições de sua existência», 
o «Naturalismo Russo: Dostoiewsky». Compreensivo  
no interpretar, agudo na apercepção do permanente, 
 

 
 



– 83 – 
 

equilibrado no julgamento, alçava a crítica à 
categoria de arte e ciência. 

Marco fundamental do pensamento nacional, 
ponto de parada obrigatório para os estudiosos da 
ciência jurídica, glória autêntica da civilística 
americana, Clóvis ultrapassa o cientista e pensador 
quando visto como Homem. Então, as perspectivas 
de apreciação quebram quaisquer quadros lógicos 
se tentam conceituá-los. E se fizermos um esfôrço 
para senti-lo em sua essência, nenhuma frase mais 
expressiva que esta: «Associamos a bondade à 
grandeza, como se as duas qualidades fôssem dois 
aspectos do mesmo ser». Melhor, a bondade como 
escala suprema dos valores, como aferidora 
definitiva e final. Tôdas as categorias morais e 
intelectuais devem-lhe subordinação e é nela e sobre 
ela que constrói a sua existência de santo. Se a 
distância ajusta a visão para julgá-lo como homem 
de ciência, só o convívio concedia o privilégio de 
testemunhar a santidade de quem se aperfeiçoava 
apenas para que os outros fôssem mais perfeitos. 
Grandeza suprema a de humilhar-se para que o 
próximo não surgisse tão soberbamente fátuo. 

Dizia-se de Oscar Wilde ser maior 
conservador que escritor. Em Clóvis o homem 
ultrapassava o cientista. Êste pode ser médico, suas 
opiniões sofrem o desgaste do tempo, o pensamento 
envelhece e a forma – que o envolve – surge-nos 
esvaziada. Mas Clóvis como homem, tomemos a 
palavra justa de Latino Coelho, «mais se aproxima 
do arquétipo ideal da perfeição». O retrato que lhe 
traçam é sempre o mesmo. Se o olhar era meigo, 
como anotou Araripe Júnior, a serenidade com que 
enfrentava o opositor dissolvia os ataques mais 
frontais e injustos. Brando no gesto e suave  
no timbre, possuía profunda convicção 
 

 

nas idéias nas quais acreditasse e só para defendê-
las marchava para a arena. Modesto sempre, tímido 
às vêzes porque a timidez esfumava-se se o seu 
mundo ético estava em xeque. Quem, por ventura, 
desconhece o seu «credo». Quem assinava 
afirmações tão nítidas e delas fazia a razão de ser da 
própria vida, difìcilmente pode ser catalogado como 
cético. O «leve ceticismo» que lhe descobriram 
talvez nascesse do cuidado em proteger-se contra 
provocações gratuitas. Porém, como lutava quando a 
pugna era justa e necessária à defesa de seu 
«credo»! É perigoso promover ilações. No entanto, a 
doçura de Clóvis como que o contra-indicava para as 
posições, freqüentemente adotadas, de 
intransigências perseverantes. Daí surgir-nos a 
pergunta: não teria a «escola do Recife» contribuído 
para emprestar-lhe a armadura de cavalheiro; não 
teria ela o dotado daquela calma teimosia com que 
se aferrava aos postulados nos quais cria? 

Certamente que da Escola saiu blindado para 
as grandes lutas que sustentou, mas, quem o visse 
na sua timidez não o julgaria capaz da resistência 
manifestada por ocasião da discussão do Código 
Civil. Seus opositores nem sempre tiveram a 
serenidade e placidez com que soube enfrentar os 
adversários sem molestá-los, mas desnorteando-os 
com a indulgência e cortesia com que os tratava. 

Já ao fim, ao despedir-se de nós, às vezes, 
seria possível nos seus olhos «meigos» aflorar a 
tristeza, nunca a desesperança. O que ajudara a 
construir, todo o sentido de sua vida, caíra em 
mãos infiéis; o seu mundo, de progresso contínuo, 
de harmonia e perfeição, conturbara-se e se 
esboroava ao estridor das fanfarras de novos 
messias, cuja missão estava na destruição dos 
valores da inteligência e da cultura. Morrendo em 
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meio ao combate, sua maior dor foi não estar 
presente na reconstrução de um mundo que 
revalorizasse os conceitos, dissociados dos quais 
não aceitava a norma jurídica: «É preciso que o 
conteúdo da lei seja a expressão do sentimento 
ético-jurídico dominante na sociedade». (Muito bem! 
Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Públio de Mello, quarto orador inscrito. 

O SR. PÚBLIO DE MELLO (lê o seguinte 
discurso): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, às 
comemorações com que o Senado da República 
reverencia a memória cristalina de Clóvis Bevilacqua, 
no transcurso do 1º centenário de seu nascimento, 
vem aliar-se a Bancada do Maranhão nesta Casa, 
por ter sido ele Promotor Público da Comarca de 
Alcântara, em nosso Estado, honra excelsa de que 
nos envaidecemos. 

O ano de 1859 assinalou o nascimento de 
Clóvis Bevilacqua, a quem o destino reservara o 
papel de exercer decisiva influência na vida cultural 
de sua Pátria. 

Nas letras, na filosofia e no direito, haveria de 
conquistar a auréola de sábio. 

A inteligência e a cultura de que se revestira, 
constituem os predicados que imprimiu às grandes 
obras que produziu. Dedicado desde a infância, ao 
estudo e ao trabalho, pôde atingir o pináculo da 
glória de ilimitado saber. 

Publicações do gênero literário, histórico, 
filosófico e jurídico aí estão para atestar a fortaleza 
de seu talento. 

Figurou entre os adeptos da Escola de Recife, 
brilhante movimento de renovação intelectual, que  
se operou na Capital pernambucana, com as  
idéias disseminadas por Tobias Barreto, egrégio 
 

 

Professor da Faculdade de Direito. Conquanto nem 
sempre estivesse de acôrdo com a orientação do 
filósofo sergipano, aproximando-se mais de Sílvio 
Romero, no conceito evolucionista de Spencer; dizia no 
entanto, Clóvis Bevilacqua que depois da conclusão do 
seu curso de Direito, foi graças a Tobias Barreto que 
começou a interessar-se «por essa bela ciência, ao 
lado da qual acabava de passar cinco anos sem 
descobrir-lhe os encantos». E acrescentava: «Devo a 
Tobias Barreto o inestimável serviço de me ter aberto a 
inteligência para ver o Direito». 

É precisamente o saber jurídico de Clóvis 
Bevilacqua que pretendo realçar no decorrer desta 
pálida oração. 

Ninguém neste País, Sr. Presidente, o 
excedeu no conhecimento da ciência do Direito. 
Pontificou em todos os seus ramos e as obras que 
publicou são fontes preciosas para quantos se 
dedicam ao estudo do Direito. 

A obra de Clóvis Bevilacqua pode-se dizer que 
representa um modêlo de equilíbrio, porque tôda ela 
fundada na sólida cultura e no paciente esfôrço de 
meditação e agudeza de inteligência. 

Professor Catedrático da Faculdade de Recife, 
onde se formou em 1882, dera à publicidade o livro 
«Lições de Legislação comparada», disciplina de sua 
cadeira naquela Academia. 

Ocupou-se do Direito Civil em tôdas as suas 
modalidades, havendo publicado «Teoria Geral do 
Direito», «Direito da Família», «Direito das Coisas», 
«Direito das Obrigações», «Direito das Sucessões», e 
outros, entre os quais, «Criminologia», «Direito 
Internacional Privado», «Direito Internacional 
Público», «Estudos de Direito e Economia Política», 
«Tratado das Tordesilhas», «Guerras e Tratados», «A 
Filosofia Positiva no Brasil», «As Capitanias Hereditá- 
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rias», «História da Faculdade de Direito de Recife», 
Esboço s e Fragmentos». 

Catedrático de Direito, tratadista, jurisconsulto, 
possuidor de extraordinária capacidade de trabalho, 
seria o nome indicado para codificar o nosso direito 
civil que «não passava de um aglomerado variável 
de leis, assentos, alvarás, resoluções e 
regulamentos, suprindo, reparando e sustentando as 
Ordenações do Reino». 

E Senhor Presidente, como acentua Paula de 
Lacerda, tão grande é o benefício das codificações 
do direito, que elas têm sido reclamadas e aceitas 
sempre, desde as mais priscas eras, como dons de 
valor inestimável. 

O «Decálogo», a primeira de tôdas, rezam os 
livros sagrados, foi a munificência de Jeová, do 
próprio Deus, que outorgou ao povo hebráico, 
doando, no alto Sinai, as Tábuas Santas a Moisés. 
Teixeira de Freitas, Nabuco de Araújo, Felício dos 
Santos e Coelho Rodrigues, jurisconsultos do mais 
alto valor, não puderam, por diversas circunstâncias, 
levar a efeito a confecção do projeto do Código Civil. 

Veio a República e o Presidente Campos 
Salles e o Ministro Epitácio Pessoa confiaram em 
boa hora, a Clóvis Bevilacqua a tarefa de elaborar o 
projeto de nossa Codificação Civil. 

Clóvis chega ao Rio e, em seis meses, conclui 
o projeto, encaminhando-o em seguida, ao 
Presidente da República que, por sua vez, o 
submete à apreciação do Congresso, em Mensagem 
de 17 de novembro de 1900. 

Cumpre salientar, Senhor Presidente, a rapidez 
com que se houve o provecto jurisconsulto no 
desempenho da tarefa que lhe fôra confiada. Após 
demorada tramitação no legislativo, viu-se afinal o 
projeto de Clóvis Bevilacqua convertido na Lei nº 
3.071, de 1º de janeiro de 1916 sancionada pelo Pre- 
 

 

sidente Wenceslau Braz e referendada pelo Ministro 
Carlos Maximiliano. Outorgou-se então ao País o 
Código Civil Brasileiro, considerado o maior 
monumento de Codificação jurídica da América. 

Identificado com a sua grande obra, Clóvis 
passou a comentá-la e o fêz em seis volumes, nos quais 
analisa e interpreta sàbiamente, todos os textos da lei. 

Em várias outras manifestações do 
pensamento, destacou-se o espírito, clarividente do 
preclaro brasileiro. 

Procurando a solidão, transformou sua casa 
em centro de irradiação de inteligência e de doutrina, 
laboratório de trabalho intelectual incessante, aonde 
acorriam os concidadãos a buscar as opiniões, os 
pareceres, os conselhos adequados, a conduta 
melhor a seguir. 

Sábio, paciente e bom, tornou-se, assim, por 
muito tempo figura primordial de nossa evolução 
jurídica, e centro receptor do pensamento dos 
grandes mestres do direito, para ajustá-lo às nossas 
tendências e situações. 

Clóvis deu-nos o exemplo de uma vida 
fecunda sem agitações. 

Poucos, realmente, conseguem chegar às 
alturas em que se alçou, investido da mais nobre 
compreensão do sentido intelectual e moral da vida. 
Ascensão realizada dentro daquela harmonia e 
constância próprias dos sábios e dos generosos, a 
serviço da humanidade. 

Desprendido, jamais conquistou posição de 
destaque. Paralelo ao elevado poder de inteligência 
e brilho, a rija capacidade de esconder-se, de fugir 
aos fulgores ocasionais, à glória mundana. 

«Duas vêzes o convidaram para o Supremo 
Tribunal, algumas para a presidência do Estado do 
Ceará, para Senador, Deputado e Consultor Geral da 
República». «Foram raras as vêzes e isso no início de 
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sua atividade, que Clóvis aceitou cargos que -
envolveram interêsses políticos». 

O lar, o estudo e o labor ininterruptos 
representaram a preocupação de todos os instantes, 
do inolvidável patrício. 

Na serenidade do seu gabinete, apagou-se 
para sempre, na manhã de 26 de julho de 1944, a 
grande luz que iluminou com os clarões da ciência e 
da virtude, a consciência jurídica de nossa Pátria. 

A sua memória permanecerá eterna na 
admiração dos brasileiros. 

O Culto de Clóvis Bevilacqua não foi coisa 
sugerida sòmente depois de sua morte. 

Jovem ainda, o ilustre brasileiro já possuía o 
seu séqüito de admiradores fervorosos, 
apregoadores de seus méritos excepcionais. É que 
as qualidades de caráter e de cultura fizeram dêle 
uma das mais marcantes personalidades, neste 
País. Personalidade de magníficas virtudes em que 
tôdas as nobrezas de espírito conseguiram 
sobressair simultâneamente. 

Daí, Senhor Presidente, o redobrado sentido 
patriótico que assumem nesta hora, em todo o Brasil, 
as comemorações do centenário de Clóvis 
Bevilacqua, expoente de nossa nacionalidade, 
mestre do Direito, apóstolo da Verdade e da Justiça. 
(Muito bem. Muito bem. Palmas. O orador é 
cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Senador Fausto 
Cabral enviou à Mesa discurso a fim de ser 
publicado na forma do disposto no art. 201 parágrafo 
2º do Regimento Interno. 

Sua Excelência será atendido. 
O SR. FAUSTO CABRAL (discurso enviado 

à mesa): – Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
Clóvis Bevilacqua, o grande  

brasileiro cujo centenário de nasci- 
 

 

mento estamos festejando, está por inteiro, no seu 
credo jurídico-político, que expôs nestas palavras 
admiráveis: 

«Cremos no Direito porque é organização da 
vida social, a garantia das atividades individuais. 
Necessidade da coexistência; fora das suas normas 
não se compreende a vida em sociedade. «In eo 
vimus et sumus». 

Cremos, na liberdade, porque a marcha da 
civilização, do ponto de vista jurídico-político, se 
exprime por sucessivas emancipações do indivíduo, 
das classes, dos povos, da inteligência, o que 
demonstra ser ela altíssimo ideal, a que somos 
impelidos por uma fôrça imanente nos agrupamentos 
humanos: a aspiração do melhor que a coletividade 
obtém estimulando as energias psíquicas do 
indivíduo. Mas a liberdade há de ser disciplinada 
pelo Direito para não perturbar a paz social, que por 
sua vez, assegura a expansão da liberdade. 

Cremos na Moral, porque é a utilidade de cada 
um e de todos transformada em Justiça e Caridade, 
expunge a alma das inclusões inferiores, promove a 
perfeição dos espirítos, a resistência do caráter, a 
bondade dos corações. 

Cremos na Justiça, porque é o Direito 
iluminado pela Moral protegendo os bons e úteis 
contra os maus e nocivos, para facilitar o multifário 
desenvolvimento da vida social. 

Cremos na Democracia, porque é a criação 
mais perfeita do Direito Político, em matéria de forma 
de Govêrno. Permite á liberdade a dilatação máxima, 
dentro do justo e do honesto, e corresponde ao ideal 
da sociedade politicamente organizada, como extrair 
das aspirações mais generalizadas de um povo 
determinado sistema de normas que o dirija. 

Cremos mais nos milagres do patriotismo, 
porque o patriotismo é forma social de amor, e, co- 
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mo tal, é fôrça irresistível e incomensurável, aos 
fracos dá alento, aos dúbios decisão, aos descrentes 
fé, aos fortes ilumina, a todos une num feixe 
indestrutível, quando é preciso agir ou resistir; não 
mede sacrifícios para alcançar o bem comum». 

Clóvis está todo aí, nessa oração magnífica, 
pois viveu sempre buscando realizar as aspirações 
nela contidas. 

Êsse credo não foi um floreio de palavra, foi 
uma expressão de vida, um caminho percorrido, um 
objetivo alcançado. 

Clóvis creu, realmente, no Direito. Mais do 
que em tudo, porque foi no Direito que encontrou 
a suprema disciplina para as relações de homem 
a homem e de povo a povo. No Direito viu a 
Ordem, a Paz, o Progresso. E foi no Direito, 
sobretudo, que a sua inteligência poderosa 
encontrou campo maior para expandir tôdas as 
suas virtualidades. 

Sem ser perfeita, que obra humana perfeita 
não existe, a obra jurídica de Clóvis Bevilacqua é 
realmente monumental. 

Seria ocioso citar os livros que escreveu. 
Todos os conhecem. Nem estamos aqui para traçar 
a bibliografia do grande mestre, mas apenas para 
recordar-lhe a figura imensa. 

Contudo, assinalando a sua crença no Direito, 
não podemos deixar de destacar a sua realização 
máxima como jurista: a redação do Código Civil, 
tarefa gigantesca que êle levou a cabo plenamente, 
com a sua cultura vasta, a sua inteligência 
penetrante, o seu espírito equilibrado e tolerante. 

Clóvis foi, ao tempo e ainda o é hoje, discutido, 
combatido, endeusado, negado. Motivou ciúmes, 
malquerenças, louvores, paixões. Mas a verdade 
refulgiu afinal: o Código Civil é um trabalho ci- 
 

 

clópico e dêle Clóvis é o principal artífice. 
Clóvis creu na liberdade. Tôda sua vida foi um 

esfôrço de libertação, para si, para o seu povo, para 
sua Pátria. 

Sim, Clóvis soube libertar-se de preconceitos, 
de ódios, de ressentimentos. Conquanto se filiasse a 
correntes de pensamento, filosóficas, políticas ou 
sociológicas, nunca foi um incondicional, pois nunca 
se escravizou, nem mesmo a idéias. 

A liberdade autêntica, que conseguiu para si, 
tentou-a, também, para a sua gente, através de sua 
pregação como professor e publicista e do exemplo 
de sua vida, sempre se batendo pelos princípios da 
justiça, da eqüidade, da ordem e da decência. 

Clóvis creu na Moral, mais do que em tudo. Foi 
um puro, no lar e na escola, na ação e no pensamento 
no que disse e no que fêz: «Todos sabíamos – disse 
dêle, à beira do seu túmulo, em discurso de despedida, 
o acadêmico Múcio Leão, que o valor intelectual de 
Clóvis era um valor sem comparação: mas sabíamos 
também que ainda mais alto do que o seu ser 
intelectual resplandecia o seu esplêndido ser moral». 

Clóvis creu na Justiça. Por isso, mesmo 
quando injuriado, jamais perdeu a serenidade. 
Negaram-no, por vêzes; vilipendiaram-no. Suas 
razões foram sempre, porém, as de um homem 
confiante na Justiça; firmes, equilibradas, superiores. 

Sua crença na justiça, valeu-lhe a justiça dos 
pósteros: hoje a Nação inteira o venera como um de 
seus maiores. 

Clóvis creu na Democracia. Nem, jurista e 
intelectual que foi, poderia deixar de crer. Porque, 
como êle disse, a democracia permite à liberdade a 
dilatação máxima, dentro do justo e do honesto». 

O mestre soube sentir que só  
na democracia a pessoa humana 
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encontra ambiente onde possa realizar-se. Que só 
na democracia os povos se encontram em sua 
verdadeira grandeza. 

Por isso, foi abolicionista e republicano. 
E por isso, em 1942, já no ocaso da 

existência, em plena segunda guerra mundial, saiu 
de seu isolamento para, de público, tomar posição 
definida em favor da democracia, exaltando a 
solidariedade pan-americana e alertando o País 
contra os perigos dos regimes de exceção. 

Clóvis creu, finalmente, nos milagres do 
patriotismo, tendo sido, êle próprio, um dêsses 
milagres, pois foi o amor à sua terra, à sua gente e a 
seus ideais que fizeram dêle um verdadeiro patriota. 

Clóvis, espírito polimorfo, cultura 
enciclopédica, de tão marcante atuação no cenário 
intelecutal do País, não poderia caber no estreito 
espaço de um pequeno discurso. 

Nem teria eu a pretensão de mostrar ao País, 
daqui desta tribuna, quem foi Clóvis e o que o Brasil 
lhe deve, tarefa que outros já efetuaram e a que 
outros se dedicarão com melhores talentos. 

Se, dentro de minha humildade, tanto ousei, foi 
porque, filho, também, do Ceará, não queria deixar 
fugir essa oportunidade para um modesto louvor ao 
grande brasileiro filho da pequenina Viçosa, que, há 
cem anos, o via abrir os olhos para a glória. 

Terminando, quero acentuar que, como 
poucos, Clóvis foi um homem realizado. Sim, no seu 
amor ao Direito, à Liberdade, à Moral, à Justiça, à 
Democracia e à Pátria, Clóvis realizou-se, foi um 
nome que a história selecionou. 

Como escreveu Lauro Romero, Clóvis «não foi só 
uma grande figura das letras jurídicas contemporâneas, 
foi, também, um dos mais ilustres e sábios pensadores 
da América». 

 

Clóvis, sintetizou Hermes Lima, «foi um 
mestre, é um exemplo». Ouçamos, sempre, êsse 
mestre; procuremos, sempre, seguir êsse exemplo, 
pois, assim, honraremos a sua memória e 
serviremos superiormente ao Brasil. 

O SR. PRESIDENTE: – Das palavras, 
eloqüentes e comovidas, com que o Senado, através 
de alguns dos seus mais expressivos valores, acaba 
de reverenciar a memória de Clóvis Bevilacqua, 
emergiu, como por encanto, ante os nossos olhos, 
aquela imagem tão sauve, aquêle vulto tão irradiante 
de simpatia, aquela personalidade tão rica de facêtas 
cintilantes, que tão viva se conserva na recordação 
de quantos o conheceram. 

O mestre, o sábio, o santo – Eis o tríptico 
maravilhoso em que se assentou o monumento 
imperecível de virtudes e de sabedoria que foi a sua 
vida! 

Mestre, não apenas na solenidade de uma 
cátedra fulgurante, mas na vida de cada dia, sempre 
a repartir, generosamente, os tesouros de uma 
cultura, incalculável, haurida em longa existência 
devotada ao estudo e à meditação por uma 
inteligência privilegiada! O sábio, cujas palavras 
denunciavam, a cada passo, a imensa altitude a que 
ascendera o seu espírito! O santo, cuja humildade e 
cuja doçura renovavam, a cada instante, o milagre 
de trazê-los ao convívio de quantos o buscavam para 
um conselho, para uma palavra de estímulo, ou para 
um roteiro! 

Êsse o vulto que se desenhou aos olhos do 
nosso espírito, à medida que se proferiam as 
palavras aqui há pouco ditas, por todos ouvidos com 
unção. 

Essa a homenagem do Senado  
brasileiro a um dos maiores no- 
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mes tutelares das nossas letras jurídicas. Com ela se 
solidariza, comovida, a Mesa que ora dirige os 
trabalhos da Casa: 

Ao encerrar a sessão, agradeço a honrosa 
presença do eminente Magistrado Ministro 
Orosimbo Nonato, a mais alta figura do Po- 
 

 

der Judiciário e, sem favor, uma das maiores 
expressões de nossas letras jurídicas. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 16 horas  

e 25 minutos. 
  



126ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 5 DE OUTUBRO DE 1959 
 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR FILINTO MÜLLER 
 
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se 

presentes os Senhores Senadores: 
Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Lameira Bittencourt. 
Zacharias de Assumpção. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Mendonça Clark. 
Mathias Olympio. 
Victorino Corrêa. 
Fausto Cabral. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Dix-Huit Rosado. 
Argemiro de Figueiredo. 
João Arruda. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Lourival Fontes. 
Heribaldo Vieira. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Otávio Mangabeira. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
Calado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Milton Campos. 
Lino de Mattos. 
Pedro Ludovico. 
 

Taciano de Mello. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Fernando Corrêa. 
Gaspar Velloso. 
Souza Naves. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Brasílio Celestino. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin. – (51). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 51 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, declaro aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Novaes Filho, 4º Secretário, servindo 

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

O Sr. Cunha Mello, 1º Secretário, lê o 
seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Avisos 

 
Do Sr. Ministro da Fazenda, sob nº 446, como 

segue: 
Aviso nº 446, de 30 de setembro de  

1959. 
Senhor Primeiro Secretário: 
Em referência ao Ofício nº 496, de 17  

de agôsto findo, com o qual V. Exa,  
transmitiu o teor do Requerimento nº 277,  
de 1959, em que o Sr. Senador Afonso  
Arinos solicita informações sôbre á situação 
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jurídica dos empregados da Rádio Nacional e das 
emprêsas subordinadas à Superintendência das 
Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio Nacional, 
tenho a honra de encaminhar a V. Exa. cópia dos 
esclarecimentos prestados a respeito pela referida 
Superintendência. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Exa. os protestos da minha alta estima e distinta 
consideração. 

 
Armas da República 

Superintendência das Emprêsas 
Incorporadas ao Patrimônio Nacional 

 
Rádio Nacional 

Gabinete do Diretor 
 

RNSC-i-470-59. 
Rio de Janeiro, 27 de agôsto de 1959. 
Senhor Diretor: 
Cumprindo seu despacho de fls. 5, cumpre-me 

informar o seguinte: 
1) Os empregados da Rádio Nacional, por 

fôrça da Lei nº 2.193, de 9 de março de 1954, têm a 
reger suas relações de emprêgo a Consolidação das 
Leis do Trabalho. Entretanto, o art. 7º da referida lei 
estatui que a Superintendência e as Emprêsas 
Incorporadas ao Patrimônio da União estão incluídas 
na letra a do art. 139 da Lei nº 830, de 23 de 
setembro de 1949, que considera entidades 
autárquicas o serviço estatal descentralizado com 
personalidade jurídica custeada mediante orçamento 
próprio, independente do orçamento geral. 

Assim, a Rádio Nacional, como Emprêsa 
Incorporada ao Patrimônio da União, configura-se, 
por decisão expressa de lei, entre as entidades 
autárquicas. Seus empregados são, pois servidores 
autárquicos, com relação de emprêgo regida pela 
Consolidação das Leis do Trabalho, como o são 
servidores públicos mencionados na Lei nº 1.890, de 
13 de janeiro de 1953. 

2) Impõe a Lei n º 2.193, de 1954, em seu art. 
4º, § 4º, e art. 6º, § 6º, que é da competência do 
 

Executivo a autorização para admitir e a 
organização dos quadros de servidores. Em 
razão dessa exigência legal foi baixado o Decreto 
n º 40.741, de 10 de janeiro de 1957, dispondo 
sôbre o quadro do pessoal trabalhista desta 
emprêsa. 

Estando, pois, adstrito a um ato do 
Executivo, por determinação legal, o 
enquadramento do pessoal trabalhista da Rádio 
Nacional, é óbvio que sòmente outro ato poderá 
modificá-lo, estando êsse enquadramento fora das 
soluções de sentenças normativas da Justiça do 
Trabalho. 

De outra parte, sendo uma autarquia, é de se 
aplicar a proibição constante do art. 566 do estatuto 
obreiro, assim como, deixar a emprêsa de recolher 
um impôsto relativo à Sindicalização. 

3) Não há, absolutamente, nenhuma 
negativa no reconhecimento à estabilidade dos 
funcionários. Tem sido objeto de controvérsia, 
apenas, a questão dos artistas, cuja estabilidade é 
prevista no parágrafo único do art. 507, da 
Consolidação. 

4) A resposta a êste item está contida nos 
anteriores. 

5) Da mesma forma, a resposta é a que 
decorre da que foi dada no item 2. Sòmente um outro 
ato do Poder Executivo poderá modificar os níveis 
previstos no Decreto nº 40.741, de 1957. 

6) Os aumentos que ocorreram desde a 
vigência do Decreto nº 40.741, de 1957, foram 
efetuados pelo Senhor Superintendente, através de 
abonos, até que seja processada a alteração dêsse 
diploma. 

7) O expediente RND-60-59 não se refere  
a uma despedida; foi dirigido ao rádio-ator  
Domício Costa, que se negava a assinar novo 
contrato de trabalho, dando à Administração  
da Emprêsa a impressão de que não desejava 
continuar a seu serviço. O contrato vigente  
vencia-se a 31 de julho dêste ano e o referido  
rádio-ator negou-se a assinar novo instrumento  
a partir de 1 do corrente mês, o que dava 
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a convicção de não querer continuar a nos prestar os 
seus serviços artísticos. Entretanto, modificando sua 
atitude, o artista em questão assinou novo 
compromisso. É oportuno esclarecer que o trabalho 
artístico está fora da garantia da estabilidade prevista 
nos arts. 451 e 452, na forma do que dispõe o 
parágrafo único do art. 507, tudo da C.L.T. 

8) Os empregados da Rádio Nacional 
contribuem para o Instituto de Aposentadoria e 
Pensões dos Comerciários, em conseqüência do 
seu enquadramento no 2º Grupo da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Comunicações e 
Publicidade, com exceção dos motoristas que o 
fazem em favor do Instituto de Aposentadoria e 
Pensões dos Empregados em Transportes e 
Cargas. 

Estas as Informações que me cumpria 
fornecer, S.M.J. 

Rádio Nacional, Departamento Jurídico – 
Saint-Clair Lopes. 

 
Armas da República 

 
Superintendência das Emprêsas 

Incorporadas ao Patrimônio Nacional 
 

Rádio Nacional 
Gabinete do Diretor 

 
Urgente. 
Rio de Janeiro, 28 de agôsto de 1959. 
Senhor Superintendente, 
Tenho a honra de passar às mãos de V. Exa., 

com os esclarecimentos prestados pelo 
Departamento competente desta emprêsa, o anexo 
expediente que se refere ao Requerimento nº 277-
59, do Senado Federal. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Exa. os protestos de minha estima e consideração. –
Moacyr Arêas, Diretor. 

Armas da República. 
 

Superintendência das Emprêsas 
Incorporadas ao Patrimônio Nacional 

 
AJ-2.605-59 
Urgente. 
Em 2 de setembro de 1959.  
Processo nº 468-59. 
Senhor Superintendente, 
1º O Exmo. Sr. Senador Gilberto Marinho, 1º 

Secretário do Senado Federal, encaminha ao 
Excelentíssimo Sr. Ministro da Fazenda cópia do 
Requerimento nº 277-59 do Sr. Senador Afonso 
Arinos de Mello Franco, no qual aquêle ilustre 
representante do Distrito Federal formula pedido de 
informações à "Rádio Nacional" e à própria 
Superintendência das Emprêsas Incorporadas ao 
Patrimônio Nacional relativamente à situação jurídica 
dos servidores das Emprêsas Incorporadas. 

2º Sôbre os quesitos de ns. 1 a 8 prestou a 
"Rádio Nacional" as informações de fls. 6 usque 7, 
que esclarecem as indagações do nobre 
representante carioca, na parte pertinente àquela 
emissora. 

3º Relativamente aos quesitos 1 e 2 do pedido 
de informações à Superintendência, cumpre prestar 
os seguintes esclarecimentos: 

a) a situação jurídica, dos empregados das 
Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio Nacional, isto 
é, dos empregados das emprêsas subordinadas a 
esta Superintendência, está prevista no art. 1º, 
alínea "d", da Lei nº 2.193, de 9 de março de 1954. 
Assim, o pessoal empregado das emprêsas 
subordinadas à Superintendência está "sujeito ao 
regime de emprêgo previsto na Consolidação das 
Leis do Trabalho"; 

b) acontece, porém, que, e tendo em  
vista outras disposições da citada Lei (art. 3º, 
parágrafo único, art. 4 º, § 3º, art. 6º) ao pes- 
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soal trabalhista das emprêsas subordinadas não se 
pode aplicar os aumentos decorrentes de dissídios 
coletivos, a não ser quando autorizados pelo Exmo. 
Sr. Presidente da Republica; 

c) por outro lado, e ainda em obediência à 
regra constante do art. 7º, da Lei nº 2.193, de 9 
de março de 1954, citada, as emprêsas 
incorporadas se situam entre as entidades 
autárquicas, como já está consagrado por 
torrencial e pacífica jurisprudência judiciária e 
administrativa, de sorte que, e apesar da situação 
jurídica do pessoal empregado, não é lícito o 
enquadramento sindical de tais servidores, em 
face da proibição constante do art. 566 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

4º Não há contradição entre os têrmos do 
Ofício G-64-58 e o considerando constante da 
Portaria nº 1.233-57, transcrito no pedido de 
informações. 

5º De fato, e como ficou antes demonstrado, é 
fora de dúvida que a "Rádio Nacional" é uma 
entidade autárquica, não podendo por isso seus 
empregados sindicalizar-se, enquanto que, pela 
mesma razão aos empregados da extinta Emprêsa 
"A Noite" não eram outorgados os aumentos 
decorrentes de decisões normativas dos Tribunais 
Trabalhistas. 

6º Com êstes esclarecimentos, caso V. Sa. 
haja por bem concordar com os mesmos, deve o 
processo ser restituído ao Exmo. Sr. Ministro da 
Fazenda, devendo ser observado o prazo fixado 
pelo Gabinete de S. Exa., isto é, até o dia 8 do 
corrente. – (a) Luiz Lyra – Assessor Jurídico das 
E.I.P.N. 

 
Armas da República 

 
Superintendência das Emprêsas 

Incorporadas ao Patrimônio Nacional 
 
Em 25 de setembro de 1959. 
Ofício GN º 47-59. 
Senhor Ministro. 
Tenho a honra de restituir a  

êsse Ministério o Processo n º 211-043- 
 

1959, que fôra encaminhado a esta 
Superintendência a fim de serem respondidos os 
quesitos constantes do Requerimento nº 277, de 
1959, formulado pelo Sr. Senador Afonso Arinos. 

As respostas aos mesmos quesitos se acham 
consubstanciadas nos pareceres emitidos a fls. 6 a 7 
e 10 a 11 do mencionado processo, pelo 
Departamento Jurídico da "Rádio Nacional" e 
Assessoria Jurídica da Superintendência. 

A demora havida na devolução do processo 
resultou da necessidade de serem detidamente 
considerados os diversos aspectos que abrangem os 
esclarecimentos prestados. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. 
Exa. os protestos de minha elevada consideração e 
estima. – (a) Mário Pires, Superintendente. 

Do Sr. Ministro do Trabalho, Indústria e 
Comércio, sob ns. 2.599 e 2.696, nos seguintes 
têrmos. 

Em 28 de setembro de 1959.  
Nº 173.257-59/GM 2.599.  
Informações para o Requerimento nº 213-A, 

de 1959. 
Senhor Secretário. 
1. Em referência ao Ofício nº 380, de 16 de 

julho último, tenho a honra de encaminhar a V. Exa., 
nas inclusas cópias, as informações prestadas pelo 
Conselho Nacional do Serviço Social de Indústria 
para atender ao Requerimento nº 213-A, de 1959, do 
Sr. Senador João Mendes, 

Sirvo-me do ensejo para renovar a V. Exa. os 
protestos de minha elevada estima e distinta 
consideração. – Fernando Nóbrega. 

 
Serviço Nacional da 

Indústria 
 

Conselho Nacional 
Presidência 

 
CN/GP – 220-59. 
Rio de Janeiro, 16 de setembro de 1959. 
Senhor Ministro: 
Em atendimento ao Requerimento  

nº 213-A-59, do Sr. Senador João 
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Mendes, publicado no Diário do Congresso 
Nacional, Seção II, de 16 de agôsto último, a que 
se prende o Oficio nº 2.223, de 28-8-59, oriundo 
dêsse Ministério, tenho a honra de passar às mãos 
de Vossa Excelência o incluso expediente, 
recebido do Departamento Regional da entidade 
no Piauí. 

Aproveitando a oportunidade, reitero a V. 
Exa. os meus protestos de elevada estima e 
distinta consideração. – Pedro Paulo Penido, 
Presidente. 

A S. Exa. o Dr. Fernando Nóbrega, Digníssimo 
Ministro do Trabalho, indústria e Comércio – 
DMG/MIDA. 

Telegrama: 
Dr. Dario Gadelha – Chefe Secretaria 

Conselho Nacional SESI – Rua Santa Luzia, 735 – 
10º andar – Rio – A 107 Parnaíba PI 361546 14 
1020 – Ordem Sr. Diretor Regional vg informo 
Doutor Valdemar Ramos Leal Eh Delegado 
Delegacia dêste Departamento vg em Teresina vg 
estando exercício suas funções pt Sds Benedito 
Jonas Correia Superintendente SESI Piauí – CT 
735 10º. 

Dê-se conhecimento ao Requerente. 
Nº 154.978-59/MG 2.606. 
Em ... de setembro de 1959. 
Informações para o Requerimento nº 134-59. 
Senhor Secretário. 
1. Em aditamento ao Aviso nº 2.363, de 11 

do corrente mês, tenho a honra de encaminhar a 
Vossa Excelência, nas inclusas cópias, as 
informações prestadas pelo Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Comerciários para 
atender ao Requerimento nº 134, de 1959, do Sr. 
Senador Lino de Mattos. 

Sirvo-me do ensejo para renovar a V. Exa. os 
protestos de minha elevada e distinta consideração. 
– Fernando Nóbrega. 

Rio de Janeiro, 23 de setembro de 1959. 
Referências: 
OCSG/2279 
AC-53 501/59 
Senhor Chefe do Gabinete. 
Em atenção ao Oficio nº O.S.-345, de 1959, 

tenho a honra de encaminhar a êsse Gabinete, em 
nome e de ordem do Sr. Presidente, a relação 
anexa, em 5 vias, dos servidores nomeados para o 
IAPC, no período de 19 de novembro de 1958 a 31 
de maio do corrente ano, com a devida autorização 
do Excelentíssimo Sr. Presidente da República nos 
processos respectivos, atendendo ao que dispõem 
os artigos 3º e 4º do Decreto nº 43.716, de 19 de 
maio de 1958, revigorado pelo Decreto nº 44.606, de 
4 de outubro de 1958. 

No ensejo, apresentamos sinceras escusas 
pela demora no atendimento do Requerimento nº 
134, do Sr. Senador Lino de Mattos. 

Valho-me da oportunidade para apresentar a 
V. Sa. protestos de elevada estima e distinto aprêço. 
– Ruy Costa Mendes, Diretor do Departamento de 
Serviços Gerais. 

 
Ofícios 

 
Do Presidente do Instituto dos Advogados 

Brasileiros, como segue: 
Rio de Janeiro, 2-10-1959. 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de me dirigir a V. Exa. para 

transmitir-lhe a manifestação do Plenário dêste 
Instituto, em sua sessão de 1º de outubro dêste ano, no 
sentido de que seja adotado, pelo Senado Federal, o 
voto do ilustre Senador Attílio Vivacqua, ao propósito 
da Lei nº 2.970, de 1956, julgada inconstitucional pelo 
Egrégio Supremo Tribunal Federal. 

Êste Instituto, tendo em vista o Projeto de 
Resolução do Senado nº 19, de 1957, reafirma, 
nesta oportunidade, as razões consubstanciadas nos 
Pareceres do seu ilustre consócio, Dr. Haryberto  
de Miranda Jordão; nas do Dr. Cândido de 
  



Relação dos servidores nomeados no período de 19 de novembro de 1958 a 31 de maio de 1959, para o 
Quadro Permanente, inclusive do Departamento de Assistência Médica 

 
(REQUERIMENTO Nº 134-59 DO SENADO FEDERAL – PROC. AC-53-501-59) 

 
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS COMERCIÁRIOS 

 

Nº 
de 

ordem 
Nome Cargo 

Padrão 
ou 

Classe 

Portaria 

Nº Data 

 ilegivel ilegivel ilegivel ilegivel ilegivel 
20 çalves .................................................................. Assistente Social ..................................................... Classe I 44.059 5-5-59 
21 Giselda Teixeira de Freitas ................................. Assistente Social ..................................................... Classe I 44.060 5-5-59 
22 Fanny Berezowsky .............................................. Assistente Social ..................................................... Classe I 44.061 5-5-59 
23 Cleo Bauer .......................................................... Assistente Social ..................................................... Classe I 44.082 5-5-59 
24 Maud Joanita Iorio ............................................... Assistente Social ..................................................... Classe I 44.063 5-5-59 
25 Olga Alves Faleiros ............................................. Assistente Social ..................................................... Classe I 44.064 5-5-59 
26 Valéncio de Vasconcelos Coelho ........................ Médico ..................................................................... Clas. K 44.115 20-5-59 
27 Walter Cândido dos Santos ................................. Aux. Enfermagem .................................................... Pad. I 44.121 26-5-59 

 
OBSERVAÇÕES – Motivo das nomeações – Os servidores relacionados foram nomeados mediante autorização do Exmo. Senhor Presidente da República, 

nos processos respectivos, atendendo ao que dispõem os arts. 3º e 4º do Decreto nº 43.716, de 19 de maio de 1958, revigorado pelo Decreto nº 44.606, de 4 de 
outubro do mesmo ano. O levantamento supra foi procedido à vista das publicações constantes no Boletim de Serviço dêste Instituto. 

Confere. 16-9-59. – M. da Glória Amorim, Escriturário "E". 
Dê-se conhecimento ao Requerente. 
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II – demonstração analítica do ativo 
imobilizado; 

III – os acréscimos anuais do investimento 
deduzidos dos bens baixados ou depreciados 
(parágrafo único); 

IV – demonstração das cotas de reversão ou 
amortização, e de depredação; 

V – demonstração das reservas para reversão 
ou amortização, e para depreciação; 

VI – demonstração dos empréstimos em 
moeda estrangeira, se houver; 

VII – o extrato das contas bancárias de 
depósito dos fundos de reversão, amortização e de 
compensação de resultados, se houver; 

d) em relação aos exercícios decorridos de 1º 
de janeiro de 1941 a 31 de dezembro de 1958; 

I – conta de lucros e perdas; 
II – demonstração analítica do investimento 

remunerável a 31 de dezembro de cada ano; 
III – demonstração da receita de exploração; 
IV – demonstração da despesa de exploração; 
V – demonstração dos lançamentos à conta de 

resultados a compensar, quando houver. 
Parágrafo único. A dedução será feita no ano 

da incorporação do bem ao ativo e nos anos de 
formação da reserva para depreciação debitada. Se 
os registros da emprêsa, ou o volume de mutações 
do ativo, tornar impraticável a identificação do ano de 
incorporação do ativo, os bens baixados ou 
depreciados serão deduzidos nos primeiros anos da 
formação do ativo e de reserva de depredação. 

Art. 3º Simultâneamente com o primeiro 
tombamento da propriedade vinculada ao serviço a 
31 de dezembro de 1958, a Divisão de Águas 
examinará as contas de resultados dos 
concessionários nos exercícios de 1941 a 1958, 
verificando o montante e legitimidade da receita 
realizada e das despesas registradas, nos têrmos  
da legislação em vigor, e determinando o lucro 
 

realmente realizado, bem como a diferença entre 
êsse lucro e o admitido pela legislação vigente. 

§ 1º A diferença de lucro será apurada ano a 
ano, tomando-se por base o investimento 
remunerável, que corresponderá ao montante do 
capital empregado na propriedade vinculado ao 
serviço ao fim de cada ano: 

A – acrescido de: 
I – O montante do ativo disponível não 

vinculado a 31 de dezembro até a importância do 
saldo da Reserva para Depreciação à mesma data, 
depois do lançamento da cota de depreciação 
correspondente ao exercício; 

II – o capital de movimento, assim entendido a 
importância em dinheiro necessária à exploração dos 
serviços, até o máximo do montante de dois meses 
do faturamento médio da emprêsa; 

III – os materiais em almoxarifados existentes 
a 31 de dezembro de cada ano, indispensáveis ao 
funcionamento da emprêsa no que se refere a 
prestação dos serviços, dentro dos limites aprovados 
pela fiscalização; 

B – deduzido de: 
I – o saldo da reserva para depreciação a 31 

de dezembro, após o lançamento da cota de 
depredação correspondente ao mesmo exercício; 

II – a diferença entre os saldos, a 31 de 
dezembro, das contas de reserva para Reversão ou 
para Amortização, e da Conta de Resultados a 
Compensar, e os respectivos fundos, computadas 
as cotas e os depósitos referidos no mesmo 
exercício; 

III – os saldos, a 31 de dezembro do mesmo 
exercício, das contas do passivo correspondentes às 
contribuições referidas no art. 4º, alíneas a e b. 

§ 2º Os excessos e as insuficiências anuais de 
lucro no período compensar-se-ão entre si. O excesso 
de lucro que houver, depois de operada esta 
compensação, será deduzido, a título de amortização, 
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dos acréscimos de investimento verificados nos 
exercícios em que se tiver formado o montante 
dedutível, ou nos subseqüentes. 

§ 3º O saldo que porventura restar, após a 
dedução referida no parágrafo anterior, será 
considerado amortização do investimento 
preexistente e dêle deduzido. 

§ 4º No caso de emprêsas que tenham mais 
de 80 por cento do seu capital de propriedade de 
pessoas físicas brasileiras ou que sejam controladas 
pela União, por Estado ou Município, o saldo a que 
se alude no parágrafo anterior, será deduzido depois 
de corrigido de acôrdo com os coeficientes 
determinados pelo Conselho Nacional de Economia. 

§ 5º A insuficiência de lucro, verificada no 
citado período, será tomada em conta para o cálculo 
da remuneração legal a que tem direito o 
concessionário, depois de corrigida de acôrdo com 
os coeficientes determinados pelo Conselho Nacional 
de Economia. 

Art. 4º O valor original do investimento 
reconhecido a 31 de dezembro de 1958, que servirá 
de base à aplicação dos índices de correção 
previstos no art. 57 da Lei nº 3.470, de 28 de 
novembro de 1958, será aquêle apurado no 
tombamento referido no art. 1º, deduzido de: 

a) as contribuições de usuários para 
construção, aquisição ou ampliação da propriedade 
vinculada ao serviço, salvo nos casos de 
empréstimos que vençam juros à taxa igual ou 
superior à taxa legal de remuneração do investimento 
das emprêsas de energia elétrica; 

b) contribuições não exigíveis de poderes 
públicos para a construção, aquisição ou ampliação 
da propriedade vinculada ao serviço; 

c) os excessos de lucros, nos têrmos do art. 3º; 
d) em relação às concessões reguladas  

por contratos anteriores ao Código de Águas,  
do qual constava cláusula de reversão  
sem indenização, a soma das parcelas 
 

anuais de amortização do investimento desde a data 
da constituição do investimento até 31 de dezembro 
de 1940. Estas parcelas anuais serão calculadas 
pelo sistema de anuidade constante de amortização 
e juros, no prazo previsto no contrato, de um capital 
igual ao investimento, vencendo juros à taxa de 10 
por cento ao ano. 

§ 1º As deduções de importâncias referidas 
nas alíneas a e b dêste artigo serão feitas dos 
acréscimos de investimentos ocorridos nos anos da 
formação das contas de passivo a deduzir, ou nos 
anos subseqüentes; e se os acréscimos nestes anos 
forem insuficientes para a dedução, nos anteriores. 

§ 2º Os índices de correção serão aplicados: 
a) sôbre o valor original do investimento, 

depois das deduções previstas neste artigo; 
b) sôbre os saldos das reservas para 

depreciação e reversão, tendo em vista os anos de 
sua formação; salvo em relação àquela parcela da 
reserva que constituir fundo correspondente 
depositado em banco controlado pelo Govêrno 
Federal sôbre a qual não se aplicarão os ditos 
índices; 

c) sôbre os saldos da reserva para 
amortização, tendo em vista os anos de sua 
formação. 

§ 3º A correção do valor original dos bens do 
ativo a ser registrada e reconhecida será a 
importância resultante das variações do 
investimento, deduzida das variações nas contas do 
passivo referidas nas alíneas b e c do parágrafo 
anterior, e das correções ou reavaliações anteriores. 

§ 4º Se, de acôrdo com a operação regalada 
neste artigo, fôr apurado saldo negativo, a êste se 
aplicarão os coeficientes determinados pelo 
Conselho Nacional de Economia, para efeito de 
compensação com o valor dos novos investimentos, 
que venha a realizar a concessionária, ou para efeito 
de cobrança pelo poder concedente no caso de 
extinção da concessão. 
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Art. 5º A remuneração do investimento no 
serviço concedido de energia elétrica realizada até 
31 de dezembro de 1958, correspondente ao 
aumento líquido do ativo resultante de correção 
monetária, que fôr percebida durante os cinco 
anos seguintes à correção, será recolhida em 
conta especial no Banco de Desenvolvimento 
Econômico, e obrigatòriamente reinvestida pelos 
concessionários, em serviços de energia elétrica. 

Parágrafo único. O concessionário perderá o 
direito a qualquer parcela da remuneração que 
deixar de recolher ou aplicar na forma e para as 
finalidades previstas neste artigo. Nesse caso, o 
seu montante será deduzido da remuneração a que 
tenha direito nos subseqüentes exercícios tarifários, 
acrescidos dos juros de 10% (dez por cento) ao 
ano. 

Art. 6º As correções subseqüentes à primeira, 
regulada nos artigos anteriores, sòmente poderão 
ser reconhecidas pelo poder concedente do serviço 
depois: 

a) da atualização do último tombamento, 
aprovado até a data do balanço que servir de base à 
nova correção; 

b) da tomada de contas dos exercícios 
decorridos entre o último tombamento e a data do 
balanço que servir de base à nova correção. 

§ 1º Os excessos e as insuficiências de 
lucro verificados anualmente, após 31 de 
dezembro de 1958, serão registrados em conta 
de resultados a compensar para serem deduzidos 
da remuneração a que tiver direito o 
concessionário nos exercícios seguintes, ou a ela 
acrescidos. 

§ 2º Nas correções subseqüentes à primeira, 
os índices serão aplicados sôbre: 

a) o investimento reconhecido no tombamento 
referido na alínea a dêste artigo, deduzido de: 

I – as contribuições referidas nas alíneas a 
e b do art. 4º; 

II – o saldo da Reserva para Amortização; 
III – a diferença entre o saldo da Conta de 

Resultados a Compensar e o respectivo Fundo; 
b) a diferença entre os saldos das reservas 

para Depreciação e Reversão, e os respectivos 
Fundos. 

§ 3º A correção do valor original dos bens do 
ativo a ser registrada será a importância resultante 
das variações do investimento apurado na forma da 
letra a do parágrafo anterior, deduzida das variações 
das contas do passivo referidas na alínea b do 
parágrafo anterior e das correções ou reavaliações 
anteriores. 

Art. 7º O aumento de capital social resultante 
da correção monetária do investimento, não poderá, 
em hipótese alguma, alterar o montante em moeda 
estrangeira dos capitais alienígenas efetivamente 
empregados no serviço. 

Art. 8º A indenização devida ao concessionário, 
no caso de extinção da concessão, será o montante 
de investimento reconhecido, na sua expressão 
monetária atualizada nos têrmos desta lei, deduzidos 
os seguintes valores, igualmente corrigidos: 

I – a diferença entre as reservas para 
depreciação e reversão, e os respectivos fundos 
depositados em banco controlado pelo Govêrno 
Federal; 

II – o saldo da reserva para amortização; 
III – as contribuições referidas nos incisos a e 

b do art. 4º; 
IV – o saldo de excessos de lucro registrados 

na conta de resultados a compensar. 
§ 1º Se o saldo da conta de resultados a 

compensar acusar insuficiência de lucros, será 
adicionado ao montante da indenização, corrigido 
nos têrmos desta lei. 

§ 2º No caso de caducidade, a indenização 
devida poderá ser reduzida de até 30% (trinta por 
cento) por multa imposta pelo poder concedeste de 
acôrdo com a gravidade das faltas do concessio- 
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nário, apuradas em processo administrativo, que 
tenham justificado a decretação de caducidade. 

§ 3º Extinta a concessão, ficarão livremente 
disponíveis: 

a) para o poder concedente, os fundos de 
depreciação e reversão; 

b) para o concessionário, o fundo de 
resultados a compensar. 

Art. 9º Quando não tenha razões para 
impugná-los, o poder concedente aceitará, desde 
logo, o inventário dos bens e o valor do investimento 
declarado pelo concessionário, para efeito da 
correção prevista nesta lei, desde que o investimento 
seja inferior a Cruzeiros 50.000.000,00 (cinqüenta 
milhões de cruzeiros), ou no caso de emprêsas 
controladas pela União, por Estado ou Município. 

Parágrafo único. Ainda que o investimento 
seja superior a Cruzeiros 50.000.000,00 (cinqüenta 
milhões de cruzeiros) poderá ser aceita, desde logo, 
a declaração do concessionário, a critério do poder 
concedeste: 

a) se o concessionário não houver mantido, 
em qualquer fase de exploração do serviço, 
contabilidade em moeda estrangeira; 

b) se o concessionário não houver celebrado, 
com emprêsas associadas, os contratos a que se 
referem os arts. 184 e 185 do Código de Águas. 

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a 
aplicar em cada exercício até 5% (cinco por cento) 
da arrecadação do Fundo Federal de Eletrificação no 
ano anterior, em despesas de qualquer natureza, 
com a execução pela Divisão de Águas do 
Departamento Nacional da Produção Mineral de 
suas atribuições referentes aos serviços de energia 
elétrica, especialmente as previstas nesta lei. 

Art. 11. As diferenças de remuneração do 
investimento do concessionário, resultantes de 
correções procedidas nos têrmos desta lei, não 
poderão importar em aumento do preço do kwh 
superior a 5% (cinco por cento) em cada quadrimestre. 

Art. 12. A partir da aprovação do 
tombamento nos têrmos desta lei e 
independentemente da assinatura dos novos 
contratos, as tarifas serão fixadas na base do 
serviço pelo custo, de acôrdo com a legislação 
vigente, deixando de se aplicar o disposto no art. 
5º e seus parágrafos do Decreto-lei nº 5.764, de 
19 de agôsto de 1943. 

Art. 13. No prazo de 180 dias da apresentação 
dos documentos de que trata o art. 2º, a Divisão de 
Águas deverá manifestar-se sôbre o montante do 
investimento a ser reconhecido, justificando as 
impugnações, quando houver. 

§ 1º Se, ao fim dêste prazo, a Divisão de 
águas não tiver ultimado o exame da 
documentação apresentada, deverá determinar 
cálculos provisórios para efeito de fixação de 
tarifas no base do custo do serviço, respeitados 
os limites referidos no art. 11, e as diferenças de 
remuneração e amortização, quando houver, 
serão cobradas sob forma de sobretaxa especial, 
destacada nas contas de fornecimento de 
energia, até a aprovação definitiva do 
tombamento. 

§ 2º Nos casos do parágrafo anterior, as 
diferenças de remuneração que porventura 
vierem a ser apuradas, após a aprovação 
definitiva da nova expressão monetária do 
investimento, serão levadas à conta especial e 
compensadas com a remuneração a que tenha 
direito o concessionário nos subseqüentes 
exercícios tarifários, acrescidas de juros à taxa de 
10% (dez por cento) ao ano. 

§ 3º Se depois de 12 (doze) meses após a 
entrada em vigor da sobretaxa referida no § 1º, a 
Divisão de Águas não tiver aprovado definitivamente 
o tombamento, a cobrança da sobretaxa será 
automàticamente suspensa, até a apuração do 
tombamento e da tomada de contas referidos no 
artigo 1º. 
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Art. 14. Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

As Comissões de Economia e de Finanças. 
Do Sr. Prefeito do Distrito Federal, sob nº 

2.848, encaminhando as razões do Veto nº 6, de 
1959, como segue: 

 
VETO 

 
Nº 6, de 1959 

 
(Projeto de Lei nº 570-A, de 1957, na Câmara dos 

Vereadores) 
 

G.P. 2.848. 
Em 30 de setembro de 1959. 
Senhor Presidente: 
Em obediência ao disposto no art. 14, § 3º, da 

Lei nº 217, de 15 de janeiro de 1948, tenho a honra 
de encaminhar a V. Exa. as razões pelas quais hei 
por bem vetar totalmente a Resolução da Câmara do 
Distrito Federal oriunda do Projeto de Lei nº 570-A, 
de 1957, que dá nova denominação a diversas ruas 
e logradouros do Distrito Federal. 

2. Como se pode observar de leitura do projeto 
de Lei nº 570-A, de 1957, a Redação Final, em razão 
provàvelmente das numerosas emendas 
apresentadas em Plenário, apresenta discrepância 
entre os diversos artigos. No primeiro, diz que "o 
Prefeito fica autorizado" a substituir as atuais 
denominações de 26 logradouros públicos, ao passo 
que no artigo segundo dá caráter imperativo às 
substituições de 12 outros logradouros, estando em 
discordância o verbo "denominar" que precede cada 
uma delas, o que dá a impressão de que o desejo dos 
autores da proposição, foi ainda uma vez o de dar a 
êsses doze casos, o mesmo caráter autorizativo 
anterior. Há, portanto, uma contradição entre a 
expressão "passam a ter novas denominações as 
seguintes ruas e logradouros públicos" e o verbo 
"denominar", doze vêzes repetido. 

3. No item r do art. 1º, o Executivo é 
autorizado a "denominar Rua Almirante Saldanha 
da Gama uma das ruas da cidade". Se fôsse 
cumprida a sugestão, passaria a existir uma 
triplicata dêsse nome ilustre em nossos fastos 
navais, já homenageado em 1917 com a 
colocação de seu nome numa rua do 11º Distrito 
de Obras e, em 1946, em uma praça existente no 
5º Distrito de Obras, em Ipanema. A alínea l do 
art. 7º do Decreto nº 6.530, de 1939, declara que 
"na escolha de nomes para novos logradouros 
são vedadas a duplicata ou multiplicata de 
nomes", e o artigo 4º diz que quando elas 
existirem devem ser substituídas "gradualmente, 
a fim de evitar perturbações aos serviços públicos 
e ao público em geral", 

4. O art. 4º como o 5º, o 6º, o 7º, o 8º, o 9º, o 
10, o 11 e o 12, têm também caráter imperativo. Ou 
é prerrogativa do Executivo a expedição dos 
decretos de nominata dos logradouros públicos, 
como o art. 1º reconhece, pois que tem caráter 
meramente autorizativo, ou bem é do Poder 
Legislativo e, nesse caso, todos os artigos citados 
deviam ser imperativos. 

5. No art. 13, verifica-se o que já 
observamos em relação ao art. 2º, isto é, a 
coincidência das expressões "passam a ter novas 
denominações os seguintes logradouros situados 
em Santa Cruz", com o verbo "denominar", que 
antecede os nomes atuais de 18 diferentes 
logradouros. Note-se que uma das sugestões é 
no sentido de ser mudado o nome da atual 
Avenida Isabel, adotado para lembrar a presença 
da Princesa Imperial, três vêzes regente do trono, 
naquela localidade, onde costumava fazer 
estações de repouso. Nesse mesmo artigo, é 
proposta a troca do nome de velhas estradas, que 
são tradicionais pontos de referência geográficas 
do Distrito Federal, citadas em muitos 
documentos antigos. 

6. O art. 14 manda dar,  
também com caráter imperativo, no- 
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vos nomes a trechos de ruas antigas. Neste caso, 
como nas demais substituições de nomes existem os 
mesmos inconvenientes, e talvez até mesmo 
maiores. A troca do nome de um logradouro por 
inteiro não importa na renumeração dos imóveis nêle 
existentes, mas tem de haver necessàriamente uma 
numeração nova nos trechos rebatizados o que 
complica para as partes interessadas o trabalho de 
extração de certidões. 

7. No art. 13 observam-se as mesmas 
discrepâncias assinaladas nos arts. 2º e 13, isto é, 
depois da forma imperativa, aparece o verbo 
"denominar". O mesmo ocorre com o art. 16. 

8 art. 17 revoga a Lei nº 867, de 6 de 
setembro de 1957, cujo teor é o seguinte: 

 
"Lei nº 867 – de 6 de setembro de 1956 
 
Dispõe sôbre mudança dos logradouros 

públicos: 
 
O Prefeito do Distrito Federal: 
Faço saber que a Câmara dos Vereadores 

decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1º Fica proibiria a mudança de nomes de 

logradouros públicos. 
Art. 2º Em caso de necessidade absoluta para 

tais mudanças, o Poder Executivo enviará Mensagem 
justificando e solicitando a medida ao Legislativo. 

Art. 3º A presente lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Distrito Federal, 6 de setembro de 1956; 68º 
da República. (a) Francisco Negrão de Lima". 

9. O art. 18 diz que a lei entrará em vigor 60 
dias após a sua promulgação e o art. 19 revoga as 
disposições em contrário. 

10. A Lei nº 867, de 6 de  
setembro de 1956, é lei recente da Câ- 
 

mara dos Vereadores e foi defendida na ocasião com 
a alegação muito justa de que coibiria a constante 
mudança dos nomes de logradouros públicos da 
cidade, alguns consagrados pela tradição, ainda que 
apenas pitorescos, como a Travessa do Sereno e a 
Rua do Jôgo da Bola, ambas na Saúde e as de 
nomes indígenas, ligados aos primitivos habitantes 
da terra carioca, como as Ruas Japim, Urá, 
Marapani, Travessa dos Tamoios, Rua Guatambu, 
Rua Pindaré Rua Juquiá, Rua Jupira, Rua Lindóia 
etc. 

11. Na verdade, as mudanças constantes  
e em grande número, como no Projeto de  
Lei nº 570-A, de 1957, o qual totaliza 125 diferentes 
logradouros, apresenta inconvenientes vários,  
quer para o serviço público municipal, quer para  
o serviço público federal, quer ainda para os 
proprietários dos imóveis existentes nesses 
logradouros. O Departamento da Renda Imobiliária 
tem que alterar seus cadastros; o Departamento 
dos Correios e Telégrafos terá de substituir o  
seu "indicador de Logradouros do Distrito Federal" 
organizado para facilitar a distribuição e entrega  
da correspondência postal e telegráfica, em 
benefício dos que se servem do seu serviço; os 
proprietários, não poderão transferir um imóvel 
nesses logradouros, sem recorrer a certidões  
que provem serem os mesmos localizados em  
ruas que antigamente tinham outras denominações.  
Em razão de mudanças dessa natureza,  
o Departamento de História e Documentação  
da Prefeitura elaborou um registro que sòmente  
até o ano de 1937, incluía já cêrca de 1.800 
mudanças de nomes de ruas. E só no ano de  
1958, êsse Departamento forneceu 1.367  
certidões a proprietários que queriam provar  
a posse de imóveis em ruas de nomes  
trocados. 

12. Se tais são os inconvenientes, menos ainda 
se pode justificar a retirada do nome atual de uma  
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rua, passando-o para outra, que passa a ter nome 
daquela, numa simples permuta, tal como sucede no 
art. 2º, itens 1 e 2, itens 7 e 8, no art. 4º, no art. 5º, e 
no art. 15, itens i e j. Evidentemente, os moradores 
das Rua Álvaro Reis, como os das Ruas Silva 
Jardim, Dr. João Batista de Siqueira, Zamenhoff, 
Valença, Antônio Perrota, General Canrobert Pereira 
da Costa, Bueno de Paiva, preferirão que nelas 
permaneçam as denominações atuais. Também tal 
coisa preferirão os comerciantes aí estabelecidos, os 
quais teriam de alterar os registros de suas firmas, e 
ainda os motoristas de praça, que por dever de oficio 
devem memorizar a localização exata dêsses 
diversos logradouros, não podendo incorrer em 
equivoco, sem lesar seus passageiros. 

13. É bem verdade que o Poder Executivo 
propôs à Egrégia Câmara dos Vereadores, a 
mudança de alguns nomes, tendo para isso, enviado 
mensagens que justificavam e solicitavam a medida 
ao Legislativo, nos têrmos do art. 2º da Lei nº 867. 
Foi uma dessas mensagens, aliás, que serviu como 
elemento para a apresentação do projeto, mas 
tomou êste com as emendas que recebeu um 
aspecto tão hipertrófico, que prefere o Executivo 
privar-se da prerrogativa de sancionar apenas a 
parte que encaminhou à consideração dos Senhores 
Vereadores, a fim de opor um veto total ao referido 
projeto. 

14. Reserva-se o Poder Executivo o direito de 
enviar mensagens à Egrégia Câmara dos 
Vereadores em casos isolados e quando realmente 
se justifique a mudança da nominata e recolherá as 
sugestões que sejam oferecidas pelos Senhores 
Vereadores, para a denominação de novos 
logradouros. 

15. Lamenta o Poder Executivo não poder dar 
a ruas da cidade nomes de pessoas vivas, de certo 
merecedoras do maior aprêço por parte da cidade, 
de que são filhos ilustres, como a cantora lírica Bidu 
 

Sayão e o cantor popular Orlando Silva. O parágrafo 
único do art. 7º do Decreto nº 6.530, de 9 de 
setembro de 1939, declara taxativamente que em 
caso algum poderão ser dados nomes de pessoas 
vivas a ruas da cidade. Neste último caso, existia um 
compromisso com os promotores das homenagens a 
Orlando Silva de ser dado o nome dêsse festejado 
artista a uma das ruas do bairro do Engenho de 
Dentro. Em vista dessa proibição de que não estava 
advertido, o Executivo dará cumprimento ao seu 
compromisso, prestando a Orlando Silva 
homenagem equivalente. A mesma circunstância do 
parágrafo único do art. 7º do Decreto nº 6.530, 
ocorre, ainda, com relação ao Dr. Jonas Salk, 
estando ëste enquadrado na categoria dos grandes 
benfeitores da humanidade. 

16. Ocorre, ainda, o fato de que o Projeto de 
Lei nº 570-A, de 1957, no item a, do art. 1º, manda 
dar o nome de Estrada Frei Alemão ao atual 
Caminho dos Caboclos, em Campo Grande. Ocorreu 
naturalmente um lapso na redação dêsse item, o 
qual provàvelmente se refere ao ilustre botânico 
Freire Alemão que aliás já tem o seu nome numa 
praça situada no cruzamento da Avenida Santa Cruz 
com a Avenida Limites. 

17. Em alguns casos, como no item k do art. 
1º item 3-A do mesmo artigo, item 12 do art. 2º,  
artigo 6º, item a do art. 13 e item q do mesmo artigo, 
item h do art. 16, manda o projeto dar nome a ruas 
inexistentes ou ainda não reconhecidas pela 
Municipalidade. 

18. No item n-1, do art. 15 substituí-se uma 
classificação, a de "estrada" por "avenida". Tal 
modificação acarreta de imediato graves 
inconvenientes. Dada a nova classificação, 
construções que atualmente não podem ter mais de 
dois pavimentos, passariam a ter o gabarito de seis 
pavimentos, com aumento considerável da 
densidade demográfica local, o que produzi- 
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ria forte desequilíbrio de abastecimento das 
utilidades públicas da região. 

19. Tôdas essas razões bastariam para 
justificar o veto total oposto ao Projeto de Lei nº 570 
A, de 1957. Mas se ainda não bastassem deveriam 
ser levadas em conta as manifestações da opinião 
pública, refletidas de modo pràticamente unânime 
pela Imprensa, e ainda os pareceres do Douto 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e do 
Departamento de História e Documentação da 
Prefeitura. Êsses pareceres vão transcritos na 
íntegra, como elementos que certamente contribuirão 
para elucidar outros aspectos porventura não 
abordados ainda nestas razões de veto. 

20. Embora não subscreva na sua totalidade 
os conceitos e as justificativas para o veto, 
constantes dos pareceres transcritos, servem êles 
para demonstrar a necessidade da incidência total, 
eis que impossível seria a sanção dos poucos 
dispositivos que, isoladamente, merecem ser 
aprovados, e que importaria em legislar pelo veto, 
transformando o acessório no principal. 

21. Cabe, repetindo, ressaltar que o veto 
incide, mesmo, em dispositivos decorrentes de 
mensagens do Executivo, que assim se vê privado 
de atender, no momento, à sua própria proposta, 
dadas as circunstâncias especialíssimas do caso. 
Nestas condições estão, entre outros, os 
dispositivos referentes ao escritor José Lins do 
Rêgo e o que muda a denominação de Rua das 
Palmeiras (em Botafogo) pela de Professor Manoel 
Cícero. Nada mais justo do que homenagear êste 
vulto emérito das letras jurídicas nacionais com o 
seu nome na rua onde morou na última e longa fase 
de sua vida, tôda votada aos altos interêsses do 
País. 

22. Acontece que não seria possível sancionar 
isoladamente um dispositivo num projeto que se nos 
apresenta tão eivado de vícios, conforme se 
fundamentou acima. 

23. Estou certo de que em próxima 
oportunidade se poderão saldar essa e outras 
dívidas com vultos destacados da cidade e do País. 

24. Sem entrar, também, no mérito da 
mudança de denominação proposta para a atual 
Avenida 28 de Setembro, o veto se justifica tão 
sòmente pelo fato de já existir, no próprio bairro, 
outra rua com a denominação de Nossa Senhora de 
Lourdes, o que, se sancionado o dispositivo, viria 
infringir a lei que veda duas ruas com o mesmo 
nome, sôbre as evidentes dificuldades que o fato 
acarretaria de maneira geral. Seria, pois, necessário 
que se trocasse o nome da outra rua para que se 
pudesse dar a nova denominação proposta para a 
Avenida 28 de Setembro, o que o projeto não fêz, 
impossibilitando a sanção do dispositivo. 

25. Fui obrigado, também, repito, a deixar de 
sancionar dispositivo que manda dar o nome do 
cantor Orlando Silva a uma rua, embora, em 
princípio, me houvesse comprometido a sancioná-la, 
em virtude de verificar posteriormente a existência de 
lei que proíbe o nome de pessoa viva em rua. Estou 
decidido, porém, a atender a proposta do Legislativo, 
prestando a homenagem a que faz jus o renomado 
cantor, em outro logradouro, sem infringência da lei 
vigente. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Exa. meus protestos de elevada estima e distinta 
consideração. – José J. de Sá Freire Alvim, Prefeito 
do Distrito Federal. 

 
Cópia 

 
"Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. – 

Parecer. À Comissão de História veio ter, 
encaminhado pelo Sr. Primeiro Secretário, o  
incluso exemplar do Diário Municipal, nº 121,  
de 4 de setembro de 1959, em cujas páginas 2.054  
e 2.055 foi publicada a Redação Final do  
Projeto de Lei nº 570-A, de 1957, dando denomi- 
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nação a diversas ruas e logradouros no Distrito 
Federal. A matéria escapa, evidentemente, às 
atribuições do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, cujo pronunciamento agora tornar-se-ia 
intempestivo se no caso em aprêço não se ferissem 
tradições merecedoras de respeito e veneração. 
Parece-nos, pois, poder o Instituto formular apenas 
algumas ponderações, encaminhando-as ao Exmo. 
Sr. Prefeito a título de patriótica colaboração. Assim, 
é de se estranhar a proposição contida no art. 3º, 
visando substituir a denominação da atual Avenida 
28 de Setembro, data duplamente histórica, pois 
recorda a Lei do Ventre Livre em 1871 e a que em 
1885 regulou a extinção gradual do elemento servil, 
etapas gradativas da maior reforma social introduzida 
no Brasil, depois apenas apressada com a Abolição 
integral em 1888. Louvável, sem dúvida, será invocar-
se em um dos logradouros desta Cidade a proteção 
de Nossa Senhora de Lourdes, desde que tal se  
faça sem preterição a acontecimentos ou nomes 
verdadeiramente consagrados em nossa história 
política e social. Ultrapassa a êste reparo a 
determinação do citado art. 3º, tornando sem efeito o 
Decreto 13.804, de 6-2-1958, cujo teor a escassez  
do tempo não nos permitiu conhecer. Entre os  
nomes individuais, mandados substituir cumpre 
chamar-se a atenção para o do Visconde de 
Figueiredo, benemérito cidadão carioca, cuja 
filantropia lhe valeu o viscondado durante o flagelo  
da sêca de 1877, e tantos benefícios propiciou a 
instituições desta cidade, notadamente à Santa Casa, 
ao Liceu de Artes e Ofícios e ao Asilo da Misericórdia. 
A par dessa benemerência, exerceu incon- 
 

testável atuação nas finanças do 2º Reinado, que ao 
findar o tinha como principal baluarte da política de 
conversibilidade da moeda. Na República, fêz parte 
da primeira Assembléia Constituinte. Não parece 
justo portanto, retirar-se o nome do referido titular, e 
quando se queira homenagear o nome indicado na 
letra g do art. 14, melhor será conferí-lo a outra rua 
ou praça. Claro é que, de momento, não dispomos 
de meios nem tempo para fazer uma acurada 
apreciação a muitas modificações propostas no 
Projeto de Lei nº 570-A. Admiramo-nos, porém, que 
em certos casos se mande apenas permutar as 
denominações de algumas ruas, gerando-se com 
isso inúmeros inconvenientes aos próprios serviços 
municipais, títulos de propriedade, registros de 
imóveis, renda imobiliária etc. Casos há, como por 
exemplo em 2-A do art. 1º em que se estipulou 
"denominar rua 14-BIS, uma das ruas da cidade" 
(sic). Em outros incisos, conterem-se nomes de 
pessoas vivas a diversos logradouros, sem que 
alguns dos novos nomes sejam bem conhecidos ou 
ao menos se conheçam motivos para serem 
relembrados. Muitas outras ponderações poderiam 
ser aqui arroladas, caso nos animasse criticar um ato 
que, bem ou mal, foi votado pelo poder competente. 
Nosso intuito porém se limita a sugerir a. 
conveniência de se resguardarem algumas tradições, 
evitando-se se ainda possível, a consumação de 
quaisquer injustiças ou menosprêzo a nomes e 
acontecimentos de real significação histórica. Com 
êste objetivo anexamos às considerações 
formuladas suelto publicado pelo Jornal do Brasil em 
sua edição de 23 do corrente. É quanto nos pare- 
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ceu adequado ponderar a respeito do aludido projeto 
de lei. Rio de Janeiro, 24 de setembro de 1959. (a) 
Henrique Carneiro Leão Teixeira Filho. 

– Herbert Canabarro Reichardt. – José 
Wanderley de Araújo Pinho." 

"Armas da Prefeitura do Distrito Federal. – 
Secretaria Geral de Educação e Cultura. – 
Departamento de História e Documentação. – 
Distrito Federal, 22 de setembro de 1959. – Of. 248. 
– Proc. 3.700-425. Exposição sôbre o Projeto 570-
A, de 1957. Senhor Secretário Geral: – Examinando 
a Redação Final do Projeto de Lei nº 570-A, de 
1957, da Câmara de Vereadores, para oferecer  
a V. Exa. elementos que possam auxiliar o exame 
do assunto, pareceu-me conveniente ponderar, 
antes de mais nada, que o referido projeto foge,  
por completo, à boa técnica legislativa. É, em  
parte, apenas autorizativo. Autoriza o Exmo. Sr. 
Prefeito a mudar nomes de uma série de 
logradouros públicos. É, noutra parte, confuso, 
porque manda dar determinados nomes a 
logradouros, sem indicar quais sejam êstes. Por 
fim, troca, outros nomes, já agora em caráter 
imperativo. E, ainda, revoga duas leis em vigor. 
Mandaria a boa técnica que o art. 1º fôsse o que 
levou o número 17: "Fica, revogada a Lei nº 867, de 
6 de setembro de 1956". 2 – Esta lei disciplinava a 
questão. Dizia o seu art. 1º: "Fica proibida a 
mudança de nomes de logradouros públicos". O art. 
2º estabelecia: "Em caso de necessidade absoluta 
de tais mudanças, o Poder Executivo enviará 
mensagem justificando e solicitando a medida  
ao Legislativo". Era a referida lei um freio aos 
abusos. Correspondia a uma necessidade. Agora, 
 

porém, é proposta a sua revogação e, de súbito, 
aprova a Egrégia Câmara de Vereadores a mudança 
de várias dezenas de nomes. 3 – Do ponto de vista 
da história da cidade, o projeto apresenta 
inconvenientes. Esta não é apenas a dos grandes 
acontecimentos, mas também a das fases obscuras, 
que marcam a fundação e o moroso 
desenvolvimento das pequenas urbes, embriões das 
grandes cidades futuras. Assim, não parece 
aconselhável substituição em massa de nomes 
tradicionais e aceitos, por novos nomes, não raro 
repudiados pelo povo. A vida de uma cidade se 
revela, também, através de topônimos que, ao 
observador comum, não têm maior significação, mas 
que aos olhos dos estudiosos valem muito. Uma 
Travessa dos Tamoios, por exemplo, sugere de 
pronto alguma coisa sôbre os tempos heróicos da 
fundação da Cidade e da expulsão dos franceses. 
Assim outros topônimos, que valeria a pena 
conservar, mesmo quando sirvam, sòmente, para 
memória de certos sítios, ou da vegetação que nêles 
havia, como, por exemplo, a Rua das Palmeiras. A 
história nos mostra que é êrro pretender substituir 
essas denominações por nomes de pessoas por 
mais ilustres que elas sejam. Não faltarão 
logradouros novos em que possam ser glorificados 
os que se tornam merecedores da gratidão da 
cidade. A Rua do Ouvidor serve para ilustração. 
Debalde houve uma tentativa para trocar-lhe o nome 
para Rua Coronel Moreira César. A Rua das 
Marrecas, que teve seu nome mudado, continua a 
ser, para o povo, a Rua das Marrecas, embora lá  
já não exista a fonte ornamentada com as  
aves palmípedes que o Mestre Valentim fundiu em 
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bronze. Está neste caso a Rua do Bispo, que existe 
no Rio Comprido desde longe data, em memória de 
Frei Antônio do Desterro, nome que foi oficialmente 
reconhecido pela Ilustríssima Câmara Municipal a 17 
de dezembro de 1917. No mesmo caso estão outras 
denominações, constantes de antigos documentos, 
ou do "Livro do Tombo das Terras Municipais", como 
a Estrada do Engenho Velho, a Estrada da Cruz das 
Almas, a Estrada do Cortume etc. 4 – A substituição 
de algumas denominações parece ter sido feita sem 
demorado exame. A Avenida 28 de Setembro, em 
Vila Isabel, lembra a "Lei do Ventre Livre", uma das 
grandes conquistas alcançadas pelo Brasil na 
marcha em prol da igualdade social. Alguém 
pensaria em retirar da Rua 13 de Maio o nome que 
ela tem, deixando que a data desaparecesse do 
cadastro urbano? 5 – Em homenagem ao poeta 
José Basílio da Gama, pôs-se o nome de Lindóia, 
heroína de seu poema "Uruguai", numa rua do Rio. 
Propõe-se que a Rua Lindóia passe a ser a Rua 
Tenente Manuel Pena em um dos seus trechos. 
Recebem novas denominações trechos da Rua 
Bernardino de Andrade, da Rua Antônio Rêgo, da 
Rua costa Mendes e da Rua Monte Alegre. Há 
grave inconveniente nisto. Os proprietários dos 
trechos que mudaram de nome vão ser obrigados a 
fazer constantes pedidos de certidões, para provar 
que a nova rua e os novos números correspondem 
à antiga rua e aos antigos números. Ninguém 
poderá vender, hipotecar ou doar uma dessas 
casas, sem ter que recorrer ao Departamento  
de História e Documentação ou ao Departamento 
da Renda Imobiliária, para extrair certi-  
 

dões e mais certidões. Só no ano de 1958, foram 
requeridas para êsse fim, no DHB, 1.367 certidões, 
número a que deve ser acrescentado o das que 
foram fornecidas pelo D.R.I. – Tudo isso importa em 
delongas e causa irritação entre os munícipes. 6 – 
Em alguns casos, com êsses mesmos 
inconvenientes para os contribuintes, houve 
permutas de nomes de ruas. A Prefeitura, quando dá 
nome a um logradouro público, presta homenagem a 
alguém. Não há homenagens de primeira, segunda 
ou terceira classe. As próprias ruas mudam de 
importância, à medida que a cidade, cresce e se 
desenvolve. Assim, porém, não parece ter sido 
entendido. E o nome da Rua Valença é trocado pelo 
da Rua Antônio Perrota; e vice-versa; o da Rua 
General Canrobert Pereira, da Costa pelo da Rua 
Bueno de Paiva, e vice-versa; a Rua Zamenhoff 
passa a ser Rua João Baptista de Siqueira, e vice-
versa. 7 – Daí resultando sérios inconvenientes para 
uma porção de proprietários. 8 – Há curiosas 
contradições no projeto: manda-se dar o nome de 
uma cantora de ópera, Bidu Sayão, a uma rua da 
cidade, mas ao mesmo tempo é cortado o nome de 
Caruso da que tinha o seu nome, na Tijuca. 9 – Há 
coisas ainda mais incompreensíveis, no projeto era 
questão, como a troca de nome da Praça Manuel 
Antônio de Almeida para Praça Vieira Fazenda. É 
bem verdade que a Rua Vieira Fazenda está 
desaparecendo, com as demolições efetuadas na 
área vizinha à Rua da Misericórdia e é justo que o 
nome do autor das "Antiqualhas e Memórias do  
Rio de Janeiro" volte a figurar no cadastro urbano, 
não, porém, às expensas de Manuel Antônio  
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de Almeida, autor das "Memórias de um sargento 
de milícias", figura que tem lugar importantíssimo 
na nossa literatura, como romancista, autor  
de uma verdadeira obra-prima. A denominação da 
Praça Manuel Antônio de Almeida foi, aliás,  
muito recente, atendendo a sugestões da 
imprensa e dos círculos intelectuais, reiteradas por 
ocasião da comemoração do centenário da 
publicação das "Memórias de um sargento de 
milícias". 10 – Como justificar outras mudanças 
alvitradas? A Rua da Passagem, por exemplo, 
lembra glorioso feito da nossa Marinha de Guerra 
na luta com o Paraguai. A Rua Silva Jardim, – que 
se propõe seja chamada Rua Álvaro Reis, – é uma 
homenagem ao mais destemido propagandista do 
regime republicano, – precisamente o daquele que 
da República nenhuma compensação recebeu. 
Seria absurda essa substituição. Tanto mais  
que foi aquela rua, – antiga Travessa da Barreira, 
– o teatro de acontecimentos em que Silva Jardim 
provou a sua coragem e idealismo, enfrentando  
a famosa Guarda Negra que perturbou, 
deliberadamente, uma de suas conferências. 11 – 
O melhor, Sr. Secretário Geral, seria o veto total 
do projeto, para que ficasse de pé a Lei nº 867,  
de 6 de setembro de 1956, que evita o abuso das 
mudanças de nomes, ao mesmo tempo que  
as admite desde que propostas em mensagens  
do Chefe do Executivo. A Egrégia Câmara de 
Vereadores poderia ser atendida, em tôdas as 
sugestões justas que apresentasse, quando  
novos logradouros tivessem de ser batizados. 
Aproveito a oportunidade para apresentar a V. 
Exa. as expressões de melhor aprêço – (as.)  
 

Raymundo Magalhães, Diretor do D.H.D. – Ao 
Excelentíssimo Sr. Professor Américo Jacobina, 
Lacombe, M. D. Secretário Geral de Educação e 
Cultura". 

 
VETADO DE ACÔRDO COM AS RAZÕES 

EXPOSTAS EM MENSAGEM 
 

A Câmara do Distrito Federal resolve: 
Art. 1º Fica o Prefeito do Distrito Federal 

autorizado a: 
a) denominar Rua José Lins do Rêgo, a atual 

Rua General Garzon; 
b) denominar Rua General Garzon um dos 

logradouros da cidade; 
c) denominar Travessa Bastos Tigre, a atual 

Travessa dos Tamoios; 
d) denominar Rua Dr. Bandeira de Melo, a  

atual Rua Z, situada em Catumbi; 
e) denominar Rua Geraldo Chavantes, a atual 

Rua Muritiba;  
f) denominar Rua Antônio de Moraes, a atual 

Rua Japim; 
g) denominar Rua Motorista Jaguari, uma das 

ruas da região de Rocha Miranda; 
h) denominar Travessa Gabriel Habib, a atual 

Travessa da Luz, no Rio Comprido; 
i) denominar Rua República Árabe Unida, uma 

das ruas da cidade; 
j) denominar Rua Dr. Cícero de Castro Rosa, a 

atual Rua Formosa, no Zumbi, Ilha do Governador; 
k) denominar Rua Maria Maia, a rua existente 

e ainda sem nome, na Avenida Ministro Edgard 
Romero, nº 369; 

l) denominar Rua General Pedro Cordolino, a 
atual Rua Marapanin; 

m) denominar Rua Professôra Meralina de 
Castro, a atual Rua Urá, em Santa Cruz; 

n) denominar Estrada Frei Alemão, o atual 
Caminho dos Caboclo em Campo Grande; 
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o) denominar Rua Vereador Crispim Maurício 
da Fonseca, a atual Rua Sobral, no Méier; 

p) denominar Rua Castão Cruls, uma das ruas 
do Distrito Federal; 

q) denominar Rua D. Ana Luiza Bebiano, uma 
das ruas da cidade; 

r) denominar Rua Almirante Saldanha da 
Rama, uma das ruas da cidade; 

s) denominar Praça Professor Leira Teixeira, a 
atual Praça do Gado, em Santa Cruz; 

t) denominar Estrada Antônio dos Santos 
Malheiros, a atual Estrada Morro do Ar, em Santa 
Cruz; 

u) denominar Rua Luiz de Mattos, uma das 
ruas de Vila Isabel; 

v) denominar Rua Zaquia Jorge, uma das ruas 
de Madureira; 

x) denominar Travessa Ayres Lopes, a atual 
Travessa do Sereno, na Saúde; 

1-A denominar Rua Pedro Afonso, a atual Rua 
do Jôgo da Bola, no Bairro da Saúde; 

2-A denominar Rua 14-Bis, uma das ruas da 
cidade; 

3-A denominar Rua Dario Sarmento de Barros, 
a atual Rua K, do loteamento Tijucamar, na Barra da 
Tijuca. 

Art. 2º Passam a ter novas denominações, as 
seguintes ruas e Iogradouros públicos: 

1 – denominar Rua Álvaro Reis, a atual Silva 
Jardim; 

2 – denominar Rua Silva Jardim, a atual Álvaro 
Reis; 

3 – denominar Rua Engenheiro Odilon 
Benévolo, uma das ruas do centro da cidade; 

4 – denominar Praça do Sol, a pracinha junto 
ao nº 322 da Rua São Clemente, em Botafogo; 

5 – denominar Rua Eustáquio Duarte, uma das 
ruas da cidade; 

6 – denominar Rua Bernardo O' Higgins, uma 
das ruas da cidade; 

7 – denominar Rua Dr. João Baptista de 
Siqueira, a atual Rua Zamenhoff; 

8 – denominar Rua Zamenhoff, a atual Rua Dr. 
João Baptista de Siqueira; 

9 – denominar Estrada de São Lourenço, a 
atual Estrada do Retiro, em Bangu; 

10 – denominar Rua Manoel Hermida, a atual 
Rua dos Açudes; 

11 – denominar Rua dos Metalúrgicos, o 
trecho entre as Ruas Ana Neri, o Largo do 
Pedregulho e a passagem do nível da E.F.C.B.; 

12 – denominar Rua João Nicolau de Andrade, 
a atual Rua dos Bambus, em Santa Cruz. 

Art. 3º A atual Avenida 28 de Setembro, passa 
a ter a denominação de Avenida Nossa Senhora de 
Lourdes, ficando sem efeito o Decreto 13.804, de 6 
de fevereiro de 1958. 

Art. 4º A atual Rua Valença, no Bairro do 
Catumbi, passa a denominar-se Rua Antônio 
Perrota. 

Art. 5º A atual Rua Antônio Horácio  
Perrota, em Madureira, passa a denominar-se Rua 
Valença. 

Art. 6º A atual Rua Colibri, no Bairro do Méier, 
passa a denominar-se rua Marítimo Alexandre. 

Art. 7º A atual Rua Caruso, no Bairro da 
Tijuca, passa a denominar-se Rua Rev. Simonton. 

Art. 8º A atual Estrada do Soca, em 
Jacarepaguá, passa a denominar-se Estrada 
Cinédia. 

Art. 9º A atual Estrada do Saco, passa a 
denominar-se Estrada Vereador Indalecio Iglezias. 

Art. 10º. A atual Praça Amambaí, no Engenho 
de Dentro, passa a denominar-se Praça Monsenhor 
Nícolau Paraggio. 

Art. 11. A atual Estrada do Engenho Velho, em 
Jacarepaguá, passa a denominar-se Estrada 
Anastácio Passos. 

Art. 12. A atual Rua Guatambu, em Marechal 
Hermes, passa a denominar-se Rua Tenente 
Benjamim Coriolano. 

Art. 13. Passam a ter novas denominações os 
seguintes logradouros públicos situados em Santa 
Cruz: 

 



– 109 – 
 

a) denominar Rua João Gualberto do Amaral, 
a atual Rua Fernanda; 

b) denominar Rua José de Mello, a atual Rua 
Olavo; 

c) denominar Avenida Coronel Honório 
Pimentel, a atual Avenida Isabel; 

d) denominar Rua Coronel José Corrêa 
Teixeira, a atual Rua Primeira; 

e) denominar Rua Luiz Gonzaga Moreira da 
Silva, a atual Rua Nestor; 

i) denominar Rua Esmério Caelo, a atual Rua 
Macapá; 

g) denominar Avenida Dr. Atílio Ciraudo, a 
atual Avenida Antares; 

h) denominar Rua Ernesto de Pinho, a atual 
Rua Sapucaí; 

i) denominar rua Esmério Caetano de 
Azevedo, a atual Rua Auristela; 

j) denominar Estrada Bernardino Fonseca a 
atual Est. Cruz das Almas; 

k) denominar Estrada Dr. Jacundino Barreto, a 
atual Estrada do Cortume; 

l) denominar Rua Tancredo Guerra Pires, a 
atual Rua do Prado;  

m) denominar Rua Maestro Acilino de Oliveira, 
a atual Rua D. Januária; 

n) denominar Rua Álvaro Fontes Pereira, a 
atual Rua Campeiro Mor; 

o) denominar Rua Antônio Gaspar Gonçalves 
a atual Rua da Verdade; 

p) denominar Rua Cândido Braga de Abreu, a 
atual. Rua das Palmeiras; 

q) denominar Rua Saliba Haick, a atual Rua da 
Conciliação; 

r) denominar Rua José Henrique Fernandes, a 
atual Rua Pindaré. 

Art. 14. As atuais Ruas: Antônio Rêgo (trecho 
compreendido entre Leopoldina Rêgo e Eleutério 
Mata) e Costa Mendes (trecho compreendido  
entre a linha férrea e a rua Cardoso de  
Morais), passam a denominar-se Ruas S. Ge- 
 

raldo e Joaquim Leandro Mota, respectivamente. 
Art. 15 Passam a ter novas denominações, as 

seguintes ruas e logradouros públicos 
a) denominar Rua Lais Neto dos Reis, uma 

das Ruas da cidade; 
b) denominar Rua Domingos Segreto, uma 

das ruas da cidade; 
c) denominar Rua Julião Augusto, uma Praça, 

em Rocha Miranda; 
d) denominar Rua Pastor Francisco Soren, a 

atual Rua Hermengarda, no Méier; 
e) denominar Rua Henrique Canongia, a atual 

Rua Tovopovo, em Irajá; 
f) denominar Rua Senador Joaquim Pires o 

trecho da Rua Monte Alegre, a partir do nº 294 até o 
seu final; 

g) denominar Rua Ministro Sales Filho, a atual 
Rua Visconde de Figueiredo; 

h) denominar Rua Carlos Santos, a atual Rua 
Muçu, no 7º D. O.,Tijuca; 

i) denominar Rua General Canrobert Pereira 
da Costa, a atual Rua Bueno de Paiva; 

J) denominar Rua Bueno de Paiva, a atual 
Rua Canrobert Pereira da Costa; 

k) a atual Rua República do Líbano passa a 
compreender todo o trecho da Avenida Presidente 
Vargas até à Rua Visconde do Rio Branco; 

l) denominar Travessa Frei Romeu Donato, a 
atual travessa da Paz, no Rio Comprido; 

m) denominar Rua Monsenhor Aramis Serpa, 
a atual Rua General Galieni; 

n) denominar Praça República de El Salvador, 
a atual Praça São Salvador; 

o) denominar Travessa Adão Costa Lima, a 
atual Travessa Alice Figueiredo, na Estação de 
Riachuelo; 

p) denominais Rua Bidu Sayão, uma das ruas 
da cidade; 
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g) denominar Rua Rafael Corrêa de Oliveira, 
uma das ruas da cidade; 

r) denominar Rua Ministro Odilon Braga, uma 
das ruas da cidade; 

s) denominar Rua Lasar Segall, a atual Rua A, 
na Gávea; 

t) denominar Rua Graciliano Ramos, a atual 
Rua Juquiá; 

u) denominar Rua Ministro Arthur Marinho, a 
atual Rua Jupira; 

v) denominar Rua José Poncetti, a atual Rua 
da Passagem; 

x) denominar Rua Carlos Gomes a Praça 
resultante do atêrro da Praia do Flamengo; 

y) denominar Rua Dr. Pedro da Cunha, a atual 
Rua Carlos Gomes, no Morro do Pinto; 

z) denominar Rua Professor Manoel Cícero, a 
atual Rua das Palmeiras, no 4º Distrito; 

a-1) denominar Rua José Oiticica uma das 
ruas da cidade; 

b-1) denominar Rua Paulo Rapôso Bandeira, 
uma das ruas da cidade; 

c-1) denominar Rua General Gustavo Cordeiro 
de Farias, uma das ruas da cidade; 

d-1) denominar Rua Desembargador Magarino 
Tôrres, uma. das ruas da cidade; 

e-1) denominar Rua Jackson de Figueiredo, 
uma das ruas da cidade; 

f-1) denominar Rua Dr. Jonas Salk, uma das 
ruas da cidade; 

g-1) denominar Rua Alexandre Fleming, uma 
das ruas da cidade; 

h-1) denominar Pio XII, uma das ruas ou 
praças da cidade; 

i-1) denominar Rua Custódio Fernandes Góis, 
uma das ruas da Tijuca; 

j-1) denominar Rua Governador Magalhães 
Barata uma das ruas da cidade; 

k-1) denominar Rua Orlando Silva, uma das 
ruas do Bairro do Engenho de Dentro; 

l-1) denominar Rua Professôra Alzira  
La-Fayette Côrtes, a atual Rua do Bispo; 

m-1) denominar Avenida Intendente 
Magalhães, a atual Estrada Intendente Magalhães. 

Art. 16 Passam a ter novas denominações as 
seguintes ruas e logradouros públicos: 

a) denominar Rua Budapest, a atual Rua 
Iguatu, no 4º Distrito; 

b) denominar Rua Francisco Fernandes, a 
atual Rua Bernardino de Andrade (trecho entre a 
Estrada do Otaviano e Rua Conselheiro Galvão); 

c) denominar Rua Domingos Rodrigues, a 
atual Rua Romário Martins; 

d) denominar Travessa Viúva Oswaldo Cruz, a 
atual Travessa Fernandes Marinho; 

e) denominar Rua Tenente José Ângelo de 
Almeida a atual Rua Sousa Caldas (trecho entre as 
Ruas Cananéia e Barão de Jacuri); 

f) denominar Rua Padre Antônio Lopes, a atual 
Rua Dona Vicência (trecho entre a Rua João Vicente 
e Rua Blandina); 

g) denominar Rua Tenente Manuel Pena, a 
atual Rua Lindóia (trecho entre a Estrada Portela e 
Rua Pereira Leitão); 

h) denominar Travessa Maria Fontinho, a 
servidão que liga as Ruas Carolina Machado, junto e 
depois do nº 896, e Rua Antônio Badajós; 

i) denominar Praça Vieira Fazenda, a atual 
Praça Manuel Antônio de Almeida; 

j) denominar Praga José Joaquim  
Manso, a atual Praça Barbosa Lima, em Vigário 
Geral; 

k) denominar Estrada do Mato Alto, a atual 
Estrada Dr. Álvaro de Andrade; 

l) denominar Rua Dr. Álvaro de Andrade, uma 
das ruas da cidade. 

Art. 17. Fica revogada a Lei nº 867, de 6 de 
setembro de 1956. 

Art. 18. Esta lei entrará em vigor sessenta dias 
após a sua publicação. 

Art. 19. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Distrito Federal. 17 de  
setembro de 1959. – Bento Celso Lisboa, 
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Presidente, – Nilo Romero, 1º Vice-Presidente. – 
Dias Lopes, 2º Vice-Presidente. – Alexandrino 
Mendes Soares, 3º Secretário. 

A Comissão de Constituição e Justiça. 
 

PARECER 
Nº 591, DE 1959 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre 

o Projeto de Lei alo Senado nº 23, de 1957, que 
manda contar o tempo ele serviço público dos 
Sargentos das Fôrças Armadas, da Polícia Militar e 
do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal para 
efeito de estabilidade no serviço ativo militar. 

 
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo. 
O Projeto de Lei nº 23, de 1957, manda contar 

o tempo de serviço público dos Sargentos das 
Fôrças Armadas, da Polícia Militar e do corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal, para o efeito de 
estabilidade no serviço militar. 

Como se sabe, a Lei nº 2.852, de 25 de agôsto 
de 1956, assegurou a estabilidade aos Sargentos 
que contem ou venham a contar mais de dez anos 
de serviço ativo militar. 

Se o projeto em apreço, melhor beneficiando 
aquela classe, reduzisse de dez para cinco anos de 
serviço ativo militar o prazo para assegurar a 
estabilidade, não teríamos dúvidas em lhe reconhecer 
a constitucionalidade – dentro de uma generosa e 
humana interpretação do art. 188, da Constituição da 
República. O militar não é rigorosamente um 
funcionário público, mas, constitui uma classe especial 
de servidores do Estado, no sentido mais amplo. Ele 
tem o seu Estatuto próprio, onde se ajustam, no 
interêsse da ordem e segurança das instituições, 
disposições específicas bem diferentes daquelas que 
dizem respeito ao funcionário público em geral. É certo, 
 

porém, que os progressos da legislação social vão 
envolvendo, cada vez mais, no âmbito do seu 
amparo, a todos quantos servem ao Estado.  

A própria Constituição de 1946 cedeu  
a essa Influência benéfica, estendendo aos  
militares favores ou direitos assegurados aos 
funcionários públicos. É assim que manda aplicar 
aos militares o disposto nos arts. 192 e 193 da Lei 
Maior que regulam a aposentadoria, a 
disponibilidade e os proventos da inatividade dos 
servidores. 

A estabilidade do funcionário em geral é uma 
contingência também da boa ordem ou regularidade 
dos serviços públicos. Isso, porém, não nos leva a 
conceder aos militares direitos que a Constituição 
nega aos funcionários públicos.  

Referimo-nos ao caso em aprêço. Quer o 
projeto que os militares contem, para o efeito de 
estabilidade no serviço ativo militar todo o tempo de 
serviço público que hajam prestado. Invocase, para 
isso, o disposto no art. 192 da Lei Maior, cujo texto 
passamos a transcrever: 

"Art. 192. O tempo de serviço público  
federal, estadual ou municipal, computar-se-á 
integralmente para efeitos de disponibilidade e 
aposentadoria".  

Como se vê bem claramente, a faculdade  
de contagem integral do tempo de serviço  
público, prestado a qualquer entidade, restringe-se 
aos casos específicos de aposentadoria e 
disponibilidade. Não tem aplicação à estabilidade do 
funcionário. Esta, nos têrmos da própria 
Constituição, só se adquire depois de dois  
anos de exercício, quando o funcionário efetivo é 
nomeado por concurso; ou depois de cinco anos de 
exercício quando o funcionário efetivo é  
nomeado sem concurso – art. 188, alíneas I e II, da 
Carta Magna. 
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A Constituição exige o qüinqüênio do 
exercício, o que vale dizer, exercício no cargo  
em que o funcionário foi lotado ou outro a que  
tenha sido conduzido por transferência ou  
promoção. E sempre o serviço público prestado à 
mesma entidade, União, Estado ou Município.  
O que não é possível é contas o tempo de serviço 
ativo prestado a entidades diferentes, para se 
conquistar a estabilidade. Essa é a interpretação dos 
mestres 

"O art. 192 só se refere à disponibilidade ou 
aposentadoria. Para os efeitos de estabilidade só se 
conta o serviço prestado à mesma entidade: é 
pressuposto a efetividade no cargo ou em cargo de 
que, por promoção, ou transferência, ou 
aproveitamento (art. 189, parágrafo único), proveio o 
funcionário". Pontes de Miranda – "Comentários à 
Constituição de 1946", vol. V, página 260.  

Assegurar a estabilidade dos Sargentos, 
permitindo-lhes que computem o tempo de serviço 
público prestado fora do setor militar ou prestado a 
entidades diferentes, é infringir a Constituição que só 
permite aquela faculdade quando se trata de 
aposentadoria ou disponibilidade. 

Daí porque julgamos o Projeto de Lei nº 23, de 
1957, infringente dos arts. 192 e 188 da Constituição 
da República. 

Somos, portanto, pela rejeição do projeto. 
Sala das Comissões, em 3 de junho de 1959. 

– Lourival Fontes, Presidente. – Argemiro de 
Figueiredo, Relator. – Daniel Krieger. – Jefferson de 
Aguiar. – Milton Campos. – Menezes Pimentel. – 
Benedicto Valladares. – Attílio Vivacqua, pela 
constitucionalidade. 

PARECER 
Nº 532, DE 1959 

 
Da Comissão de Legislação Social, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 180, de 1958, (na 
Câmara nº 3.877, de 1958) que altera os arts. 102 e 
124 da Lei de Falências para dar prioridade aos 
créditos trabalhistas. 

 
Relator: Sr. Menezes Pimentel. 
1. Projeto nº 3.877, de 1958, da Câmara dos 

Deputados e de autoria do nobre Deputado Adauto 
Cardoso, propõe modificações nos arts. 102 e 124 
da Lei de Falências para dar prioridade aos créditos 
trabalhistas. 

Em sua tramitação pela Câmara dos Deputados 
logrou aprovação unânime, quer da Comissão de 
Constituição e Justiça, quer do Plenário. 

2. Enviado ao Senado Federal foi por seu 
eminente Presidente encaminhado à Comissão de 
Constituição e Justiça que o distribuiu, para parecer, ao 
nobre Senador Jefferson de Aguiar. Êste, depois de 
acurado estudo, achou-o constitucional e jurídico, mas 
adotou uma emenda substitutiva, dando nova redação 
ao art. 449 da Consolidação das Leis do Trabalho, por 
entender que redigido, como se encontra o projeto, "os 
créditos oriundos de indenizações trabalhistas passam 
a ter privilégio especial, com repercussão nos arte. 144 
e 440 da Consolidação das Leis do Trabalho". 

E acrescenta: "De acôrdo com a regra estabelecida 
no art. 2º,§ 2º da Lei de Introdução ao Código Civil 
Brasileiro (Decreto-lei nº 4.877, de 4 de setembro de 
1942), poderia haver compatibilidade entre a redação 
prevista no projeto, com o art. 449 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, em frontal oposição ao prorósito 
pretendido pelo eminente autor da, proposição, com a 
reiteração do .§ 1º do art. 102 da Lei falimentar  
e a ressalva tão sòmente prevista no caput do dis- 
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positivo legal, objeto da modificação". 

Com tais considerações propôs o substitutivo 
em exame, e que mereceu aprovação unânime da 
Comissão. 

3. objetivo do projeto é assegurar, nos 
estabelecimentos e emprêsas de atividades 
mercantis e industriais o pagamento integral e 
privilegiado àqueles que, por seu trabalho honesto, 
concorreram para a existência dos bens e valores 
que constituem o ativo das entidades que atingidas 
par dificuldades financeiras foram levados à falência. 
A nosso ver, a emenda Jefferson de Aguiar não se 
afasta das normas gerais do projeto, mas atende de 
maneira mais cabal aos patrióticos anseios do autor 
do projeto. 

4. Assim pensando, entendemos que a 
proposição é de grande relevância, por isso que, no 
caso de falência da firma a que serve o empregado, 
resguarda-lhe os interêsses, constituindo crédito 
privilegiado a totalidade das indenizações e dos 
salários que lhe forem devidos. 

Opinamos, portanto, pela aprovação do 
substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça.  

Sala das Comissões, em 30 de setembro de 
1959. – Lima Teixeira, presidente. – Menezes 
Pimentel, Relator. – Caiado de Castro. – Padre 
Calazans. – Ruy Carneiro. – Jefferson de Aguiar. 

 
PARECERES 

NS. 533 E 534, DE 1959 
 

Nº 533, DE 1959 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 
o Projeto de Lei do Senado nº 37, de 1956, que 
proíbe a importação de automóveis de passeio, e dá 
outras providências. 

 
Relator : Sr. Argemiro de Figueiredo. 

O Projeto de Lei nº 37, de 1958, é da autoria 
do nobre Senador Novaes Filho. 

Proíbe a importação de automóveis de 
passeio, durante o prazo de dois anos, e dá outras 
providências. 

Antes de emitirmos êste parecer, solicitamos 
que fôssem ouvidos o Conselho Nacional de 
Economia e o Sr. Ministro da Fazenda. 

Encontram-se, no processo, os resultados 
dessas diligências. Tudo contra o mérito do projeto. 

Sob o aspecto constitucional, poderíamos ver, 
na proposição, uma forte intervenção do Estado no 
domínio econômico, com certa restrição à liberdade 
de comércio, ou seja, ao livre exercício da atividade 
profissional, assegurada no § 14 do art. 141 da Lei 
Maior da República. Mas, em outros textos assegura-
se ao Estado o direito a essa intervenção, como bem 
se vê nos arts. 145, 146 e seguintes da nossa Carta 
Constitucional. 

Isso vale dizer que, em boa interpretação, em 
que se busque harmonizar, dentro do sistema, 
preceitos legais aparentemente contraditórios, o 
projeto em causa nada tem de inconstitucional. 

Realmente, o que nêle poderia significar uma 
violação à liberdade de comércio e de profissão, tem 
arrimo legal no poder intervencionista do Estado. 
Garante-se o livre exercício da profissão, a liberdade 
de comércio, mas, o exercício das atividades 
individuais e o uso da propriedade estão 
condicionados, pela própria Constituição, aos 
interêsses da ordem econômica e social. 

Quanto ao mérito, somos pela rejeição do 
projeto. 

A poupança de divisas que se procura 
assegurar, impedindo-se a importação de automóveis 
de passeio, será de resultados inexpressivos. Essa 
poupança. por outro lado, será quase indesejável na 
vida econômica e financeira do País, se antevirmos os 
males decorrentes daquela proibição discriminatória, 
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no ângulo de nossas relações internacionais. 

Isso pôsto, opinamos pela rejeição do Projeto de 
Lei do Senado nº 37, de 1956, que será, entretanto, 
melhor apreciado por outras Comissões técnicas. 

Sala das Comissões, em 19 de agôsto de 
1959. – Lourival Fontes, Presidente, – Argemiro de 
Figueiredo, Relator. – Lima Guimarães. – Ruy 
Carneiro. – Daniel Krieger. – Menezes Pimentel. – 
iodo Villasbôas. – Attílio Vivacqua. 

 
Nº 534, DE 1959 

 
Da Comissão de Economia, sôbre o Projeto de 

Lei do Senado nº 37, de 1956. 
 
Relator : Sr. Guido Mondin. 
O Projeto de Lei do Senado nº 37, de 1956, que 

proíbe, nos têrmos do art. 1º, a importação de 
automóveis de passeio, durante o prazo de dois anos, 
e faculta, no art. 3º, aos agricultores registrados a 
importação de três em três anos, mediante a livre 
obtenção de divisas, de um caminhão, ou seja de uma 
caminhoneta, por preço não excedente de três mil e 
quinhentos dólares, quanto ao primeiro, e de dois mil e 
duzentos dólares quanto aos dois últimos. 

Por iniciativa da Comissão de Constituição e 
Justiça, foram ouvidas a respeito do projeto a 
Carteira de Comércio Exterior (CACEX) do Banco do 
Brasil e Conselho Nacional de Economia. Ambos os 
órgãos opinaram contràriamente ao mesmo sob o 
fundamento de que a providência carece de 
expressão como meio de poupança de divisas, e 
seus reflexos seriam desfavoráveis do ponto de vista 
da economia doméstica brasileira, pois uma 
proibição temporária, de dois anos, como se propõe, 
redundaria numa acumulação de procura dentro 
dêsse prazo e, possívelmente as divisas hoje 
poupadas seriam despendidas amanhã de 
 

maneira cumulativa e precipitada, na expectativa de 
nova proibição. Tendo em vista essas abalizadas 
opiniões e mais a circunstância de que a  
Carteira de Câmbio do Banco do Brasil, 
pràticamente, não tem realizado a licitação 
específica para importação de automóveis prevista 
no art. 59, da lei de tarifas, somos pela rejeição do 
projeto em discussão. 

Sala das Comissões, em 18 de setembro de 
1959. – Ary Vianna, Presidente. – Guido Mondin, 
Relator. – Souza Naves. – Fernandes Távora. – 
Taciano de Melo. – Lima Teixeira. 

 
PARECER 

Nº 535, DE 1959 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 29, de 1959, (na 
Câmara nº 4.824-D, de 1959), que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas, o crédito especial de Cruzeiros 
1.450.000.000,00 (um bilhão e quatrocentos e 
cinqüenta milhões), destinado à conclusão das 
ligações rodoviárias de Brasília com os Estados da 
Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, 
Ceará e Mato Grosso. 

 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
Ao presente projeto, que autoriza o Poder 

Executivo a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas, o crédito especial de Cruzeiros 
1.450.000.000,00, destinado à conclusão, através do 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, 
das ligações rodoviárias que discrimina, a douta 
Comissão de Finanças apresentou substitutivo, o 
qual nos compete examinar, de acôrdo com o art. 87 
do Regimento Interno. 
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Apenas duas modificações propõe o 
substitutivo no projeto da Câmara 

a) aumento do valor do crédito para Cr$ 
2.000.000.000,00 em decorrência da inclusão de 
novo trecho rodoviário (São Luís – Peritoró – Pôrto 
Franco), com a importância de Cr$ 550.000.000,00, e, 

b) supressão do parágrafo único do art. 4º, a 
fim de sujeitar o crédito em favor da BR-44 ao 
mesmo regime de aplicação, dos demais, isto é, 
através do Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagens e não do Departamento Nacional de 
Obras Contra as Sêcas. 

Do ponto de vista jurídico constitucional, esta 
Comissão nada tem a opor ao substitutivo em 
aprêço.  

Sala das Comissões, em 10 de outubro de 
1959. – Daniel Krieger, Presidente em exercício e 
Relator. – Jefferson de Aguiar. – Rui Palmeira. – 
Argemiro de Figueiredo. – Milton Campos. – 
Menezes Pimentel. 

 
PARECER 

Nº 536, DE 1959 
 

Redação Final do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 9, de 1956. 

 
Relator: Sr. Afonso Arinos. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fl. 

anexa) do Projeto de Decreto Legislativo nº 9, de 
1956, originário da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, em 2 de outubro de 
1959. – Mourão Vieira, Presidente. – Afonso Arinos, 
Relator. – Ary Vianna. – Menezes Pimentel. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 536, DE 1959 
 

Redação Final do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 9, de 1956. 

 
Faço saber que o Congresso Nacional 

aprovou nos têrmos do art. 
 

66, inciso I, da Constituição Federal, e eu promulgo o 
seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

Nº ... – DE 1959 
 

Aprova o Acôrdo sôbre Prestação de Serviço 
Militar, firmado pelo Reino Unido da Grã-Bretanha e 
Irlanda do Norte, a 5 de abril de 1955. 

 
Art. 1º É aprovado o Acôrdo sôbre Prestação 

de Serviço Militar, firmado, a 5 de abril de 1955, 
entre o Brasil e o Reino Unido da Grã-Bretanha e 
Irlanda do Norte. 

Art. 2º Éste decreto legislativo entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador Mourão Vieira, 
primeiro orador inscrito. (Pausa).  

S. Exa. não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador João Arruda, 

por cessão do nobre Senador Heribaldo Vieira, 
segundo orador inscrito. 

O SR. JOÃO ARRUDA (lê o seguinte 
discurso): – Sr. Presidente, o eminente Senador 
Jefferson de Aguiar, no discurso que proferiu,  
nesta Casa, na sessão de 30 de setembro  
passado, disse que elaborou seu substitutivo ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 2458, com 
equanimidade e equilíbrio, visando assegurar 
prerrogativas constitucionais aos empregados e os 
direitos dos empregadores, sem lesar, todavia, a 
ordem pública e a segurança nacional. E eu, 
Senhores Senadores, acrescentaria às brilhantes 
considerações do autor do substitutivo que é 
imperativo disciplinar "esses direitos e deveres, 
porque o artigo 158 da Constituição assegura o 
direito de greve, mas acrescenta que o seu exercício 
será regulado em lei. 

Não me situo, neste momento,  
como patrono de mim mesmo nem 
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da classe dos empregadores, entretanto, para 
preservar a ordem pública é necessário também não 
abrir brechas, pelos incisos legais, nas normas de 
trabalho das emprêsas, na hierarquia dos valores do 
trabalho que se compõem de dirigentes e dirigidos, 
de chefes e colaboradores, capital e trabalho. 

Disse ainda o Senador Jefferson de Aguiar 
que os trabalhadores dignos dêsse nome não 
desejam uma lei que seja instrumento da desordem. 

Mas, Senhores Senadores, o que temos 
presente em vários diplomas legais que tratam da 
matéria é a mais nociva das liberdades. Projetos, os 
mais aberrantes, transitam por aqui sob pressão de 
minorias ativistas, rotuladas de classes trabalhadoras, e 
que trazem no seu bôjo, os germens dos futuros 
dissídios e da instabilidade nas relações, do trabalho 
das emprêsas. Essas proposições transformadas em 
lei, em lugar de benéficas à coletividade obreira do 
País, alimentam clima de animosidade, paixão, 
inconformidade entre chefes de emprêsa e operários. E 
o pior, Senhores Senadores, e que essas mensagens 
reivindicatórias de mais direitos são fruto da demagogia 
de certos homens públicos irresponsáveis que 
aproveitam a insatisfação e mesmo a ignorância das 
massas para construírem seus planos políticos, à 
base de promessas falazes e em detrimento dos 
mais altos interêsses nacionais. Êsses políticos são 
falsos porta-estandartes dos operários, que os 
exploram e têm na boa fé dos trabalhadores a base 
do seu nocivo poder político. É a corrida do voto, 
numa obsessão doentia de muitos de nossos 
políticos, que leva alguns legisladores a se demitirem 
do seu elevado mister de fazer leis justas. Nesta 
triste realidade, Senhores Senadores, olhos fixos na 
plebe, fonte generosa de sufrágios, certos políticos 
deixam de ser líderes para transformarem-se em 
exploradores da ignorância popular. 

No caso do Projeto nº 2458, da Câmara, não 
devemos e não podemos votar como veio dali, 
mesmo considerando o salutar substitutivo do 
Senador Jefferson de Aguiar, porque êste merece 
reparos. Assim vejamos: 

1º – Comitê de grevistas – Nada justifica a 
constituição de uma comissão de três membros 
eleitos nas assembléias sindicais, que 
representariam os grevistas nos entendimentos com 
as autoridades administrativas, judiciárias e com os 
empregadores. A medida determinaria o afastamento 
completo da diretoria do Sindicato no trato das 
questões referentes à greve. O absurdo dessa 
providência é gritante, pois, a greve é deliberada em 
assembléia do sindicato. E é atribuição privativa da 
diretoria, representar a categoria profissional nos 
assuntos atinentes a classe. Demais, é medida 
altamente perigosa, porque enseja o domínio da 
entidade sindical pelas minorias ativistas, 
principalmente os elementos comunistas. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. JOÃO ARRUDA: – Pois não. 
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Como V. 

Exa. não ignora, já conversamos sôbre o projeto e o 
substitutivo, e também com o nobre Senador 
Jefferson de Aguiar, relator da proposição. 

Posteriormente, novamente palestrei com S: 
Exa. que me declarou já haver chegado à conclusão 
de que algumas normas do substitutivo mereciam 
melhor atenção e seriam modificadas. Pode V. Exa. 
estar certo do espírito de justiça do nobre Senador 
Jefferson de Aguiar. 

O SR. JOÃO ARRUDA: – Agradeço o  
aparte do eminente Senador Francisco  
Gallotti. Sei do propósito do ilustre Relator de 
modificar disposições do seu substituti- 
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vo. Presto o esclarecimento à guisa de colaboração 
e não de crítica, tendo em vista que alguns 
Senadores não tiveram conhecimento de que o 
Relator modificará seu substitutivo. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Exa, um aparte?  

O SR. JOÃO ARRUDA: – Com muito prazer. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – O 

ponto de vista de todos os homens de 
responsabilidade com assento no Congresso 
Nacional e na direção dos partidos é exatamente 
elaborar uma lei que atenda aos legítimos interêsses 
dos trabalhadores, que não sirva, como se diz, de 
instrumento de perturbação da ordem e das 
instituições, mas que não venha, também, de certo 
modo, burlar aos trabalhadores o direito de greve, 
assegurado pela Constituição da República. 

O SR. JOÃO ARRUDA: – Agradeço o aparte 
com que V. Exa. muito me honrou. Como acabei de 
dizer presto o esclarecimento à guisa de colaboração 
e não de crítica; meu desejo é elucidar os que vão 
opinar sôbre essa lei de magna importância, 
principalmente para a economia nacional. 

2º – Piquetes de greve e coleta de fundos – 
Verdadeiro absurdo é a estatuição que autoriza 
essas duas providências, à sombra das quais todos 
os abusos serão cometidos. A interferência de 
elementos estranhos à categoria profissional em 
greve é fato notório e público. Na prática é 
impossível qualificar os participantes dos piquetes; o 
mesmo acontece em relação à coleta de fundos que, 
na maioria das vêzes, corresponde a explorações da 
boa fé do público. 

3º – Estabilidade dos grevistas – Instituir uma 
verdadeira estabilidade aos grevistas é cometer um 
evidente absurdo, como pretende o aludido substitutivo, 
ao atribuir aos grevistas maiores direitos do 
 

que àqueles que jamais participaram de tais 
movimentos. Constitui tal providência um pernicioso 
estímulo aos movimentos grevistas, como fonte de 
estabilidade provisória, independentemente do 
tempo de serviço. 

4º – Proibição de contratar novos empregados 
em substituição aos grevistas – O referido 
substitutivo veda a admissão de empregados em 
substituição aos grevistas, mesmo daqueles 
demitidos com o pagamento de indenização, férias, 
aviso prévio etc. Tal medida, que se estende até 
mesmo depois de finda a greve, ofende 
sensivelmente, o direito das emprêsas, limitando-
lhes a liberdade de organização e de trabalho, ao 
mesmo tempo que institui vantagens e direitos 
excepcionais para os grevistas, que aberram do bom 
senso e ofendem profundamente o desenvolvimento 
normal das atividades econômicas da nação. 

5º – Pagamento dos salários durante o período 
da greve e o cômputo do seu tempo como de serviço – 
Isto é por demais gritante. É um dos maiores absurdos 
do substitutivo assegurar aos grevistas o direito de 
receberem os salários relativos ao período de 
paralisação, quando o empregado não está à 
disposição do empregador, e mais ainda, quando não 
se verifica qualquer produção de utilidade econômica. 
Essa medida corresponde ao estímulo dos movimentos 
grevistas, é um prêmio à rebeldia, é um obstáculo 
maior à conciliação dos interêsses em conflito. O 
pagamento dos salários dos dias de greve justifica-se 
apenas quando o empregador se recusar 
injustificadamente ao cumprimento de uma decisão ou 
acôrdo da justiça do trabalho. A inclusão, como tempo 
de serviço do período da greve, incide nas mesmas 
críticas, pois é decorrente da providência anterior. 

6º – Aviso prévio, férias e indenização aos 
grevistas – Outra anomalia do substitutivo é a estatuí- 
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ção que determina o pagamento de aviso prévio, 
férias e indenização integrais aos empregados 
demitidos por participação no movimento grevista, 
quando tiverem tempo de serviço inferior a um ano; e 
em dôbro, a indenização e o aviso prévio e as férias 
para os empregados grevistas com mais de um ano 
de serviço. A instituição de tal providência ofende 
todo o sistema das leis trabalhistas no Brasil e 
assegura situação extraordinàriamente privilegiada 
em relação aos empregados que não participam da 
greve. Além de privilégio condenável, é nocivo e 
perigoso precedente. 

7º – Penalidades aos grevistas – O substitutivo 
contém, neste particular, dois altos inconvenientes: 
primeiro, ao subordinar a aplicação de qualquer 
penalidade, por excessos praticados pelos grevistas, 
à apuração dos fatos por autoridade que não está 
bem indicada. Tal medida, que ofende o poder 
diretivo e disciplinar do empregador, é capaz de 
gerar a subversão da ordem dentro das emprêsas; 
segundo, ao estabelecer que nenhuma demissão 
poderá ser imposta sem que o empregado tenha sido 
anteriormente punido com a suspensão por 30 dias 
pela prática de infração de igual natureza, Cabe 
assinalar aqui, que o substitutivo consagra, neste 
ponto, uma contradição com as suas estatuições 
anteriores, que vedam a despedida do grevista e 
permitem a mesma despedida com pagamento 
especial de indenização, férias e aviso prévio. Como 
se vê, há desarmonia entre as disposições do 
substitutivo. A hierarquia das penalidades previstas 
pelo substitutivo não se inspira em um critério de 
justiça, eis que as infrações de vem ser punidas, 
principalmente, de acôrdo com a sua natureza. 

8º – Incapacidade financeira e econômica  
das emprêsas – De acôrdo com o substitutivo  
do Senador Jefferson de Aguiar, as  
emprêsas devem alegar na contesta- 
 

ção e provar no curso do processo de dissídio 
coletivo a impossibilidade de reajustamento dos 
salários ao nível da elevação do custo de vida. Essa 
orientação visa a impedir frontalmente a prova da 
incapacidade econômica e financeira das emprêsas. 
nos dissídios individuais de execução de sentenças 
coletivas. Nada, porém, justifica essa providência. 
Primeiro, porque os curtíssimos prazos estabelecidos 
para o processamento do dissídio coletivo não 
ensejam indagações dessa ordem, principalmente se 
se considerar que o dissídio pode atingir a centenas 
de emprêsas; seguindo, porque, em regra, o dissídio 
é oferecido contra o sindicato representativo da 
categoria econômica que, evidentemente, não terá 
elementos para, num breve prazo de contestação, 
certificar-se da situação financeira e econômica de 
tôdas as emprêsas; terceiro, porque a incapacidade 
econômica e financeira da emprêsa pode se verificar 
ou não, conforme a decisão final proferida no dissídio 
coletivo. Neste particular, o mais acertado é manter o 
sistema vigente que possibilita a alegação da 
incapacidade econômico-financeira nos dissídios 
individuais, onde, inclusive, sem a celeridade 
característica, do processo coletivo, a emprêsa 
poderá demonstrar o alegado, com a produção de 
todos os meios de prova em direito admitidos. 

9º – Anistia aos grevistas – Na análise 
despretensiosa que estamos fazendo a alguns dos 
incisos do substitutivo Jefferson de Aguiar,  
mais com o intuito de colaborar do que de crítica 
injustificada, deparamos no seu art. 68 uma 
providência altamente nociva, ou seja, a que 
assegura aos empregados que tenham participado 
de movimentos grevistas, a readmissão ao  
serviço, ou, no caso de incompatibilidade com o 
empregador, o pagamento das indenizações a que 
tiverem direito até a data da demissão. Essa 
disposição ofende gritantemente o mandamento 
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da Carta Constitucional, Desde que o empregador 
demitiu o empregado, como lhe facultava a lei 
vigente, não pode uma lei ordinária posterior 
considerar ilegal êsse ato, para impor-lhe  
obrigação de readmitir ou indenizar. O efeito 
retroativo dessa disposição parece-nos 
inconstitucional e injusto. 

Senhores Senadores, consentir na aprovação 
dêsse projeto, seria uma leviandade de nossa parte 
e uma calamidade, porque lesivo aos interêsses da 
economia nacional e funesto à paz social do Brasil. 
Esse projeto, sem o saneamento que se impõe 
ameaça e arruinará a economia nacional, pois êle é 
acima de tudo, subversivo. Êsse projeto liquida o 
Superior Tribunal do Trabalho e limita as atribuições 
da justiça trabalhista, já muito combalida nas suas 
decisões. Êsse projeto não confere meios de defesa 
aos empregadores e transforma a greve num direito 
unilateral dos trabalhadores rebelados, cujos riscos 
recaem só e simplesmente sôbre as emprêsas 
econômicas. O Senado da República, pela sua 
tradição política de equilíbrio, bom senso e poder 
moderador perante a opinião pública do País, tem 
imensas responsabilidades no exame das leis. A 
Nação não pode ficar à mercê dêsses aprendizes de 
feiticeiro da demagogia política. Êles passarão e já 
um tanto tarde, porque deixaram a marca de sua 
ação política malévola e oportunista, cujos efeitos 
estamos sofrendo e não sabemos até quando. 
Senhores Senadores, ceder e ceder assim e sempre 
aos demagogos é levar o Brasil ao cesarismo.  
Esta Casa, com a serenidade e a fôrça moral que lhe 
são peculiares, deve barrar o caminho a essas 
iniciativas que desmoralizam o regime. Se 
desmerecermos hoje da confiança e da esperança 
da Nação, amanhã talvez seja tarde demais para 
reparar o mal que êles fizeram. (Muito bem; muito 
bem. Palmas).  

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

Tem a palavra o nobre Senador Daniel 
Krieger, por cessão do nobre Senador Taciano de 
Mello, terceiro orador inscrito. 

O SR. DANIEL KRIEGER (*): – Sr. 
Presidente, de início agradeço ao eminente Senador 
Taciano de Mello que teve a gentileza de me ceder a 
palavra. 

Desejo esclarecer, preliminarmente, 
retificando, versão que corre pela cidade e pelo País, 
de que o discurso que pronunciei quinta feira última, 
nesta Casa, foi censurado pela Mesa do Senado, 
devido às expressões anti-parlamentares. 

Sr. Presidente, sou um homem humilde, avêsso 
a notoriedade. Com ela não me sinto bem, mas, 
principalmente, sentir-me-ia mal com a notoriedade, via 
da violência ou da injúria. Tenho, pelo Senado da 
República, a maior admiração, e pelo seu Regimento, 
do qual fui um dos autores, o maior respeito. Jamais 
usaria expressões que devessem ser riscadas por 
impróprias e inadequadas. Não faltaria, Sr. Presidente, 
ao respeito que devo aos Senadores e àquele que 
devo a mim próprio. 

Os homens devem analisar os fatos com 
coragem, destemor e desassombro, mas não usando 
qualquer agravo de ordem pessoal. Essa tem sido a 
conduta que, invariàvelmente, tenho seguido na 
minha vida parlamentar. Assim procedi na 
Assembléia Constituinte do Rio Grande do Sul; 
assim tenho procedido durante êstes quatro anos no 
Senado da República. 

As expressões mais veementes que proferi, 
foram no sentido de que se o Sr. Vice-Presidente da 
República e Presidente do Senado tivesse, 
realmente, a intenção – veja a condicional – de 
subverter o regime e de suprimir o Parlamento, que é 
o pulmão pelo qual respira a Nação e sem o qual não 
há regime democrático, se S. Exa. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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assim quisesse agir, se S. Exa. assim quisesse 
proceder, se assim quisesse intentar – não teria por 
que modificar os têrmos que empreguei – S. Exa. 
seria, nessa hipótese, criminoso e indigno de presidir 
o Senado da República. 

A linguagem por mim usada, Senhor 
Presidente, tem amparo no Direito Penal de todos os 
países, e, também, a consagração dos léxicos. A Lei 
de Segurança Nacional, no seu art. 5º, assim pune 
os crimes dessa natureza: 

"Tentar, diretamente e por fatos,  
mudar, por meios violentos, a Constituição, no todo 
ou em parte, ou a forma do Govêrno por ela 
estabelecida: 

Pena: – reclusão de 3 a 10 anos aos cabeças 
e de 2 a 6 anos aos demais agentes, quando não 
couber pena mais grave. 

Parágrafo único. A pena será agravada de um 
têrço quando o agente do crime fôr o Presidente da 
República, o Presidente de qualquer das Casas do 
Congresso e do Supremo Tribunal Federal, Ministro 
de Estado, Governador ou Secretário de Govêrno 
Estadual, o Chefe do Estado-Maior do Exército, da 
Armada ou da Aeronáutica, o Chefe do 
Departamento Federal de Segurança Pública ou 
Comandante militar federal, estadual ou do Distrito 
Federal". 

Portanto se a legislação agrava a pena, é 
porque reconhece ser aleivoso o crime das pessoas 
configuradas nesse parágrafo. 

Estabeleci apenas uma hipótese, e disse, que, 
nesse caso, o Sr. Vice-Presidente da República seria 
criminoso e portanto, indigno de presidir o Senado da 
República. Não verificada essa hipótese, não existe 
qualquer afirmação de minha parte. 

Dirão, porém, Sr. Presidente e  
Senhores Senadores, que fui, talvez,  
precipitado na minha afirmação. 
 

Quero demonstrar que não. Quero demonstrar que, 
de acôrdo com a lógica e, principalmente, com a 
lógica judiciária, com os Malatesta, Mitermayer, 
Delipiani e Georphe, tirei conclusões profundamente 
lógicas que podem não corresponder à realidade – e 
eu desejo, profundamente, que não a correspondam. 
Senão vejamos: 

Disse S. Exa., no discurso pronunciado em 
Santa Maria, que o Marechal Teixeira Lott, – que já 
safra da legalidade em 11 de novembro – era o homem 
destinado a comandar a libertação dos operários. Isto 
depois de ter feito acusações frontais ao Parlamento, 
dizendo que os projetos de interêsse dos trabalhadores 
dormiam nas Casas do Congresso. 

Ora, se êste Congresso, que vai acompanhar, 
por dois anos, o novo Presidente da República, se 
nega a discutir e aprovar determinadas leis, e se se 
apela para o candidato à Presidência da República 
para libertar operários, quer dizer, Senhor Presidente e 
Senhores Senadores, que se admite a hipótese do 
Presidente da República agir sem o Congresso. E se 
êle agir sem o Congresso, é porque foi suprimida a 
forma de Govêrno, pois não se concebe Democracia 
sem Congresso; e o Congresso deve ter a 
independência de rejeitar e demorar as leis que julgue 
não corresponderem às necessidades do País. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Pois não; com 
prazer. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Estou 
escutando V. Exa. com a atenção que merece de 
todo o Senado da República. Muito me agradam as 
explicações de V. Exa. no sentido de demonstrar  
que suas palavras não tiveram o intuito de  
ferir quem quer que fôsse. Quando, na sessão  
a que se refere, pronunciava V. Exa. brilhante e 
candente discurso, a respeito das de- 
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clarações do Presidente do meu Partido, tive 
oportunidade de pedir ponderação, admitindo  
logo a hipótese de que – como é natural nas  
noticias de jornal, as mais apressadas – as 
declarações não seriam, realmente, aquelas que 
Vossa Excelência glosou no ensejo. Posteriormente, 
tive disso confirmação. Já o Sr. João Goulart fêz 
declarações peremptórias no sentido de, esclarecer 
a opinião pública. S Exa., em verdade, declarou  
que incentivara o Marechal Teixeira Lott a  
assumir o comando do operariado brasileiro, no 
movimento de suas reivindicações. Ao mesmo 
tempo, chegou a afirmar que a vitória dos ideais 
trabalhistas estava no espírito de unidade que se 
criasse no seio do trabalhismo. Êsse o ponto  
mais forte. Reiterando as declarações que fiz da 
outra vez, desejo ainda afirmar que não pode haver 
intenção de subversão da ordem pública e das 
instituições na pessoa do chefe de uma agremiação 
que, ano a ano, vem engrossando suas fileiras  
e com representação sempre aumentada no 
Parlamento. Não é o caso brasileiro, porque,  
entre nós, as reivindicações do operariado, como  
as de qualquer outra classe, ou as que pretendam  
as classes conservadoras, encontram na 
Constituição os caminhos legais para sua  
obtenção. 

Assim, o que interessa a mim, a V. Exa., aos 
trabalhadores do Brasil e ao Chefe do meu Partido é 
a reivindicação de direitos através dos caminhos 
legais, Não fôsse êsse o caso brasileiro, não 
tivéssemos os caminhos legais para assegurar a 
marcha reivindicatória de nossos direitos ou dos 
direitos dos trabalhadores, V. Exa. não poderia 
avançar para considerar indignos aquêles  
que, oprimidos em seus direitos, sem possibilidades 
de reivindicá-los, recorressem a medidas extremas 
para obtê-los pela fôrça, não por caminhos que, 
aliás, como no caso, estou citando e são 
inexistentes. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – O aparte do 
nobre Senador Argemiro de Figueiredo coloca a 
situação nos devidos tërmos. 

Se o Vice-Presidente da República, como 
Chefe do Partido Trabalhista Brasileiro, fizer suas 
reivindicações dentro da lei, na observância da 
Constituição, está perfeito. Se S. Exa. conspirar, 
então estaria transgredindo a Constituição e 
cometendo um crime e seria, portanto, como afirmei 
inicialmente, indigno de presidir o Senado da 
República. 

Sr. Presidente, feita essa retificação inicial, 
desejo, agora, responder à entrevista que S. Exa. o 
Sr. Vice-Presidente da República concedeu aos 
jornalistas acreditados junto ao Senado. 

Dividirei a entrevista de S. Exa. em quatro 
proposições, que analisarei uma a uma. 

Em primeiro lugar, S. Exa. da como motivo 
determinante da minha intervenção no Senado,da 
República sentimento de despeito pela magnífica 
recepção que segundo êle, teve o eminente 
Marechal Lott na cidade serrana de Santa Maria, no 
Rio Grande do Sul. 

Se não tivesse partido do Vice-Presidente da 
República, eu tacharia de pueril a afirmação. Não 
sou homem que se possa revoltar por saber de 
manifestação tributada a quaisquer homens públicos 
do Brasil, mormente àqueles que disputam a 
Presidência da República. 

Sabia, Sr. Presidente, que a manifestação 
popular em Santa Maria seria grandiosa. Para mim 
seria até uma surprêsa que não o fôsse, porquanto o 
Governador do Estado e todos os elementos do 
Partido Trabalhista Brasileiro anunciaram há dez 
dias, a visita do Marechal Lott, adiantando que Sua 
Excelência seria acompanhado do Vice-Presidente 
da República. Causou-me, por isso, estranheza, 
tivesse o Sr. João Goulart declarado que apenas  
no último dia fôra convidado, porque, com  
dez dias de antecedência, no Rio Grande do 
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Sul se anunciava que o eminente candidato dos 
Partidos Social Democrático e Trabalhista Brasileiro 
lá iria em visita oficial acompanhado do Sr. Vice-
Presidente da República. 

Agora, Sr. Presidente, informa "O Globo" que 
o Marechal Lott não convidou S. Exa. o Sr. João 
Goulart : Transmitiram-me a noticia à última hora, e 
nem tive tempo de lê-Ia. 

Se não foi o General Lott quem convidou, mas, 
sim, o Sr. João Goulart que pediu, por que o fêz, 
Senhor Presidente, Senhores Senadores? 
Naturalmente para usar dos bens e do prestígio das 
funções públicas, em favor da candidatura do 
Marechal Lott. 

Que tôda a Nação contemple essa farsa, para 
depois decidir serenamente sôbre qual dos candidatos 
deve ocupar o supremo pôsto: se aquêle que se serve 
dos postos ou aquêle que serve à Nação! 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Exa. novo aparte? 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Pois não. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 

Quanto a êsse ponto do primeiro item, discordo de V. 
Exa. apenas doutrinàriamente. Cheguei a dizer, em 
aparte a outro discurso de Vossa Excelência, que a 
circunstância de um político ocupar uma função 
pública de responsabilidade não significava, em face 
do sistema constitucional vigente, restrição aos seus 
direitos de propaganda, mesmo o de cabala eleitoral. E 
V. Exa. encontra, no Brasil como nas demais nações, 
os exemplos mais evidentes dessa afirmativa. Na 
América do Norte, o próprio Presidente da República 
faz propaganda em favor de seus suces sucessores; 
enquanto no Brasil há o exemplo do candidato de V. 
Exa. – em potencial, talvez, a estas horas, mas 
possível candidato à Presidência da República  
pelo Partido de V. Exa. –  lançando-se como 
 

Governador do Estado, em plena campanha eleitoral 
no Estado de São Paulo. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – V. Exa., homem 
de talento e de cultura, não ousará traçar paralelo 
entre o Direito Constitucional americano e o 
brasileiro. 

No americano se permite a reeleição. Desde 
que se permite a reeleição, consente-se que o 
candidato e as autoridades façam propaganda no 
exercício do cargo. Atingiram os americanos alto 
índice de educação política. Não é essa a nossa 
situação nem foi êsse o objetivo dos Constituintes 
brasileiros. Quiseram êles, pelo conhecimento que 
tinham dos homens e do meio, evitar essa 
interferência – e exigiram a desincompatibilização. É 
êste o espírito da Constituição, para que os 
candidatos não usem, em tempo algum os cargos 
públicos e os bens públicos no serviço da sua 
candidatura. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Pois não. 
O Sr. Argemiro de Figueiredo – Nesse  

ponto residiu a minha divergência de V. Exa. quando 
do seu último discurso. No regime constitucional 
vigente que. aliás. tem muita coisa do regime 
americano, há-de V. Exa. compreender que o 
espírito do legislador constituinte, em matéria de 
entendimento da incompatibilidade de qualquer 
candidato, está exatamente contido na interpretação 
gramatical da Constituição a que se refere êsse 
entendimento de incompatibilidade. O prazo é fixado 
para a desincompatibilização; dentro dêsse prazo, 
não havendo nenhuma proibição expressa á 
liberdade ou direito político do cidadão, ninguém 
pode exigir que êle se afaste da função pública que 
exerce. 
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O SR. DANIEL KRIEGER: – A divergência 

permanece, e, com pesar meu, permanecerá. Não 
invoco, neste momento, os juristas do País, mas 
apenas os homens de bom senso. Não há 
incompatibilidade de ordem moral, em face da 
Constituição Federal, quando se usa o prestígio do 
cargo e da autoridade, os veículos de transporte, os 
bens da Nação, em favor de algum candidato? Que 
me responda o bom senso do País. Apelo para 
todos; não invoco apenas os juristas que se atêm ao 
preceito gramatical; apelo para a consciência do 
Brasil, voltada para os supremos ínterêsses da 
Nação. 

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

O SR. DANIEL KRIEGER: – Com prazer. 
O SR. MEM DE SÁ: – Tanto Vossa Excelência 

tem razão que, em Santa Maria, nesta oportunidade, 
o Rio Grande do Sul assistiu a êste espetáculo: o 
Comandante do Terceiro Exércício, no exercício de 
suas funções, pronunciando discurso político de 
propaganda do Ministro da Guerra, que também 
divulgava sua candidatura. Êsse procedimento pode 
não ser vedado pela Constituição, mas espero que o 
bom senso – e mão digo outra palavra – de qualquer 
pessoa o condene. 

O SR. DANIEL KRIGER: – Agradeço o aparte 
de, V. Exa., que vem dar relêvo às minhas 
afirmações. 

É a seguinte, Sr. Presidente, a outra parte da 
primeira proposição do eminente Vice-Presidente da 
República: "O Partido do Senador Daniel Krieger não 
existe no Rio Grande do Sul." 

Efetivamente, meu Partido é pequeno, no Rio 
Grande do Sul. Há, no entanto, muito mais  
mérito e desprendimento em integrar um  
pequeno partido, que nenhuma possibilidade oferece 
e só proporciona "suor e lágrimas" – como 
 

disse Winston Churchill – do que pertencer às 
grandes agremiações donatárias do poder ou 
àquelas que oferecem possibilidades. A União 
Democrática Nacional, no Rio G. do Sul, é de fato, 
pequena; mas foi, antes de 1937, um grande Partido, 
que teve a quase totalidade dos representantes à 
Constituinte Federal de 1934. O trabalho, os 
engodos e as opressões da ditadura conseguiram 
diminuída, e o que restou foi um punhado de homens 
fiéis a seus ideais e insensíveis ao poder e às 
tentações dêste. 

Meu Partido, que sempre teve na Câmara 
Federal apenas um Deputado, na última eleição viu-
se privado dessa representação – não por ignominia 
unem transação mesquinha de seus membros, mas 
por que seguindo os impulsos do coração se 
afastaram de nossa grei. Um dos possuidores da 
mais bela fôlha de serviços prestados ao Rio Grande 
do Sul, o eminente General Flôres da Cunha, a 
convite do Sr. Vice Presidente da República, foi 
disputar as eleições no Partido Trabalhista Brasileiro. 
Reputo a sua atuação errada; mas, conhecendo 
profundamente, reconheço as razões espirituais e de 
patriotismo que o levaram a aceitar. Tirou-nos o 
P.T.B. essa grande figura, que em tôdas as 
contendas recebeu o voto consagrador dos 
udenistas do Rio Grande e permitiu fôsse êsse 
eminente concidadão derrotado pela primeira vez. 

Assim corresponderam os trabalhistas a uma 
vida de dedicação, renúncias e amor ao Rio Grande 
do Sul. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Exa. outro aparte? 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Pois não. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Ideal 

respeitável o de V. Exa. e de seu Partido, mas, na 
verdade, não lhes dá o direito de afirmar que os 
outros Partidos não possuem iguais méritos. 
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O SR. DANIEL KRIEGER: – Não! Sustentei 

que V. Exas. retiraram, da União Democrática 
Nacional o eminente Sr. Flôres da Cunha, por 
motivos do conhecimento geral e para mim 
respeitáveis – porque, depois de meu pai, é êle o 
homem a quem mais quero e a quem mais devo –  
mas não tinham o direito de fazê-lo para que fôsse 
derrotado pela primeira vez nas eleições, quando 
existia compromisso do Sr. Vice-Presidente de 
elegê-lo. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Este 
caso, permita-me V. Exa., deve ser pessoal entre o 
nobre colega e o eminente General Flôres da Cunha, 
a cujos méritos rendemos homenagens. 
Reconhecerá V. Exa. que o fato de um homem 
passar de um Partido para outro, por questões de 
honra ou por motivos superiores, não dá motivo a 
que se qualifique de indigna, semelhante atitude. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Labora V. Exa. em 
equivoco evidente. Não atribui indignidade a quem 
muda de partido, por motivos superiores. Pelo 
contrário. Declarei que o General Flôres da Cunha 
estava errado e que eu pensava de forma diferente. 
Contudo, repito, considerava, respeitáveis as razões 
em que S. Exa. se escudou para assim decidir. O que 
reputo ignomínia é atrair-se homem do seu passado, 
do seu prestígio, com relevantes serviços prestados ao 
Rio Grande do Sul, para que fôsse derrotado! 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permitir-me-á V. Exa. dizer que não considero 
indigna a atitude adotada pelo General Flôres da 
Cunha, como não reputo ignominiosa a maneira de 
agir do Sr. Vice-Presidente da República. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Está V. Exa. 
enganado! Não há qualquer similitude na 
comparação de V. Exa. O nobre Senador Arge- 
 

miro de Figueiredo nem parece aquêle Senador de 
inteligência brilhante que conhecíamos e que 
encantava a todos, nesta Cassa! 

Sustento que o General Flôres da Cunha 
podia ter assumido a atitude que adotou, errada, 
repito, mas inspirada nas puras reservas do seu 
espírito. O Partido Trabalhista Brasileiro podia 
recebê-lo. Não há dúvida. O que não podia é, depois 
de tê-lo envolvido na contenda permitir fôsse êle 
derrotado! 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Nesse caso a responsabilidade não é dêsse ou 
daquele Partido. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Tem V. Exa. 
razão. Não é dêsse nem daquele Partido. É do seu 
Partido! 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – A 
responsabilidade pela eleição ou não eleição de 
qualquer homem público cabe ao povo! A êste 
cumpre o direito de selecionar os homens, pelo voto. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Sabe V. Exa. – e 
melhor que ninguém, prestigioso chefe político que é 
do Nordeste Brasileiro – que quando determinado 
chefe tem preferência por um nome, geralmente o 
portador dêsse nome não é derrotado nas urnas! 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Tem 
V. Exa. visto os resultados das últimas eleições no 
Brasil: decepções por tôda a parte, exatamente em 
relação àqueles candidatos que se julgam detentores 
da preferência popular. Há, hoje, como que uma 
consciência do eleitorado brasileiro. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Sr. Presidente, 
êste debate não tem maior importância para a  
tese que venho sustentando. Desejo apenas dizer 
que quantos integram os pequenos Partidos, fiéis às 
suas idéias e princípios, podem declarar, como 
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Montalembert: "nesta hora de apostasias e 
angústias, conservamo-nos fiéis à nossa consciência 
e ao nosso passado". 

Esta, a declaração e a resposta da União 
Democrática Nacional do Rio Grande do Sul ao Sr. 
João Goulart. 

A segunda parte, Sr. Presidente, da entrevista 
do eminente Sr. Vice-Presidente da República 
corporifica-se na seguinte acusação: "dificuldades 
opostas pela União Democrática Nacional a que se 
venha a aprovar, em têrmos favoráveis, a Lei de 
Previdência Social; haja vista o combate dêsse 
Partido ao monopólio de seguros". 

Sr. Presidente e Senhores Senadores, poderia 
responder apenas que a UDN entre 326 Deputados, 
conta apenas 70; e entre 63 Senadores, apenas 16. 
Jamais, portanto, poderia ser responsável pela 
demora ou desvirtuamento de qualquer lei. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Exa. outro aparte? 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Pois não! 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –  

Desejava apenas reiterar o que disse a V. Exa. Não 
houve, na entrevista dada pelo Presidente do meu 
Partido aos jornais do Rio Grande do Sul, nenhuma 
referência direta à União Democrática Nacional nem 
a qualquer outro Partido; atribui-se, sim, a 
responsabilidade pela demora da, feitura das leis ao 
Parlamento, e, na verdade, é ao Parlamento que 
cabe essa responsabilidade. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Quero que V. 
Exa. responda apenas a essa pergunta: as leis de 
Impôsto de Consumo, as leis de Impôsto do Sêlo, a 
Lei de Tarifas e a Lei do General Denys não tiveram, 
por vontade do Govêrno, tramitação rápida nas 
Casas do Congresso? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Não 
importa que V. Exa. tenha de minha parte, uma 
resposta afirmativa, que eu darei. Quero, entretanto, 
perguntar a V. Exa. por que outras leis, de caráter 
trabalhista, não tiveram a mesma tramitação rápida? 

O SR. DANIEL KRIEGER: – A resposta é fácil 
– é porque os Partidos de V. Exa, e seus aliados não 
promoveram a aprovação dessas leis. 

O SR. MEM DE SÁ: – A maioria, 
evidentemente. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – A Maioria, é a 
grande responsável. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Não 
indago a quem cabe a responsabilidade; mas quero 
mostrar a V. Exa. que, na verdade, as leis de 
interêsse fio operariado brasileiro estão transitando 
muito lentamente no Congresso Nacional. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Vou provar a V. 
Exa. que o que angustia o operariado brasileiro não 
é a demora na tramitação de algumas leis; são 
outras situações que o Sr. Vice-Presidente da 
República não quer encarar, não deseja definir, 
constatar ou atacar, porque é co-responsável nelas. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Estranho que haja outras razões senão aquelas que 
os jornais e nós estamos dando. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Vou provar a 
Vossa Excelência. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Estamos recebendo telegramas do operariado de 
todo o Brasil, solicitando urgência sobretudo para os 
projetos de lei da Previdência Social e do Direito de 
Greve e outros que consubstanciam o interêsse das 
classes trabalhistas. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Sr. Presidente, 
resumo o aparte do nobre Líder do Partido Trabalhista 
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Brasileiro. A acusação não foi dirigida a qualquer 
Partido, mas às Casas do Congresso. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Com muito 
prazer. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Desejo 
lembrar, simplesmente, que o Projeto de Reforma da 
Previdência Social, hoje em tramitação nesta Casa, é 
de iniciativa da União Democrática Nacional. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Perfeitamente. Foi 
apresentada pelo Deputado Aluísio Alves. Chegarei lá. 

Sr. Presidente, a grande crítica que se faz à 
União Democrática Nacional, no Senado da 
República, é a de que ela não deseja o monopólio 
dos seguros de acidentes. A UDN não tomou essa 
deliberação em conjunto orientando os votos dos 
seus Integrantes nas Comissões. Por inspiração 
própria votaram em um e outro sentido. 

De mim, só fui contrário ao monopólio dos 
seguros de acidentes, porque os Institutos não são 
órgãos técnicos, mas entidades a serviço do Partido 
Trabalhista Brasileiro. Quando êsses Institutos de 
Previdência integrarem-se nos seus objetivos 
precípuos, então, serei favorável não apenas ao 
monopólio dos seguros de acidentes, mas a de todas 
os seguros, pois entendo que se deve dar maior soma 
de recursos aos órgãos de Previdência Social no Brasil. 

A prova de que estamos com a razão é a 
emenda do eminente Senador Lima Teixeira, que 
propõe a adoção do monopólio dos seguros mas 
para vigorar apenas daqui a dois anos. Se S. Exa. 
sugere tal providência, é por estar certo de que só 
após êsse período estarão os Institutos em 
condições de realízar tais seguros. 

Se daqui a dois anos os órgãos  
de Previdência Social tiverem de- 
 

monstrado haverem-se integrado nas suas funções, 
votaremos todos pelo monopólio do seguro, não só 
de acidentes mas de tôda e qualquer categoria. 

Nesta oportunidade feliz, Sr. Presidente –  
porque não há quem não deseje uma certa igualdade 
de vida – e minorar o sofrimento dos outros – nesta 
oportunidade, daqui a dois anos, ainda estarei no 
Senado da República e indicarei outras fontes de 
arrecadação muito mais volumosas e substanciais, 
sem qualquer ônus para o contribuinte normal do 
Erário do Pais. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Esperamos essa cooperação de Vossa Excelência. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Sabe V. Exa. que 
sempre terá essa cooperação. Desafio V. Exa. ou 
qualquer membro do Senado a que me acuse de 
haver em qualquer emergência, decidido 
facciosamente, contra os interêsses do País. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – V. 
Exa. não está sendo acusado, pelo menos por mim. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. DANIEL KRIEGER:– Com prazer. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: Efetivamente, ao 

apresentar a emenda a que V. Exa. se refere, 
protelando pelo prazo de dois anos o 
estabelecimento do monopólio de seguros pelos 
Institutos de Previdência, a fim de que êles se 
preparem convenientemente para exercer essa 
atribuição, tive o cuidado de conversar com  
vários colegas e, a bem da verdade, devo  
declarar que o nobre Líder da União Democrática 
Nacional, Senador João Villasbôas, se mostrou 
simpático à idéia, manifestando mesmo o  
desejo de transmitir sua opinião aos colegas de 
representação. Cumpre também assinalar que o 
representante da União Democrática Nacional na 
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Comissão de Legislação Social, o nobre Senador 
Padre Calazans, votou favoràvelmente à minha 
emenda, e por isso se verificou o empate. O 
desempate foi decidido pelo voto do Presidente que 
na ocasião me substituía, uma vez que eu, como 
Relator, não quis assumir a presidência ao se votar. 
Em verdade, não sinto no Congresso, ou pela menos 
no Senado, qualquer intransigência. Acredito, que, 
quando o projeto vier a Plenário chegaremos a uma 
solução conciliatória, apoiada por V. Exa, e todos os 
Partidos. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Agradeço o 
aparte de V. Exa., aliás muito digno. Quero ressalvar, 
inicialmente, que a sua atuação, como Relator do 
Projeto de Reforma da Previdência, foi das mais 
louváveis. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Agradecido a Vossa 
Excelência. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – V. Exa. 
apresentou uma série de emendas restritivas, que 
não consultam à,demagogia, mas atendem aos 
interêsses do País. Um homem que assim procede, 
deve receber dos seus pares as maiores 
homenagens, como a que tributo neste momento a 
Vossa Excelência. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: –  Muito obrigado. 
O SR. DANIEL KRIEGER: – Sr. Presidente, o 

projeto de Lei de Reforma da Previdência estêve 
quase um ano na Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado. Quero deixar claro que não 
acuso ninguém. Acentuo apenas determinadas 
circunstâncias. Nessa Comissão, presidida por 
elemento do Partido Trabalhista Brasileiro, que 
também relatou a matéria, o ilustre Senador Lourival 
Pontes – uma das mais belas expressões 
intelectuais desta Casa – o projeto permaneceu todo 
êsse tempo, naturalmente porque S. Exa. encon- 
 

trou, razões profundas para tal. O nobre Senador 
Lourival Fontes não demorou no exame da 
proposição pelo prazer de procrastinar medida que 
favorece aos trabalhadores. Fê-lo apenas para 
sentir, apurar, perscrutar as influências que poderia 
ter no cenário nacional, lei dessa natureza. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Exa. outro aparte? 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Pois não. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 

Talvez V. Exa. não tenha compreendido bem o 
pensamento do chefe do meu Partido. Não houve o 
propósito de atingir a qualquer Deputado ou 
Senador, individualmente. O Sr. João Goulart referiu-
se ao Congresso, porque dêle dependem as 
soluções dos problemas dos trabalhadores. Falou no 
projeto de Lei da Previdência tão só pelo interêsse 
expositivo e a verdade é que essa proposição está 
há mais de dez anos em trâmite no Congresso 
Nacional. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Focalizarei êsse 
ponto. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Não 
há, de nossa parte, o menor intuito de ofender 
qualquer membro do Congresso, muito menos V. 
Exa., cuja inteligência, cultura e patriotismo, tributo 
minha homenagem.  

O SR. DANIEL KRIEGER: – Sr. Presidente, 
na Comissão de Legislação Social, presidida pelo 
eminente Senador Lima Teixeira, também Relator, o 
projeto demorou sete meses. Em outra, presidida por 
elemento do Partido Social Democrático, apenas 
dezessete dias e, na de Serviço Público Civil, de que 
sou Presidente e foi Relator o eminente Senador 
Mem. de Sá, apenas trinta dias. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V. Exa, 
mais uma interrupção no seu discurso? 
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O SR. DANIEL KRIEGER: – Com todo o 

prazer. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Cabe-me prestar a 

V. Exa. uma informação: o projeto permaneceu de 
fato, alguns meses na Comissão de Legislação 
Social. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Não culpo V. 
Exa. Ao contrário, louvo o seu trabalho. Estou 
apenas fazendo um levantamento a fim de atirar de 
volta algumas acusações. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – A Comissão de 
Legislação Social é o órgão específico para tratar da 
matéria: incumbia-lhe estudar cuidadosamente o 
projeto. Era preciso, também, ouvir as classes 
interessadas – empregados, empregadores e 
representantes da União, ou seja, os Presidentes 
dos Institutos. Fui feliz; pois, auscultando-lhes a 
opinião, recebi magníficas sugestões, que 
proporcionaram a aprovação de cento e treze 
emendas. Só uma não logrou êsse resultado –  
precisamente a do monopólio estatal do seguro. O 
tempo, portanto, não foi demasiado, para estudo tão 
meticuloso. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Também não o 
considero. Não acuso, repito, ninguém; apenas 
historio fatos, Não cometo, conscientemente, 
injustiça na minha vida. Presto, aliás, a V. Exa. a 
homenagem a que tem direito. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito obrigado a 
Vossa Excelência. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Sr. Presidente, 
durante os dez anos em que o projeto de Lei da 
Previdência Social transitou pela Câmara dos 
Deputados, o Congresso não se conservou indiferente 
aos interêsses dos trabalhadores. Já não quero aludir 
à circunstância de iniciativa do projeto ser de um 
membro de meu Partido. Votamos a Lei nº 1.136, que 
aumentava o quantum das pensões e permitia, 
 

para êsse fim, que os contribuintes recolhessem até 
dez vêzes mais que o salário mínimo da região do 
País em que fôsse mais elevado; votamos o abono 
de trinta por cento para os aposentados e 
pensionistas, estabelecendo o mínimo de 
quatrocentos cruzeiros e o máximo de mil cruzeiros 
por mês; e votamos a mais liberal das leis, que não 
tem similar em todo o mundo, a que permite a 
aposentadoria dos operários aos cinqüenta e cinco 
anos de idade e trinta de serviço. 

Votamos também as pensões e 
aposentadorias móveis. Tôda vez que o custo de 
vida determine aumento de salários, serão também 
reajustadas as pensões e aposentadorias. 

Sr. Presidente, um Congresso que assim 
procede não pode ser acusado de insensível às 
aspirações do proletariado, brasileiro. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Em 
síntese: V. Exa. não nega que o projeto sôbre a 
Previdência Social transita no Congresso há mais de 
dez anos. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – E expliquei por 
que. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Está 
comprovada a veracidade da declaração do Sr. João 
Goulart. 

O SR. MEM DE SÁ: – Permite o nobre orador 
um aparte? 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Pois não. 
O SR. MEM DE SÁ: – Há, sobretudo, na 

entrevista – e creio que V. Exa. está deixando  
passar – um ponto a destacar: o Sr. João  
Goulart, no primeiro discurso da Bahia, aludiu a 
emendas que entram pelas frestas do  
Senado, contrárias à Lei de Previdência Social.  
É êsse ponto que precisa ser esclarecido. 
Desconheço e creio que a Bancada Trabalhista 
também que existam; mas se existem, todos 
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nós, especialmente os trabalhistas estamos na 
obrigação de apontá-las. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Agradeço o 
aparte de V. Exa. e aproveito a sugestão para lançar 
um repto que se apontem as emendas que entraram 
pelas trinchas do Senado, a fim de que sejam 
conhecidas e discutidas. 

O SR. MEM DE SÁ: – É uma acusação que 
pesa, sobretudo, sôbre a Bancada do Partido 
Trabalhista. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Sr. Presidente, 
alega também o Senhor João Goulart, que grandes 
dificuldades têm impedido a aprovação do projeto 
que regula o direito de greve – preceito 
constitucional. 

Não sei, Sr. Presidente, quais são essas 
dificuldades. Aproveito o ensejo para referir-me à 
reunião que tivemos com S. Exa. e que, na 
entrevista, que concedeu, me atribuiu uma omissão 
no relato. Quando reunidos com o Sr. Vice-
Presidente da República os Líderes do Senado, 
depois de uma exposição muito simpática, em que 
ao contrário do discurso, declarou S. Exa. que, nesta 
Casa, todos os Partidos estavam empenhados em 
atender às reivindicações do operariado, perguntou-
nos em quanto tempo poderíamos aprovar essa lei. 
Depois de fazer eu uma série de objeções, com as 
quais concordou S. Exa., declarei: "Se houver um 
acôrdo, dentro de quinze dias poderemos aprovar o 
substitutivo". Na mesma oportunidade o nobre 
Senador Jefferson de Aguiar foi designado Relator. 

Devo ressaltar que êste teve a ombridade de 
declarar que redigiria o substitutivo, mas não o faria 
premido por ameaça, porquanto se falava em 
presença no Senado, dos interessados, em greve, 
apelos e outras manifestações. 

Cumpri religiosamente com  
a obrigação contraída. Na Presidên- 
 

cia, da Comissão de Constituição e Justiça, na 
ausência do eminente Senador Lourival Fontes, 
promovi as reuniões necessárias e, mais do que 
isso, pedi ao Senador Jefferson de Aguiar que 
apressasse a elaboração de seu substitutivo. 

Na primeira reunião em, que Sua Excelência 
trouxe êsse 'trabalho, o eminente Senador Argemiro 
de Figueiredo, Líder do PTB, pediu adiamento da 
discussão, para que fôssem publicados os avulsos. 
Como êstes demorassem, mandei fazer a transcrição 
no Diário do Congresso Nacional e distribuí 
exemplares aos membros da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Na segunda reunião, o eminente Senador 
Attílio Vivacqua pediu vista do processo, para 
apresentar substitutivo. Quarta-feira última, roguei a 
S. Exa. que o fizesse, porque não desejava retardar 
de modo algum a tramitação do projeto na 
Comissão. Todavia, o eminente Senador Lameira 
Bittencourt solicitou fôsse sustado o andamento da 
matéria, esclarecendo que o fazia a instâncias do 
próprio Sr. João Goulart, Presidente do PTB. 

Sr. Presidente, noutro item, o Sr. Vice-
Presidente da República alude a alguns anteprojetos, 
os quais, enviados ao Congresso, no tempo em que 
S. Exa. era Ministro, ainda não tiveram andamento. 

Não sòmente no Senado, mas também na 
Câmara dos Deputados, há entre os três grandes 
Partidos, Convênio que lhes assegura prioridade 
para pedirem urgência sôbre determinada matéria. 
Por que o Partido de S. Exa. não fêz uso dêsse 
direito? Por que não pediu urgência paga os projetos 
a que se refere o Sr. Vice-Presidente da República? 

Assim, Sr. Presidente, a culpa não nos cabe. S. 
Exa, em sua entrevista, fêz uma inversão, dizendo – 
"Será o Partido Trabalhista Brasileiro acusado de obstruir 
o andamento dêsses processos? –  Ninguém fêz essa 
afirmativa. Afirmamos é que houve omissão do Par- 
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tido Trabalhista na movimentação desses projetos, 
não ações obstrutivas. 

O.SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permita-me retificar. V. Exa., no caso, não pode dizer 
omissão. Referiu-se, há pouco, a pedido de 
adiamento que eu teria feito na Comissão de 
Constituição e Justiça. Realmente o fiz. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Lógico! Eu não o 
diria se V. Exa. não o tivesse feito. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Dei a 
razão a Vossa Excelência... 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Achei-a a justa. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – ...na 

oportunidade, e vou repeti-Ia agora. Conhecia o 
Senado, até aquêle momento, em relação ao projeto 
sôbre o Direito de Greve, o originário da Câmara dos 
Deputados. Que, precisamente quando se lhe 
apresentava substitutivo, chegava às mãos do 
Relator, o nobre Senador Jefferson de Aguiar, outro 
substitutivo oferecido pelos Lideres sindicais. 
Interessado em conhecer o pensamento da classe, 
solicitei o adiamento, da discussão, para publicação 
daquele trabalho. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Apenas registrei 
o fato. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Não 
concordo, pois, com a referência do nobre colega à 
omissão. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Sr. Presidente, 
chegamos ao fim da tréplica que vimos. oferecendo à 
entrevista concedida pelo eminente Sr. Vice-
Presidente da República, "em cima da perna", 
segundo a expressão gauchesca do nosso Al Right. 

Desejo, agora, traçar as considerações finais 
do meu trabalho. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite 
V. Exa. um aparte? 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Pois não. 
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –  Desejo 

incluir no discurso que profere o ilustre representante 
do Rio Grande do Sul que o trabalho por mim 
desenvolvido na Comissão de Constituição e Justiça 
teve em mira adotar-se lei eqüanime e dentro da 
preceituação constitucional. Não procurei patrocinar 
interêsses de classe. Entendia-se – e entendo até 
hoje deveríamos elaborar diploma capaz de 
preservar a segurança nacional no conflito entre o 
capital e o trabalho. Afirmo que o projeto que 
apresentei à consideração da Comissão de 
Constituição e Justiça não prejudica as classes 
trabalhistas nem vulnera os interêsses dos 
empregadores. Isso mesmo foi declarado pelos 
eminentes colegas. Os que formularam críticas à 
minha proposição também acentuaram que não 
haviam apreciado, não haviam lido nem conheciam a 
totalidade do substitutivo por mim oferecido. É V. 
Exa. testemunha de que, na reunião primeira 
realizada no Gabinete do Sr. Primeiro Secretário, 
assinalei que dentro de quinze dias apresentaria meu 
projeto, depois de ler quanto se relacionasse com o 
direito de greve, inclusive o livro de autoria de 
Segadas Viana, ainda no prelo. Frisei, no entanto, 
que dificuldades porventura surgidas, talvez 
retardassem a apresentação da matéria, a qual, após 
trinta dias, foi submetida à consideração da 
comissão da Constituição e Justiça. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Agradeço o 
aparte de Vossa Excelência. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Pondero ao nobre orador que  
dispõe de apenas dez minutos para concluir seu 
discurso. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Obrigado a, V. 
Exa., Sr. Presidente. 
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Entrarei, portanto, nas considerações finais do 

meu trabalho, premido pelo tempo. 
O Sr. Vice-Presidente da República conhece, 

melhor do que ningaém, que as angústias em  
que se debatem não só os operários, como as 
classes liberais e a pequena burguesia do  
Brasil, decorrem não da omissão do Congresso 
Nacional na votação de determinadas leis, mas, 
principalmente, quase que exclusivamente, da 
inflação que devora o Brasil. Não alude S. Exa., no 
entanto, a essa circunstância, porque o responsável 
por ela é o Govêrno da República; e o Vice-
Presidente o co-responsável, porque tem em suas 
mãos dois Ministérios e todos os Institutos de 
Previdência. 

Pergunto: o que fëz o Ministério da Agricultura 
nesse longo lapso de tempo? Nada! 

Pergunto ainda: qual o destino que o Govêrno 
deu aos ágios, criação do gênio de Oswaldo  
Aranha, para fomentar e desenvolver a agricultura do 
País? 

Destinação diferente, da prevista, o que nos 
conduziu à situação de penúria em que nos 
encontramos. 

O Chefe do Executivo sonha, e o Vice-
Presidente faz demagogia, enquanto o Brasil afunda 
na inflação, nos prenúncios de desordem, na 
inquietação e no desespêro que assola e confrange 
os corações! (Muito bem. Palmas O orador é 
cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Jarbas Maranhão, para comunicação. 

O SR. JARBAS MARANHÃO: – Sr. 
Presidente – Vimos à tribuna para saudar uma 
senhora pela benemerência de sua ação. 

Estamos identificados com as razões de ordem 
ao mesmo tempo política e humana do problema 
social, desde os tempos de nossa vida acadêmica, 
quando na Presidência de órgão de representação 
universitária nos empenhávamos em as- 
 

sistir ao estudante pobre com o prosseguimento, 
depois disso, já nao só dos estímulos entusiastas 
dessa fase escolar, porém de atuação objetiva nas 
suas responsabilidades. 

No Gabinete de um Govêrno, aberto a tôdas 
as questões sociais; na direção do SENAI, onde 
buscamos desenvolver a aprendizagem de ofício 
junto a filhos de trabalhadores da indústria; na 
Justiça do Trabalho, na qualidade de Suplente da 
Presidência do Conselho Regional, observando, de 
outro ângulo, desajustamentos nos campos da 
economia e do trabalho; numa Secretaria de Estado, 
onde nos foi possível não sòmente descortinar, mas, 
sobretudo, verificar de perto a extensão e a 
gravidade dos desequilíbrios de saúde e educação 
que atingem grandes frações de nossa gente; no 
Congresso, com a inidiativa de proposições, 
dispondo sôbre o ensino do Serviço Social em nível 
universitário e em bases compatíveis com as suas 
características universais, e bem assim definindo e 
protegendo o título de seus agentes. 

A Legião Brasileira de Assistência, de que 
fomos um dos fundadores e dirigentes, em 
Pernambuco – com a presença da Exma. Senhora 
Antonieta Magalhães, figura de raro equilíbrio e 
bondade, por um espírito raro de compreensão, 
naquela época em que no plano nacional e na 
mesma instituição atuava, também com excelsas 
virtudes, D. Darcy Vargas, – evoca sempre uma 
página de esfôrço, que nos alegra e conforta 
lembrar, para o nosso ativo, nesse sentido. 

Somos, ainda mais por isso, sensíveis ao 
conhecimento de obras dessa espécie, e ante 
aquêles que nelas se empenham e colaboram. 

Dona Sara Lemos Kubitschek, por exemplo, 
ditingue-se pela sua personalidade atuante nesse 
vasto território do sofrimento humano. 

Ao ensejo, pois, de sua data natalícia, 
fundadora e dirigente que é de obras e instituições 
assistenciais de grande alcance e impor- 
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tância, apresentamos homenagens de respeito e 
admiração pelo zêlo com que vem se dedicando à 
causa da Assistência Social. 

Essas homenagens, Sr. Presidente, são tanto 
mais justas quanto é certo que o seu devotamento 
em ajudar aos menos favorecidos, resulta mais da 
fôrça de decisão de sua índole, do que da influência 
de sua atual posição como espôsa do Presidente da 
República. 

Sentindo, como ascendentes seus, inclinações 
filantrópicas, fundou, em Minas Gerais, a Associação 
das Voluntárias, amplo movimento de benefício 
social, através de escolas, hospitais, lactários e 
postos de puericultura com generalizada 
repercussão, como havia de ser. 

Com a investidura do Sr. Juscelino Kubitschek 
na Presidência da República, veio Dona Sara a criar 
outra benemérita instituição – as Pioneiras Sociais – 
de amplitude nacional, que vem prestando 
colaboração relevante em todo o campo da 
assistência, apresentando-se, porém, com especiais 
cuidados, no combate ao câncer e no amparo a 
quantos se vejam atingidos por essa enfermidade. 

Saliente-se, a êsse respeito, a organização do 
Centro de Pesquisas Luiza Gomes de Lemos. 

Êsse centro vem participando de modo 
expressivo na luta contra a terrível doença; e, 
conforme elementos do relatório de 1957, "foi 
construído especialmente para prevenção e combate 
ao câncer nas mulheres, estando em perfeitas 
condições para cumprir sua elevada finalidade: 
dispõe de instalações apropriadas; possui  
habilitado corpo de técnicos e especialistas; tem 
moderna e completa aparelhagem, capaz de  
realizar todos os exames necessários; conta  
com um valioso Serviço de Assistentes Sociais, 
indispensável ao reajustamento e solução dos 
numerosos problemas advindos ou ligados ao  
mal; ministra, permanentemente, cursos e estágios 
para médicos e técnicos; faz intercâmbio cientí- 
 

fico com instituições médicas, públicas ou privadas, 
de todo o País, interessadas no assunto; mantém um 
departamento de pesquisas. Suas instalações 
permitem atender 36 mil mulheres por ano". 

Bastaria referir êsse setor, para dizer do 
profundo interêsse social da aludida instituição, não 
desejássemos citar outras modalidades de sua 
humanitária atuação. 

Há um serviço de assistência médica-dentária-
radiológica, sem dúvida pioneiro no Brasil, executado 
atualmente por 22 Hospitais Volantes (Clinomobil), 
atendendo a populações de maior pobreza do Rio de 
Janeiro é outras cidades do Brasil. 

Êsses Hospitais Volantes estão equipados 
com Raios X para diagnósticos médicos e dentários, 
laboratório de análises clínicas, sala para pequenas 
intervenções cirúrgicas etc. 

Para mostrar a indiscutível utilidade dêsse 
último serviço, cabe lembrar que, já em 1957,  
de 4 de janeiro a 14 de dezembro, as 5 unidades 
que, naquele período, atuaram nos subúrbios do 
Distrito Federal, deram consultas a 67.272  
pessoas, com a seguinte distribuição de serviços: 
Clínica Médica, 45.158 consultas; Clínica 
Odontológica, 18.324; Clínica Radiológica, 3.790 
consultas. 

Também, no setor do ensino, com a  
perfeita compreensão de que nenhum esfôrço  
de reajustamento social é possível sem a  
assistência educacional, as Pioneiras Sociais  
fizeram funcionar 22 escolas localizadas no Rio  
de Janeiro, nas zonas de maior densidade 
demográfica infantil e de menos assistência escolar, 
alfabetizando um total de 7.400 crianças, 
beneficiadas, ainda, com vestuário, material de 
estudo, merenda escolar, tratamento médico-
dentário, inclusive o levantamento torácico de todos 
os alunos. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Permite V. Exa. um 
aparte? 
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O SR. JARBAS MARANHÃO: – Com todo o 

prazer. 
O SR. RUY CARNEIRO: – Manifesto meu 

aplauso aos conceitos judiciosos que V. Exa. está 
externando em relação à Exma. Sra. D. Sara 
Kubitsehek, mui digna Presidente das Pioneiras 
Sociais. Como a benemérita D. Darcy Vargas  
– que tão grandes e relevantes serviços prestou  
à criança e à mãe pobre do Brasil, como  
fundadora e Presidente da Legião Brasileira de 
Assistência – Dona Sarah Kubitschek vem se 
desvelando à frente dessa obra social que  
V. Exa., com tanto brilho, analisa em tôda a 
profundidade, permitindo assim à Casa e à  
Nação avaliar a grandeza do que vem sendo 
realizado por essa desvelada patrícia e suas 
companheiras. O povo de Campina Grande,  
por exemplo, fêz um apêlo à Presidente das 
Pioneiras Sociais, no ano passado, e obteve  
um hospital volante para atender à sua população 
pobre. Quero, desta forma, trazer minha 
solidariedade à justa e merecida homenagem  
que V. Exa. presta às Pioneiras Sociais, na  
pessoa de sua benemérita dirigente, D. Sara 
Kubitschek. Através da tribuna, como representante 
do glorioso Estado de Pernambuco, V. Exa.  
falando pormenorizadamente enumera, com o  
brilho da sua inteligência, as obras que a  
primeira dama do País está realizando, à frente 
dêsse serviço social. Deixo aqui os meus  
aplausos e o depoimento quanto à ajuda que  
aqruêle serviço prestou à população pobre de 
Campina Grande. 

O SR. JARBAS MARANHÃO: – Agradeço o 
aparte do nobre colega. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Lembro aos nobres Senadores que o 
Regimento não permite aparte em comunicação 
inadiável. 

O SR. JARBAS MARANHÃO: – S. Exa., o 
Senador Ruy Carneiro, traz testemunho da eficiência 
das Pioneiras Sociais, com o pronto atendimento a 
uma reivindicação de um grande Município do 
Nordeste no sentido de se instituir ali um hospital 
volante. 

Ainda as Pioneiras Sociais vêm erguendo e 
mantendo, por todo o País, inúmeros outros postos 
de puericultura, lactários, ambulatórios, serviços de 
recreação infantil e educação doméstica, além de 
proporcionarem, todos os anos, alegrias de Natal a 
duzentas mil crianças brasileiras, num simpático e 
compreensivo respeito a idênticos programas 
festivos, contínua e anteriormente realizados. 

Fazendo o registro dêsses trabalhos em que 
se desdobra a ação da Senhora Sara Kubitschek 
para benefícios inteligentes de amparo humano, num 
empreendimento de fim social tão bem sentido e 
realizado, assinalamos sentimentos elevados em 
virtude da coragem e humanidade que inspiram 
exaltação à mulher brasileira, distintamente 
representada na pessoa da ilustre dama. (Muito bem; 
muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, 
requerimento de informações que vai ser lido pelo Sr. 
Primeiro Secretário. 

É lido e deferido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 353, DE 1959 

 
Exmo. Sr. Presidente do Senado Federal. 
Nos têrmos regimentais, requeiro a V. Exa. se 

digne solicitar ao Departamento Administrativo do 
Serviço Público informações sôbre os seguintes 
quesitos: 

a) Quais os cargos e carreiras do Serviço 
Público Civil da União em que existem funcionários 
interinos, aguardando a realização de concursos; 
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b) Em que datas se realizaram os últimos 

concursos para provimento dos cargos e carreiras 
arroladas no item anterior; 

c) Quais os concursos atualmente abertos, em 
realização ou programados para o corrente ano, pelo 
DASP; 

d) Quais as razões ou motivos que explicam a 
existência de interines, em cargos ou carreiras, por 
mais de dois anos, sem que se hajam realizado 
concursos para provimento efetivo dos mesmos. 

Sala das Sessões, em 2 de outubro de 1959. – 
Mem de Sá. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, outro 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

É lido e deferido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 354, De 1959 

 
Exmo. Sr. Presidente do Senado Federal. 
Nos têrmos regimentais, requeiro a V. Exa. se 

digne solicitar ao Ministério das Relações Exteriores 
e à Novacap informações sôbre o montante das 
despesas efetuadas por um e por outro com a 
recente realização do Congresso Internacional de 
Críticos de Arte, em Brasília e nesta Capital, 
discriminando os gastos, quanto possível, com 
passagens, estadas em hotéis, transporte para 
Brasília, ida e volta, banquetes e homenagens, 
publicidade etc. 

Sala das Sessões, em 2 de outubro de 1959. – 
Mem de Sá. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, um 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 355, DE 1959 

 
Nos têrmos do art. 211, letra n,  

do Regimento Interno, requeiro dis- 
 

pensa de interstício e prévia distribuição de avulsos 
para o Projeto de Lei da Câmara nº 29, de 1959,  
que autoriza a abrir pelo Ministério da Viação e 
Obras Públicas, o crédito especial de Cr$ 
1.450.000.000,00, destinado à conclusão de ligações 
rodoviárias, a fim de que figure na Ordem do Dia da 
sessão seguinte. 

Sala das Sessões, em 5 de outubro  
de 1959. – Ovídio Teixeira. – Lameira  
Bittencourt. – João Villasbôas. – Pedro  
Ludovico. 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento que 
acaba de ser lido independe de apoiamento e de 
discussão. 

Em votação. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
Em virtude da deliberação do Plenário,  

o projeto entrará na Ordem do Dia da próxima 
sessão. 

Sôbre a mesa, requerimento de urgência que 
vai ser lido. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 538, DE 1959 

 
Nos têrmos do art. 330, letra b, do  

Regimento Interno, requeremos urgência para o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 13, de 1959,  
que aprova o Acordo de Resgate assinado  
entre os Governos dos Estados Unidos do  
Brasil e da França, no Rio de Janeiro, em 4 de maio 
de 1956. 

Sala das Sessões, em 5 de outubro de 1959. – 
Lameira Bittencourt. – Argemiro de Figueiredo. – 
João Viilasbôas. 

O SR. PRESIDENTE: – Na forma do 
Regimento, o requerimento será votado no fim da 
Ordem do Dia. 

Tem a palavra o nobre Senador Gilberto 
Marinho, inscrito para explicação pessoal. 
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O Sr. Senador Gilberto Marinho pronuncia 

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

O SR. PRESIDENTE: – Tendo sido 
distribuídos, hoje, os avulsos do Subanexo 
orçamentário para 1960, nº 4.11, referente à 
Superintendência do Plano de Valorização 
Econômica da Região Fronteira Sudoeste do País, a 
matéria fica sôbre a mesa para recebimento de 
emendas, durante o prazo de três sessões, a  
partir da que se seguir à presente, na forma  
do disposto no artigo 339, letra b, do Regimento 
Interno. (Pausa). 

Do Sr. General Comandante da Escola 
Técnica do Exército a Mesa recebeu convite, 
extensivo aos Senhores Senadores, para a 
conferência que o Embaixador do Brasil em Londres, 
Sr. Assis Chateaubriand, fará amanhã, dia 6 de 
outubro, às 9 horas, no auditório daquela Escola. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, 
requerimento que vai ser lido. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 357, DE 1959 

 
Com fundamento no art. 214, nº 3, do 

Regimento Interno, e nas tradições do Senado, 
requeremos as seguintes homenagens de pesar pelo 
falecimento do Dr. Antônio Bento de Faria, Ministro, 
aposentado, do Supremo Tribunal Federal e ex-
Presidente daquela Egrégia Côrte. 

a) inserção, em Ata, de um voto de profundo 
pesar; 

b) apresentação de condolências à família. 
c) Sala das Sessões, em 5 de outubro de 

1959. – Lameira Bittencourt. – Gilberto Marinho. – 
Jarbas Maranhão. – Milton Campos. – Attílio 
Vivacqua. – Brasílio Celestino. – Francisco Gallotti. – 
 

Públio de Mello. – Lobão da Silveira. – Daniel 
Krieger. – Argemiro de Figueiredo. – Zacharias de 
Assumpção. 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento 
independe de apoiamento. Em votação. 

O SR. PÚBLIO DE MELLO (para encaminhar 
a votação) (*): – Sr. Presidente, Senhores 
Senadores, os jornais noticiam o falecimento do Dr. 
Antônio Bento de Faria. 

Mais urna vez cobrem-se de luto as letras 
jurídicas do País. Há pouco, era o Ministro Castro 
Nunes, nome ilustre que desaparecia; hoje, o 
Ministro Bento de Faria, um dos juristas que 
deixaram o nome ligado a obras do maior valor no 
campo da Ciência Jurídica. Do exercício da 
Advocacia, chegou à Suprema Magistratura, Ministro 
que foi do Supremo Tribunal Federal, cuja 
Presidência duas vêzes exerceu. 

Revelou-se o Magistrado austero, culto, 
integérrimo como quem mais o fôsse. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. PÚBLIO DE MELLO: – Pois não. 
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Modesto 

jurista, associo-me, em meu nome e no de meu 
Partido, à manifestação tão justa prestada à memória 
de um dos nossos maiores jurisconsultos e mais 
notáveis magistrados. Com a maior emoção 
reverenciamos a memória de Bento de Faria; e V. 
Exa. o faz de forma brilhante e condigna da 
conspícua memória do saudoso e eminente patrício, 
cujo nome enalteceu nossa cultura jurídica no País e 
no exterior. 

O SR. PÚBLIO DE MELLO: –  
Agradeço o aparte com que me  
honrou o eminente Senador Attílio 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Vivacqua, trazendo a solidariedade de seu  
Partido à pálida homenagem que presto à  
memória do saudoso Magistrado Antônio Bento  
de Faria. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. PÚBLIO DE MELLO: – Ouço o nobre 
colega. 

O SR. DANIEI KRIEGER: – Queira V. Exa. 
associar a União Democrática Nacional à 
homenagem à memória do Ministro Bento  
de Faria. 

O SR PÚBLIO DE MELLO: – Agradeço só 
nobre Senador Daniel Krieger a solidariedade que 
traz às minhas modestas palavras. 

O SR CUNHA MELLO: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. PÚBLIO DE MELLO: – Com muito 
prazer. 

O SR. CUNHA MELLO: – Associo-me, em 
meu nome pessoal e no do Partido Trabalhista 
Brasileiro, à justa homenagem que V. Exa. presta à 
memória do Ministro Antônio Bento de Faria. 
Advogado, autor de diversos livros de Direito, 
Procurador Geral da República, Ministro do  
Supremo Tribunal Federal, foi figura das mais 
notáveis das letras jurídicas do País e de tôda a 
Magistratura. 

O SR. PÚBLIO DE MELLO: – Agradeço a 
solidariedade do eminente Senador Cunha Mello,  
em seu nome e no do seu Partido, às palavras que 
estou proferindo. Antônio Bento de Faria foi um dos 
grandes juristas brasileiros. Ninguém o excedeu em 
labor profícuo nas letras jurídicas todos quantos 
cursaram as Faculdades de Direito conheceram as 
obras do emérito jurisconsulto. Magistrados, 
advogados, estudantes, todos compulsaram suas 
obras. 

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

O SR. PÚBLIO DE MELLO: – Pois não. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Manifesto 

integral solidariedade à homenagem que V. Exa. 
presta ao Ministro Antônio Bento de Faria, a quem 
sempre admirei pelo talento e saber jurídico. 
Recordo que, simples estudante de Direito, pleiteava 
eu, junto ao Supremo Tribunal Federal causa que, 
embora me parecesse justa e lógica, perdera, em 
várias instâncias. Recebi, então, do Ministro Bento 
de Faria, conselhos maravilhosos para a hipótese de, 
terminado o curso de Direito, pretender exercer a 
advocacia. Insistiu sobretudo em que, uma vez 
convencido de estar certo, lutasse, sem 
desfalecimento para obter o que entendesse de 
justiça. 

O SR. PÚBLIO DE MELLO: – Sou muito grato 
às palavras com que o eminente Senador Caiado de 
Castro ilustra meu modesto discurso. 

As obras de Bento de Faria abrangeram os 
diversos ramos da Ciência Jurídica. Comentou, 
magistralmente, o Código Comercial de 1850, que 
proporcionou aos estudiosos, conhecimento 
completo dêste ramo do Direito. Comentou, 
outrossim, o Código Penal .de 1890, evidenciando 
espírito claro e convincente. Publicou, ainda 
"Nulidade em Matéria Criminal", "Falência", "Acidente 
no Trabalho", "Direito Penal e Contravenções" e 
outras obras de real merecimento. Vidas elas 
revelam a cultura magnífica do Ministro Bento de 
Faria são de grande sabedoria os votos por êle 
proferidos no Supremo Tribunal Federal. 

Não posso deixar de ressaltar a 
importantíssima Revista de Direito, cognominada 
"Revista de Bento de Faria", que é excelente 
repositário de doutrina e jurisprudência em tôdas as 
suas manifestações. 
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Em todos os ramos do Direito, Bento de Faria 

pontificou com sabedoria e elevação. 
Perde o País um grande Juiz, um grande 

jurista, um grande jurisconsulto. Os seus pareceres 
na Procuradoria-Geral da República são luminosos, 
plenos de saber jurídico, granjeando a admiração e o 
respeito de todos. 

Sr. Presidente, justifica-se plenamente o 
requerimento ora em discussão. A homenagem do 
Senado da República será prestada a um dos  
maiores cultores do Direito, a um dos maiores 
Magistrados brasileiro. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
requerimento. 

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

Está aprovado. 
A Mesa associa-se às homenagens que 

Senado acaba de deliberar prestar à memória do 
eminente Ministro Antônio Bento de Faria. 

Disse o nobre Senador Públio de Mello, na sua 
formosa oração, que ninguém excedeu aquêle 
eminente brasileiro no profícuo labor jurídico. 

Realmente, a elevada capacidade de trabalho 
do eminente Ministro Bento de Faria, foi inexcedível. 
Ainda agora, aos oitenta e quatro anos de idade, 
estava Bento de Faria dedicado intensamente a uma 
obra jurídica de grande valor; infelizmente, não será 
terminada, morte roubou-o de nosso convívio. 

Será inscrito na Ata de nossos trabalhos um 
voto de profundo pesar pelo seu falecimento e 
apresentadas condolências à Família enlutada. 

Passa-se à 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única do Projeto de Resolução nº 

19, de 1957, que suspende a execução da 
 

Lei nº 2.970, de 24 de novembro de 1956,  
visto haver sido declarada inconstitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal – (projeto oferecido  
pela Comissão  de Constituição e Justiça, em  
seu Parecer nº 563, de 1957), tendo Parecer,  
sob o nº 463, de 1959, da Comissão de Constituição 
e Justiça, concluindo não caber o reexame do 
projeto, em vista das informações prestadas  
pelo Ofício nº G-159, de 17 de junho de 1959,  
do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal 
– (com voto em separado do Senador Attílio 
Vivacqua ). 
 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
O Sr. Senador Attílio Vivacqua pronuncia 

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

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
O SR. CUNHA MELLO: – Sr. Presidente, 

Senhores Senadores: Relator na Comissão de 
Constituição e Justiça, do parecer de que decorreu  
a resolução ora submetida ao voto do Senado,  
sinto-me no dever de justificá-lo neste momento. 
Poderia, é verdade, sentir-me desobrigado dêsse 
encargo, já que um outro parecer apoiando  
o meu, foi emitido, na mesma Comissão, tendo  
como Relator o ilustre e nobre Senador Daniel 
Krieger. 

Serei breve nos esclarecimentos, de  
fato e de direito, que vou prestar ao Senado.  
Não venho à tribuna fazer digressão histórica  
e erudita do contrôle judicial das leis, em face  
da Constituição, desde as mais remotas  
épocas, em Cartas Magnas escritas e rígidas  
e não escritas e flexíveis, distinção de aspecto 
técnico, mas sem expressão na realidade,  
eis que, na própria Europa continental,  
diversos países de constituições rígidas 
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não conferem ao Poder Judiciário qualquer contrôle. 
Três sistemas constitucionais conhecem os 

diversos países do Mundo: 
a) o inglês, sem Constituições escritas, o que, 

em rigor, não é muito verdadeiro; 
b) o continental europeu, de Constituições 

escritas, todavia, isentas do contrôle judicial; 
c) o americano, onde o respeito à Constituição 

escrita é assegurado pelo contrôle jurisdicional dos 
atos do Congresso. 

Inconstitucional, no regime inglês, é ato  
oposto ao espírito da Constituição; no regime 
francês, é ato censurável; no regime americano têm-
se como ato de excesso de poderes, por 
conseguinte, nulo. 

Dois sistemas de contrôle judicial tiveram 
maior irradiação pelos países civilizados – o 
austríaco, de caráter político e o americano, 
eminente político. 

Como órgãos de contrôle judiciário tivemos 
diversos tipos nesses países. Na Pensilvânia, criou-
se o Conselho de Censores; em New York, a 
Comissão Revisora; a França conheceu o Grande 
Juri Constitucional; a Espanha tem o Tribunal de 
Garantias Constitucionais; a Itália, a sua Côrte 
Constitucional. 

A muitos outros órgãos de contrôle judicial nos 
podíamos referir, inclusive ao Recall americano, que 
derrotou Theodore Roosevelt. 

A ação de qualquer poder fora dos textos 
constitucionais é inválida, é excessiva, é nula. É êsse 
um dogma que da influência das idéias dominantes 
nas colônias inglêsas, passou ao regime 
constitucional americano, de cuja evolução se 
ocupou, admirável, o grande Marshall. 

A harmonia e a indepndência dos poderes, se 
praticam e exercitam, contendo-se cada qual dentro 
da órbita constitucional que lhe foi traçada. 

Nas Constituições americanas, a  
idéia prima das Federações é a 
 

limitação do Poder Legislativo e a expansão do 
Poder Judiciário, como órgão supremo da 
hermenêutica constitucional. 

No nosso regime federativo, inspirado pela 
tradição americana, o contrôle dos atos legislativos é 
exercido pelo Poder Judiciário, como instituição  
repressiva dos mesmos atos. 

O contrôle judicial das leis não é uma 
faculdade, ou uma atribuição que se possa deixar de 
exercer. 

É um dever que incumbe ao Supremo Tribunal 
Federal, ex-vi do artigo 101, nº 101, letra b, da 
Constituição. 

Deixando, de parte o que ocorreu e ocorre em 
outros países, passamos ao exame do instituto do 
contrôle judicial entre nós, na evolução do nosso 
regime constitucional. 

De 1891 a 1946, a jaça da 
inconstitucionalidade não tinha conseqüencias senão 
in-concreto, não se transformava em julgamento em 
tese, erga-omnes ou definitiva. 

No nosso regime constitucional do Império, 
não se outorgava aos juízes a faculdade de deixar de 
aplicar uma lei por contrária à Constituição. Dessa 
omissão, observa Levi Carneiro, resultaram a falta de 
prestígio e autoridade do Supremo Tribunal Federal. 
Esqueceu-se, porém, o nosso notável jurista, que, o 
Império tinha o Poder Moderador, – o judiciário de 
todos os Poderes, na frase de Benjamim Constant, 
ou, segundo o Visconde de Uruguai, como que o  
Inspetor do equilíbrio, da harmonia e independência, 
dentro da qual todos os Poderes devem proceder. 

Proclamada a República em 1889, inspirada 
na tradição constitucional norte-americana, já, na 
Constituição Provisória, bem como em outros  
textos legais, como no Decreto nº 848, de 1890, 
Orgânico da Justiça Federal, na Constituição  
de 1891 e na Lei nº 224, complementar da 
organização da referida Justiça, desde logo, se 
reconheceu aos juízes a faculdade de deixar de apli- 
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car uma lei por atentatória, por ferir dispositivos 
constitucionais. 

Dessa orientação, como é fácil de 
compreender, resultaram muitas divergências entre 
juízes e tribunais. 

Criou-se uma variável hermenêutica da 
Constituição entre êles, concorrendo para o seu 
desprestígio. 

Da circunstância de poderem os juízes, 
reconhecendo inconstitucional uma lei, deixar de 
aplicá-la, em determinado caso, sob sua decisão, 
sub judice, resultou que, em cada pleito, em cada 
demanda, voltava-se a discutir a aplicabilidade ou 
não da mesma lei. 

Só depois dos regimes de 1934 e de 1946, se 
consolidou no País o contrôle judicial das leis, 
exercido pelo Supremo Tribunal e, então, para 
complementar êsse contrôle, para sua ratificação e 
maior autoridade, atribuiu-se ao Senado, nas 
Constituições de 1934 e de 1946, o dever de 
suspender a execução das leis e decretos que, por 
decisão definitiva do Supremo Tribunal, fôssem, 
considerados inconstitucionais. 

Senhor Presidente, o postulado do contrôle 
judicial das leis é imperativo categórico, no regime 
federativo, no regime constitucional de Constituições 
escritas. 

Rui Barbosa disse muito bem que a legislação 
de um país é como uma cordilheira em cujo mais alto 
cimo, está a Constituição. Num país como o nome 
em que existem três Poderes, sòmente no Supremo 
Tribunal vamos encontrar o intérprete, o maior 
hermeneuta da Constituição, a garantia de sua 
interpretação exata. 

Decorreu, Sr. Presidente, de duas premissas o 
meu parecer. Numa delas, considerei matéria 
pacífica, conforme a lição de autores brasileiros, o 
Supremo Tribunal como o hermeneuta decisivo, o 
único árbitro da interpretação das nossas Ieis e 
sobretudo da Constituição. Interpretar as Ieis, não é 
faculdade de um juiz, mas deverá interpretá-las para, 
esclarecê-las, para aplicá-las às relações em litígio e 
 

concorrer para que a ordem jurídica do País  
não seja perturbada pelo excesso de qualquer  
dos Poderes. A Constituição de 1946, atribuindo  
ao Senado – como já o fizera anteriormente  
a de 1934 – o dever de suspender a execução  
das leis inconstitucionais, não invadiu, de  
maneira alguma, a atribuição do Judiciário; não 
outorgou de nenhum modo ao Senado o poder  
de qualquer chancela das decisões do Supremo 
Tribunal. Conferiu-lhe apenas o dever de  
normalizar as decisões do Supremo Tribunal. 
Conferiu-lhe apenas o dever de normalizar as 
decisões, de completá-las, retirando do corpo  
da legislação leis eivadas do maior dos vícios  
– o da inconstitucionalidade. Nenhum defeito,  
numa lei, pode ser mais grave, mais  
atentatório às normas jurídicas do que o da 
inconstitucionalidade. 

Estamos diante de lei que o Supremo  
Tribunal Federal considerou inconstitucional,  
por entender incompetente o poder legisferante.  
Não quero entrar no mérito da decisão, pela  
qual o Supremo Tribunal, com o quorum exigido  
pela Constituição, considerou a matéria de  
ordem regimental, entendendo que a lei  
invadia sua atribuição de elaborar seu regimento 
interno, ex-vi do art. 97, nº 2, da Constituição. 
Considerou o Supremo Tribunal a matéria  
sôbre a  qual se legislou na citada lei, de  
ordem regimental e não processual. Não  
importa que o Código de Processo tenha  
disposto sôbre matéria idêntica, o que de fato,  
não se verifica. O Código de Processo deu  
aos advogados o direito de falar por ocasião  
da instrução e antes de encerrada a etapa da 
discussão do processo. É preciso distinguir  
as duas fases processuais. Enquanto se está  
na instrução do processo, nos debates,  
tanto o Código de Processo, como os  
Regimentos dos Tribunais, reconhecem a faculdade 
de falar o advogado, para defender os seus 
constituintes. 
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Encerrada a discussão, inicia-se o julgamento. 

Daí em diante, não se concebe peça o advogado 
para contraditar o voto do relator, estabelecer 
polêmica, em detrimento da majestade do próprio 
órgão coletivo, encarregado do julgamento da causa. 

A Lei nº 2.970, extemporâneamente, admitia 
que os advogados depois da exposição dos fatos 
pelos relatores dos processos, e, ainda, depois de 
proferidos os seus votos, usassem da palavra, 
interferindo na fase do julgamento. Os eminentes 
Ministros Luiz Gallotti e Hahnemann Guimarães, 
apesar de não considerarem a referida lei 
inconstitucional, declararam-na, entretanto. 

– anárquica, absurda, perturbadora da 
normalidade jurídica do País. 

Não estou, Sr. Presidente, nesta tribuna, a 
defender a majestade e a autoridade de Juízes; nem 
também a defender a nobre classe de advogado, a 
que sempre pertenci. 

Poderia, com muito acêrto, estar numa ou 
noutra dessas atuações. Estou a preservar a 
Constituição. Houve, nessa citada lei, uma invasão 
de competência; feriu-se o princípio da harmonia e 
independência de poderes, elemento básico e 
segurança do regime que adotamos. 

Sr. Presidente, o assunto demandaria de 
minha parte algumas horas de discussão. Estudei-o 
profundamente, mas face ao adiantado da hora, com 
o Plenário quase vazio, embora esteja eu falando a 
homens cultos, a juristas, amparado em dois 
pareceres da Comissão Técnica da Casa, que têm a 
assinatura do um Milton Campos, de um Jefferson de 
Aguiar, de um Argemiro de Figueiredo e de um 
Daniel Krieger, creio não precisar aduzir outros 
argumentos para defender o ato do Supremo 
Tribunal Federal, ato de respeito à Constituição, 
praticado no exercício de suas atribuições. 

O art. 64 da Constituição da  
República até o dia em que emiti 
 

meu parecer estava quase revogado pelo desuso. O 
Supremo Tribunal Federal não mandava ao Senado 
as decisões que proferia, considerando 
inconstitucionais determinadas leis. Só de uma feita, 
atendendo a reclamação de minha autoria, 
comunicou ao Senado que noventa e duas leis 
tinham sido julgadas inconstitucionais. Sem que se 
comuniquem a esta Casa tais decisões, não há 
oportunidade para que ela cumpra o estabelecido no 
art. 64, da Constituição. 

O meu parecer teve o êxito de concorrer para 
a normalidade jurídica do País, fazendo com que o 
Supremo Tribunal Federal comunique, ao Senado as 
decisões sôbre leis que considera inconstitucionais, 
a fim de que esta Casa, por sua vez, cumpra o que a 
Constituição lhe atribui no art. 64. 

Em uma das muitas vêzes que o projeto foi 
retirado de pauta, baixou em diligência. Oficiou-se ao 
Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal e 
S. Exa., com aquela habilidade e critério que o 
colocam entre os Juízes mais dignos e cultos do 
País, respondeu ao Senado, dando opinião pessoal. 
O Senado, porém, não pediu uma opinião pessoal e 
sim a do Coleado Tribunal, dos juízes que tinham 
decidido a espécie. 

Mas, já agora, respondendo solicitamente a 
ofício do Senador Daniel Krieger, novo relator na 
Comissão de Constituição e Justiça, S. Exa. 
respondeu o seguinte: 

"Submetido o ofício ao Tribunal, ficou decidido 
que a deliberação nêle aludida, apesar de não 
tomada em pleito e com as formalidades daí 
derivadas, inclui-se, por sua extensão e significado, 
na previsão do art. 64 da Constituição Federal, 
divergindo o Ministro Presidente. 

A resposta do segundo item se torna 
prejudicada. 

Sirvo-me do ensejo para apresentar a  
V. Exa. os protestos de elevado aprêço e con- 
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sideração – Orosimbo Nonato, Presidente do 
Supremo Tribunal Federal”. 

O Ministro Presidente não divergiu, porque 
não tinha voto. Só poderia ter voto se houvesse 
empate; não tendo ocorrido empate não havia por 
que ter voto. 

Respondendo ao seguinte quesito, declarou S. 
Exa. que a referida lei não está sendo aplicada pelo 
Supremo Tribunal Federal. 

Diz meu eminente amigo erudito Senador 
Attílio Vivacqua, em argumento que houve por bem 
não reproduzir da tribuna, que uns tribunais estão 
aplicando a lei, outros, não. Aí está a anormalidade  
jurídica crescente do País, contra a qual meu parecer 
se levanta e à qual a resolução do Senado porá 
têrmo, evitando que uns tribunais considerem 
inconstitucional aquilo que outros entendem 
constitucional. Êssa anormalidade jurídica, essa 
diferença de tratamento de advogados em um e 
outro tribunais, é que constitui motivo de 
anormalidade. 

Cumprindo, seu dever, o Senado deve interferir 
nesta hora conturbada da vida brasileira, para que o 
Supremo Tribunal Federal seja respeitado, e uma lei 
que, segundo a opinião de todos os seus Ministros, é 
anárquica e anômala, não prossiga em seus efeitos, 
não em caso concreto de agora, mas em futuro que 
apareça erga omnia, porque essa lei não é de 
processo e sim disciplina de Regimento. 

Pouco importa que não se tenha decidido em 
caso concreto. A decisão em tese, no caso, foi muito 
mais importante, sendo de ordem  de todos os 
julgamentos. 

Muito mais grave é sua conseqüência na 
ordem jurídica do País, porque não vai afetar 
apenas êste ou aquêle processo, mas poderá ser 
levantada em todos os processos enviados a 
debate na Côrte Suprema nos quais os advogados 
pretendam abusivamente estabelecer polêmicas, 
interferindo na segunda fase, isto é, naquela 
 

em que os relatores já manifestaram seu voto. 
Está o Senado, portanto com os 

esclarecimentos que entendi do meu dever prestar, 
apressadamente, sem exibicionismo da erudição que 
poderia ostentar, porque estudei muito o assunto 
para defesa do meu parecer, duas vêzes aceito pela 
nobre Comissão de Constituição e Justiça. 

No Brasil é vigente o sistema americano: o 
controle judicial é postulado da Confederação, do 
regime, decorrente da Constituição escrita que deve 
ser praticada e exercida dentro das atribuições de 
cada um dos seus Poderes(Muito bem.Muito bem. 
Palmas) 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
O SR LIMA GUIMARÃES (*): – Sr. 

Presidente, Senhores Senadores quando o ilustre 
Senador Cunha Mello apresentou seu erudito 
parecer sôbre o assunto, votei, na Comissão de 
Constituição e Justiça pela conclusão, sem atender, 
entretanto, às considerações de S. Exa.. Assim 
procedo, porque sou inteiramente contrário à 
aplicação dessa lei, considero-a perturbadora da 
ordem jurídica, podendo ocasionar sérias discussões 
entre advogados e juízes. Deve ser revogada – é o 
meu ponto vista. Como, porém, a revogação exigiria 
apresentação de projeto e a solução oferecida pelo 
nobre Senador Cunha Mello extingue a lei, aderi às 
suas conclusões. 

Posteriormente, como não dispunha o Senado  
de elementos para decidir sôbre a tramitação do 
processo judicial, em que o Supremo Tribunal 
Federal considerava a lei inconstitucional, o nobre 
Senador Cunha Mello requereu enviasse aquela 
Egrégia Côrte os documentos e os dados precisos 
para que pudéssemos deliberar. 

Após a remessa dos esclarecimentos 
reclamados, o eminente Minis- 
 
__________________ 
(*) – Não for revisto pelo orador. 
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tro Orosimbo Nonato declarou, em segundo ofício à 
Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, que 
a decisão do Supremo Tribunal Federal tinha caráter 
interno, "interna corporis" sem significação de 
publicidade. 

Designado relator o nobre Senador Daniel 
Krieger em substituição ao eminente Senador Cunha 
Mello, pediu novos esclarecimentos; e o Supremo 
Tribunal respondeu que a inconstitucionalidade fôra 
decidida nos tempos regimentais. Dessa decisão 
deu-nos conhecimento o próprio Presidente. 

Sr. Presidente no caso da lei Estabelece a 
Constituição no art. 101:, jamais votaria pela 
inconstitucionalidade  

"Compete ao Supremo Tribunal Federal: III – 
Julgar em recurso extraordinário as causas decididas 
em única ou última instância por outros Tribunais ou 
Juizes; b) quando se questionar sôbre a validade de 
lei federal em face desta Constituição, e a decisão 
recorrida negar aplicação à lei impugnada". 

O Supremo Tribunal Federal só pode Julgar da 
inconstitucionalidade das leis em recurso 
extraordinário, conforme manda a Constituição 
Federal 

Sabemos todos e os documentos estão no 
processado – que o Tribunal se reuniu e incapaz de 
conter-se ante absurdo dessa lei, revoltou-se e 
cometeu a inconstitucionalidade de julgá-la 
inconstitucional. 

"Esta a verdade  
O ilustre Ministro Osorimbo Nonato, homem 

culto, de vastos conhecimentos jurídicos, à altura  
sem dúvida da alta função que exerce, pretendeu 
suavizar a atitude do Supremo Tribunal Federal ao 
declarar que a decisão foi "interna corporis". Agiu 
inteligentemente ao defender as prerrogativas daquela 
Alta Côrte. Assim, entretanto não o entendeu a 
 

maioria dos Juízes. Julgando o desacêrto da lei, 
reafirmaram-lhe a inconstitucionalidade entendendo 
que o Senado poderia deliberar a êsse respeito. 

Sr Presidente para que esta Casa assim proceda 
é necessário verificar-se o Supremo Tribunal Federal 
está certo ou errado. Não me refiro à análise sôbre a 
ação do Supremo Tribunal Federal ao julgamento da 
inconstitucionalidade das leis; mas quanto á forma 
porque agiu, podemos perfeitamente compreender e 
decidir que a lei não foi julgada inconstitucional, porque 
não foi cumprido o dispositivo da Constituição. 

Nessas condições Sr. Presidente voto contra o 
projeto, sendo, entretanto de opinião que se deva 
apresentar nova proposição revogando aquela lei 
que é, sem dúvida, perniciosa, perigosa e 
inconveniente. (Muito bem). 

O SR PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
Mais nenhum Sr. Senador pedindo a palavra, 

encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

Projeto de Resolução nº 19, de 1957 queiram 
conservar-se sentados. (Pausa)  

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

Comissão de Redação: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 19 DE 1957 

 
"Art. único. Fica suspensa, de acôrdo com a 

decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 
acórdão de 30 de novembro de 1956, a execução da 
Lei nº 2.970 de 24 de novembro de 1956, por 
infringente do art. 97 nº II, da Constituição Federal". 

Projetos incluídos na Ordem do Dia da  
Sessão de 28-9-1959 a fim de que o Plenário deli- 
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bere se devem ter prosseguimento (Regimento, Art. 
323, parágrafo 3º). 

Projeto de Lei do Senado nº 20, de 1950, que 
modifica a ordem da sucessão hereditária legítima, e 
dispõe sôbre as heranças vacantes e a sua distribuição 
para a formação de patrimônio das universidades. 

O SR PRESIDENTE: – Apresentado em, 12 
de maio de,1950, pelo então Senador Ferreira de 
Souza, recebeu parecer favorável, com emenda da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Em 18 de agôsto de 1953 teve a primeira 
discussão encerrada, voltando à Comissão de 
Constituição e Justiça em virtude de haver, recebido 
emenda do Sr. Kerginaldo Cavalcanti. 

Já recebeu pareceres dessa e da Comissão 
de Educação, tendo sido encaminhado em 20 de 
novembro de 1953 à Comissão de Finanças, em cujo 
poder ainda, está. 

Os Senhores Senadores que concordam em 
que o projeto deve ser arquivado queiram conservar-
se sentados (Pausa). 

Será arquivado. 
Projeto de Decreto Legislativo nº 93, de 1954. 

que aprova Acôrdo Internacional sôbre a 
Regulamentação da Produção e do Comércio do 
Açúcar, concluído em Londres, a 30 de outubro de 
1953, e do qual o Govêrno do Brasil foi signatário. 

O SR. PRESIDENTE: – Originário da Câmara 
dos Deputados, onde transitou com o nº 4.913.54. 
chegou ao Senado em 29 de dezembro de 1954. 
sendo despachado às Comissões de Constituição e 
Justiça e de Relações Exteriores. 

Com parecer da primeira dessas Comissões, 
passou em 24.5.1955 à segunda, com a qual ainda está. 

Os Senhores Senadores que  
concordam em que o projeto seja ar- 
 

quivado, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está rejeitado. 
O projeto terá prosseguimento. 
Projeto de Decreto Legislativo nº 46, de 1955, 

que Aprova o têrmo aditivo ao contrato celebrado 
entre o Estado Maior do Exército e Roberto dos 
Santos Ribeiro, para desempenhar as funções de 
cartógrafo naquele órgão. 

O SR. PRESIDENTE: – Na Câmara dos 
Deputados teve o número 18-55. 

Chegou ao Senado em 1-9-1955, sendo 
despachado às Comissões de Constituição e Justiça 
e de Finanças. 

Recebeu parecer da primeira, passando em 
13-9-56 à segunda, à qual ainda se acha distribuída. 

Os Senhores Senadores que concordam com 
o arquivamento do projeto, queiram permanecer 
sentados. (Pausa). 

O projeto será arquivado. 
Projeto de Decreto Legislativo nº 9, de 1956, 

que aprova o Acôrdo sôbre prestação de Serviço 
Militar; firmado, pelo Brasil e pelo Reino Unido da 
Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, em 5 de abril de 
1955. 

O SR. PRESIDENTE: – Após o 
relacionamento dêste "projeto entre os que deviam 
ser objeto da consulta prevista no art. 323, páragrafo 
3º do Regimento Interno, chegou êle à Mesa; sendo 
incluído em Ordem do Dia e aprovado na sessão de 
30 de setembro último. 

Não cabe, pois; a consulta. 
Projeto de Decreto Legislativo nº 18, de 

1956, que aprova o ato do Tribunal de Contas 
denegatório de registro ao acôrdo celebrado entre 
o Estado de Alagôas e o Instituto do Açúcar e  
do Álcool, para o desenvolvimento do programa de 
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trabalhos da Estação Experimental de União dos 
Palmares. 

O SR. PRESIDENTE: – Chegou ao Senado 
em 22 de maio de 1956, sendo despachado às 
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças. 

A primeira já se pronunciou sôbre a matéria, 
que se acha em poder da segunda desde 23 de 
junho do corrente ano. 

Os Senhores Senadores que concordam com 
o arquivamento do projeto, queiram permanecer 
sentados.(Pausa). 

Será arquivado: 
Projeto de Decreto Legislativo nº 1, de 1957, 

que manda registrar no Tribunal de Contas da União, 
o têrmo e Cooperação celebrado entre o Ministério 
da Aeronáutica e o Govêrno do Território Federal de 
Rondônia, para a defesa sanitária dos rebanhos da 
região. 

O SR. PRESIDENTE: – Constitui na Câmara, 
o Projeto número 108-56. 

Deu entrada no Senado em 8 de fevereiro de 
1957, sendo despachado ás Comissões de 
Constituição e Justiça e de Finanças. 

Está em poder da primeira desde 8 de 
fevereiro de 1957. 

Não há pedido de prosseguimento. 
O projeto será arquivado. 
Projeto de Resolução nº 11 de 1951, que cria 

o Serviço Legislativo do Senado Federal. 
O SR. PRESIDENTE: – Apresentado pelo Sr. 

Senador Attílio Vivacqua em 21 de maio de 1951 e 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e 
Diretora. 

Recebeu parecer da primeira, pela 
constitucionalidade, e passou à segunda em 12 de 
dezembro de 1952. 

Acha-se prejudicado pela Resolução nº 4-55 que 
deu à matéria solução diversa. 

Projeto de Resolução nº 18, de 1951, que 
dispõe sôbre dispensa de interstício para promoções 
na Secretaria do Senado. 

O SR. PRESIDENTE: – Apresentado pelo Sr. 
Senador Ruy Carneiro, em 26 de setembro de 
1951,estêve em Plenário, com pareceres favoráveis 
e emendas das Comissões de Constituição e Justiça 
e Diretora, em 30 de abril de 1952. 

Teve a discussão encerrada naquela data, 
voltando às Comissões a fim de que se 
pronunciassem sôbre emendas recebidas. 

Acha-se distribuído à Comissão Diretora 
desde de 20 de novembro de 1952. 

Os senhores Senadores que concordam que o 
projeto seja arquivado, queiram permanecer 
sentados. (Pausa). 

Será arquivado. 
Projeto de Resolução nº 26 de 1951, que 

extingue o cargo de Oficial Legislativo, classe "J", do 
Quadro da secretaria do Senado Federal, vago em 
virtude da exoneração de Maria Stela Duarte 
Caldeira. 

O SR. PRESIDENTE: – Apresentado em 8 de 
novembro de 1951 pela Comissão Diretora. 

Com pareceres favoráveis das Comissões 
de Constituição e Justiça e de Finanças estêve 
em Ordem do Dia na sessão de 24 de março de 
1952. 

Com a discussão encerrada voltou às 
Comissões em virtude de emenda. 

Voltou à Ordem do Dia em 9 de março de 
1955, dela sendo retirado a requerimento do Sr. 
Senador Apolônio Salles, a fim de que a Comissão 
Diretora reexaminasse a matéria, em vista da 
Resolução nº 4-55, que reestruturou o quadro de 
funcionários da Secretaria do Senado. 

Está prejudicado por essa Resolução. 
O projeto está arquivado. 
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Projeto de Resolução nº 10, de 1952, que 
dispõe sôbre a aposentadoria de funcionário do 
Senado que conte 35 anos de serviço público, na 
classe imediatamente superior. 

O SR. PRESIDENTE: – Apresentado pelo Sr. 
Senador Francisco Gallotti, em 7 de novembro de 
1952. 

Estêve em Plenário, com pareceres favoráveis 
e emendas das Comissões de Constituição e Justiça, 
Diretora e de Finanças.  

Saiu da Ordem do Dia a requerimento do Sr. 
Senador Levindo Coelho, a fim de ser ouvida a 
Comissão de Serviço Público Civil. 

Novamente em Plenário nas sessões de 21 
de setembro de 1953 e 14 de junho de 1955, foi 
retirado da Ordem do Dia em virtude de 
requerimentos, voltando às Comissões para 
reexame de emendas. 

Acha-se em poder da Comissão Diretora 
desde 14 de junho de 1955. 

Está superado em virtude da Resolução nº 4-
55, que dispôs sôbre a aplicação, aos funcionários 
do Senado, do Estatuto dos Funcionários Civis da 
União, que consagra a orientação objetivada no 
projeto. 

Os Senhores Senadores que concordam em 
que o projeto seja arquivado, queiram permanecer 
sentados.(Pausa). 

O projeto será arquivado. 
Esgotado o segundo item da Ordem do Dia. 
Passa-se à votação do Requerimento nº 

356, de urgência de autoria dos ilustres 
Senadores Lameira Bittencourt, Argemiro de 
Figueiredo e João Villasbôas, lido na hora da 
Expediente. 

Em votação. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados (Pausa). 
Está aprovado. 
Passa–se imediatamente à apreciação, da 

matéria, nos têrmos da decisão do Plenário. 

Discussão única do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 13, de 1959, que aprova o Acôrdo de 
Resgate assinado entre os Govêrnos dos Estados 
Unidos do Brasil e da França, no Rio de Janeiro em 
4 de maio de 1956. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Têm a palavra o Sr. 

Lima Guimarães, para emitir parecer em nome da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. LIMA GUIMARÃES (para emitir 
parecer) (*): – Sr. Presidente, em nome da 
Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de 
Finanças, requeiro a V.Exa. o prazo de quinze (15) 
minutos, para que essas Comissões possam opinar 
sôbre o projeto .(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Nos têrmos do 
Regimento, concedo o prazo solicitado pelo nobre 
Senador Lima Guimarães. 

Antes de suspender a sessão, convoco uma 
sessão extraordinária para hoje, às 21 horas. 

Está suspensa  a sessão. 
A sessão é suspensa às 17 horas e 40 

minutos e reaberta às 17 horas e 55 minutos. 
O SR PRESIDENTE: – Está reaberta a 

sessão. (Palmas). 
Sendo evidente a falta de número no Plenário, 

vou encerrar a sessão. 
Designo para a extraordinária de hoje, às 21 

horas a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 – Discussão única do Projeto de  
Decreto Legislativo nº 13, de 1959, originário da 
Câmara dos Deputados (nº 21-59, na Casa  
de origem), que aprova o Acôrdo de Resgate, 
assinado entre os Governos dos Estados  
Unidos do Brasil e da França, no Rio de Janeiro. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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em 4 de maio de 1956 (em regime de urgência, nos 
têrmos,do art. 330, letra b, do Regimento Interno, em 
virtude do Requerimento nº 356 do Sr. Lameira 
Bittencourt e outros Senhores Senadores, aprovado 
na sessão anterior), dependendo de pareceres das 
Comissões de Constituição e Justiça, Relações 
Exteriores e Finanças. 

2 – Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara 
nº 29, de 1959, que autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito 
especial de Cr$ 1.450.000.000,00 (um bilhão e 
quatrocentos e cinqüenta milhões de cruzeiros) 
destinado à conclusão das ligações rodoviárias de Bra- 
 

sília com, os Estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, 
Pernambuco, Paraíba, Ceará e Mato Grosso 
(incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa 
de interstício, concedida na sessão anterior, a 
requerimento do Sr. Senador Ovídio Teixeira e 
outros Senhores Senadores, tendo pareceres: da 
Comissão de Finanças, (nº 530; de 1959) oferecendo 
substitutivo; da Comissão de Constituição e Justiça 
(nº 535, de 1959), pela constitucionalidade do projeto 
e do substitutivo. 

Está encerrada a sessão: 
Encerra-se a sessão às 17  

horas e 45 minutos. 
 



127ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURAEM 5 DE OUTUBRO DE  
 1959 

 
EXTRAORDINÁRIA 

 
PRESIDÊNCIA DO SR. CUNHA MELLO 

 
As 21 horas; acham-se presentes os Senhores 

Senadores: 
Mourão Vieira.  
Cunha Mello. 
Lameira Bittencourt. 
Zacharias de Assumpção. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello.  
Mendonça Clark. 
Mathias Olympio. 
Victorino Corrêa. 
Fausto Cabral.  
Menezes Pimentel.  
Sérgio Marinho.  
Reginaldo Fernandes. 
Dix-Huit Rosado. 
Argemiro de Figueiredo. 
João Arruda. 
Ruy Carneiro.  
Novaes Filho.  
Jarbas Maranhão. 
Lourival Fontes. 
Heribaldo Vieira.  
Ovídio Teixeira.  
Lima Teixeira.  
Otávio Mangabeira.  
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes.  
Arlindo Rodrigues.  
Miguel Couto.  
Caiado de Castro.  
Gilberto Marinho.  
Afonso Arinos. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães.  
Milton Campos.  
Lino de Mattos.  
Pedro Ludovico.  
Taciano de Mello.  
João Villasbôas. 

Fernando Corrêa. 
 
Gaspar Velloso. 
Souza Naves. 
Francisco Gallotti. 
Brasílio Celestino: 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin. – (49).  
O SR. PRESIDENTE: – À lista de presença 

acusa o comparecimento de 49 Senhores 
Senadores; 

Havendo número legal; declaro aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata.  
O Sr. Heribaldo Vieira, Primeiro  

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

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

 
EXPEDIENTE 

 
PARECER 

N.°º 5397, DE 1959 
 

Da Comissão de Conastitltuiçãdo 
 e Justiça absôbre os Memoriais 
 nas. 4 a 8 de 1959.:  em  
que .Ar. 
thur Borges Maciel Fi 1Hlho: e ou= 
troas  
solicitam esclarecimentos 
 da Comissãon dida,. de»  
Juastliça sdôbre  
qual oó órgão competente ,da 
  
UDnnitão para providenciar a de- 
claraçdão da  
nulidade das escri- 
turas enviadas anteriormente. 
 

Relator Sr: Milton Campos.:. 
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Nos Memoriais de ns. 4 a 8, de 1959, em que 
Arthur Borges Maciel Filho e outros pediam se 
encaminhassem à Procuradoria Geral da República 
as denúncias apresentadas contra o Governador 
Moysés Lupion, a Comissão de Constituição e 
Justiça aprovou o parecer do Relator favorável ao 
encaminhamento solicitado, pelos fundamentos 
expostos no referido parecer. 

Foram a Plenário os Memoriais e, aí, o 
eminente Líder da Maioria, Sr. Senador Lameira 
Bittencourt, requereu a volta da matéria à Comissão, 
a fim de que fôsse examinada em face do que dispõe 
o art. 417, § 2º, do Regimento Interno. 

Procedendo-se ao reexame solicitado e 
deferido pelo Plenário, verifica-se que, tratando 
precisamente de Memoriais e outras peças, o art. 
416 do Regimento Interno dispõe: 

"As petições, memoriais, representações ou 
outros dos comentos dirigidos ao Senado deverão 
ser entregues no Serviço de Protocolo e serão, se 
Findo a sua natureza, despachados às Comissões 
competentes ou arquivados, depois de lidos em 
Plenário, quando o merecerem, a juízo da Mesa." 

Em seguida, determina o art. 417, parágrafo 
2º: 

"O Senado não encaminhará à Câmara dos 
Deputados ou a outro órgão do poder público 
documento compreendido no art. 416". 

A clareza dos textos dispensa maiores 
considerações. O parecer pelo encaminhamento dos 
Memoriais ou representações ao Procurador Geral 
da República resultou de inadvertência do Relator, a 
quem não ocorrera o disposto no texto por último 
transcrito. 

Deve, pois, a Comissão emendar  
o êrro, opinando pela manutenção 
 

da decisão anterior do Plenário (arquivamento), 
ressalvada a devolução dos documentos ao 
interessado, se a requerer, para que êle, e não o 
Senado, se dirija à autoridade competente. 

Sala das Comissões, em 30 de setembro de 
1959. – Daniel Krieger, Presidente em exercício. – 
Milton Campos, Relator. Jefferson de Aguiar. –
Menezes Pimentel. – João Villasbôas. – Argemiro de 
Figueiredo. – Attílio Vivacqua. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Paulo Fernandes, primeiro orador inscrito. 

O SR. PAULO FERNANDES (*): – Sr. 
Presidente, na última semana tive ensejo de levar ao 
Cais do Pôrto um amigo que embarcava. Na 
oportunidade sofri uma das maiores decepções que 
pode sofrer um ruralista e um brasileiro. E que, naquele 
mesmo cais se fazia, naquele momento, o desembarque 
e o empilhamento de feijão prêto. Navio sob a bandeira 
norte-americana trazia para o nosso pôrto um 
carregamento de black beons, exatamente o nosso 
vulgar feijão prêto. Verifiquei, então, entre as chacotas 
de alguns e o lamentar de muitos que, realmente, se 
passava um atestado da, ineficiência oficial, no que 
tange ao abastecimento da nossa população. 

Lamentei profundamente o espetáculo, porque 
nêle constatei o acúmulo de erros que se vêm 
cometendo no encaminhamento dos problemas da 
produção nacional. 

Homem do Govêrno e membro da Maioria 
Parlamentar nesta Casa, eu não poderia, entretanto, 
deixar de registrar desta tribuna o quanto de mágua 
senti naquele instante. 

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

O SR. PAULO FERNANDES: –  
Com tôda satisfação. 
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O SR. CAIADO DE CASTRO: – Ainda uma 
vez estou de pleno acôrdo com V. Exa. Também 
como membro do Govêrno, não tenho apenas 
mágoa mas vergonha! Li, há dias, um artigo, no 
jornal "A Tribuna da Imprensa", em que se dizia que 
não mais podemos dizer que "o feijão é nosso" pois, 
o feijão que estamos comendo não é brasileiro. 
Minha vergonha, nobre Senador, não sei se foi igual 
ou maior do que quando regressamos ao Brasil com 
a F:E.B., em 1945, e, verificamos que estávamos 
consumindo batata importada da Holanda, país 
devastado pela guerra. Tantos anos depois e 
estamos comendo feijão norte-americano. Agora, só 
nos resta uma coisa, que, talvez com a fusão, 
também nos queiram tirar: a fila. "A fila é nossa". – 
Essa ninguém nos tirará. Desde 1825 fazemos fila 
para água no Rio de Janeiro. Portanto, estou de 
pleno acôrdo com V. Exa. Quero apenas 
acrescentar, repetindo que até vergonha daquele 
fato. 

O SR. PAULO FERNANDES: – Agradeço:o 
aparte do nobre colega. 

Realmente, temos de registrar, com: vergonha 
para todos nós, a importação de um produto que 
sempre foi considerado nosso. Não quero, porém, 
atribuí-lo a êrro exclusivamente do atual Govêrno. 
Não! É o acúmulo de erros que se vêm amontoando 
através dos anos. Tenho mesmo a impressão de que 
nossos homens responsáveis pela direção da coisa 
pública estão como que na situação de quem tivesse 
tomado o bonde em alta velocidade e dêle 
quisessem desembarcar, sem contar com meios nem 
destreza para tanto. 

 
Limitamo-nos e limita-se o Govêrno, é mister 

se diga, a combater apenas os efeitos, sem descer 
às causas. Ainda agora, estamos em vésperas de 
discutir, na Câmara dos Deputados e no Senado, 
projeto que mantém em vigência a COFAP, talvez 
sob outro nome, com nova roupagem, mas, determi- 
 

nando a manutenção de um órgão que se vai limitar 
ao policiamento dos preços, como se fôsse possível 
resolver problema de ordem econômica, através de 
medida policiais. 

Seria o caso, quando da discussão da matéria, 
de voltarmos as nossas vistas para a criação do 
Ministério da Economia, ou do Ministério do 
Abastecimento, de forma a sepultarmos de uma vez 
por todas, a COFAP, que se tem mostrado ineficaz, 
por melhores que hajam sido as intenções dos seus 
dirigentes.  

Não conheço, Sr. Presidente medida de tanto 
primarismo, quanto a de se tentar policiar preços, 
quando se esquece de ir à origem dessa elevação do 
custo das utilidades. 

Infelizmente para nós, em matéria de 
produção de gêneros de subsistência, nada temos 
feito. 

O Ministério da Agricultura, ainda nesta tarde 
foi salientado, tem sido ineficiente no que tange, ao 
planejamento de profundidade. As medidas que o 
Governo se viu na contingência de tomar, sempre 
que os problemas se agravam, limitam-se a um 
policiamento de preços, na última fase da 
distribuição da riqueza. 

Já é tempo, Sr. Presidente, se realmente 
queremos sanar as agruras que a todos nós aflige, 
resultantes da elevação constante do custo dos 
gêneros de subsistência, já é tempo, repito, de nos 
aprofundarmos no estudo da matula, de irmos às 
origens dos males, e não nos limitarmos a verificar 
se o doente tem febre para ministrar paliativos que 
não curam. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite V. 
Exa. outro aparte? 

O SR. PAULO FERNANDES: – Com muito 
prazer. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Ainda uma 
vez, estou de acôrdo com Vossa Excelência. 
Quando o nobre colega fala em verificar se o doen- 
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te tem febre, faz-me lembrar a minha, mocidade, 
quando, o médico dizia: "Se tem febre, não me 
negue". Os assessores do Govêrno, responsáveis 
pela questão, dela não entendem. Aliás, não é 
necessário ser técnico, como V. Exa, para ajuizar; 
qualquer um de nós percebe. Agora mesmo, no 
Estado de Goiás, deu-se fato interessante. Ninguém 
come feijão prêto naquele Estado. Ali consomem 
feijão mulatinho, êsse tipo agora importado da 
América do Norte; entretanto, os representantes do 
Govêrno na COAP espalharam, com grande alarde, 
a notícia de que o iriam requisitar. Ora, a idéia que o 
sertanejo tem de requisição é muito antiga, e foi 
reforçada nos tempos da Coluna Prestes, quando se 
tomava o que queria e dizia estar requisitado; depois 
vinham os homens do Govêrno e passavam recibo 
com lápis Faber nº 2. Guardado o recibo, o tempo se 
encarregava de apagar a escrita a lápis. Não citarei 
nomes, mas o fato é verdadeiro Há poucos dias, 
noticiaram os jornais que foram encontrados 
cinqüenta e três mil quilos de feijão prêto em Goiás. 
Ora, o produto não estava escondido. Com a notícia 
de que ia ser requisitado, ninguém teve coragem de 
vendê-lo O feijão prêto não tem consumo no Estado; 
mas os técnicos que dêsse assunto só entendem de 
pêso e preço, adotaram medida dessa natureza, 
porque não lhes disseram que se tem febre.É preciso 
enfrentar o problema com energia para que, amanhã, 
não nos falte o que comer. Já não há carne; o feijão 
está por preço proibitivo. Quem percorrer os  
morros e favelas, verificará que o povo brasileiro se 
encontra em estado de revolta, premido pela  
fome. Há falta de gêneros básicos de alimentação e 
o que há custa preço escorchante. Os açougues 
estão vazios. Agora mesmo, quando vinha  
para o Senado, vi um açougueiro sentado à  
porta de sua casa comercial, triste, fumando seu ci- 
 

garrinho, desalentado com a falta do produto. Por 
essa situação são responsáveis os técnicos. Perdoe 
V. Exa.; mas cabe repetir a anedota: "Se tens febre, 
não me negues". 

O SR. PAULO FERNANDES: – Agradeço V. 
Exa a contribuição que traz à minha modesta fala, 

O assunto poderia, realmente, à primeira vista, 
parecer prosaico, impróprio para o Senado. 

O fato da anunciada importação de feijão 
prêto, entretanto, permite-nos certas ilações pode-se 
admitir que o Govêrno não tem acertado nas 
medidas de combate ao encarecimento dos, gêneros 
de primeira necessidade. E não tem acertado, por 
que, Sr. Presidente? Principalmente, porque se tem 
limitado às conseqüências dos males que têm raízes 
mais profundas. Mister se torna, portanto, seja 
alterada essa política. É o motivo por que entendi de 
ventilar a questão no Senado, de vez que se 
pretende transformara COFAP num organismo de 
vida mais longa. É chegado o momento de se 
integrar esse órgão; criado num período anormal da 
vida do País, em plena guerra, em suas verdadeiras 
funções, consubstanciando-o por exemplo, num 
Ministério do Abastecimento, equiparado, 
hierárquicamente aos mais setores da administração 
subordinados à Presidência da República. 

Quando Secretário da Agricultura do Estado do 
Rio – era Ministro da Pasta o ilustre brasileiro, Dr.João 
Cleofas – chamados a discutir problemas de 
abastecimento do meu Estado, da Capital da República 
do próprio País, as maiores dificuldades provinham 
justamente do entrechoque de interêsses e mesmo de 
hierarquia, porque nem sempre o Ministério 
subordinava-se às determinações de um órgão,  
que era simples comissão, embora federal. Daí pensar 
eu que precisamos atingir a fundo as origens  
do problema do abastecimento, indo à criação do Mi- 
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nistério do Abastecimento. Êste, sim, colocado em 
pé de igualdade com os mais órgãos assessores da 
Presidência da República, poderia estudar e colocar 
em prática medidas capazes de enfrentar crises 
como as em que nos vimos debatendo há vários 
anos, sem qualquer solução plausível. 

Entre os fatôres dessas conjunturas, por 
exemplo, merece reparo a falta de assistência ao 
produtor rural. É assunto exaustivamente discutido no 
Parlamento, nas conferências de economistas, nas 
inúmeras publicações e mesmo em manifestações do 
próprio Govêrno. O homem do campo, não se 
desconhece, é um desprotegido do amparo oficial. 
Fala-se nisso repetidamente no entanto, nada se faz 
realmente para corrigir a situação, como se bastasse 
estarmos, como Jeremias, a chorar, sem procurar 
remédio para o mal. 

Ao examinar as primeiras medidas que se 
propugnavam em favor da reforma agrária, afirmei que 
dispúnhamos realmente órgãos oficiais no País, em 
número suficiente para levá-la avante, sem 
necessidade da elaboração de novas leis ou a criação 
de novos organismos. Entre êstes, mencionei o Banco 
do Brasil e a sua Carteira de Crédito Agrícola. 

Efetivamente, para acudir à falta de produção, 
creio que o remédio mais eficiente seria a expansão 
do crédito agrícola. Naquela oportunidade, se bem 
recordo, declarei que o Regulamento da Carteira de 
Crédito Agrícola poderia ser confrontada com  
vantagem com os regulamentos de órgãos idênticos 
dos outros países. 

Quem se der ao trabalho de ler o Regulamento 
da referida Carteira de nosso principal 
estabelecimento de crédito, há de ficar maravilhado 
com seus artigos e parágrafos. Ali tudo está previsto: 
desde o crédito a pequenos prazos, aos 
financiamentos para aquisição de propriedades e 
para investimentos a longo prazo. Entretanto, 
quando êsse Regulamento é pôsto 
 

em prática e se transporta do papel para o fato em si, 
há uma grande transformação e, na realidade, a 
Carteira não funciona ou, se funciona, está sempre 
emperrada por dificuldades de tôda a ordem para 
aquêles que se vêem na contingência de a ela 
recorrer. 

Há pouco tempo, houve dois casos no meu 
Estado: um agricultor; que procurou recursos na 
Carteira de Crédito Agrícola e que oferecia, em  
garantia, não o penhor mas sim a hipoteca de uma 
propriedade de valor superior a cinqüenta milhões de 
cruzeiros, com o sentido e o objetivo de obter apenas 
o empréstimo de pouco mais de um milhão de 
cruzeiros, depois de seis meses de lutas constantes 
junto á Carteira de Crédito Agrícola, viu-se forçado a 
desistir e a abandonar as lides campesinas, tais as 
exigências da Carteira. 

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

O SR. PAULO FERNANDES: – Com muito 
prazer. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Apenas para 
corroborar as declarações de V. Exa. As 
modificações introduzidas no Regulamento da 
Carteira de Crédito Agrícola do Banco do Brasil, 
datam do ano de 1952, quando seu Diretor o Sr. 
Loureiro da Silva. Efetivamente, quem lê aquêle 
Regulamento fica impressionado; se executado, 
ter-se-ia o empréstimo fundiário, com a finalidade 
de prover de recursos os que desejam acesso à 
terra a juros módicos e pagamento em 15 anos. 
Certa feita apresentei requerimento nesta Casa, 
indagando quantos empréstimos dêsse tipo 
haviam sido realizados pela Carteira, e o seu 
montante. A resposta revelou o total de um milhão 
e quatrocentos mil cruzeiros de empréstimos 
fundiários, realizados em todo o País. Hoje,  
essa importância será insuficiente para  
qualquer agricultor que disponha de uma proprie- 
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dade e de um trator; porque só esta máquina custa  
hoje mais de dois milhões de cruzeiros. 

Por aí Vossa Excelência vê. Outra disposição 
do regulamento da Carteira de Crédito Agrícola do 
Banco do Brasil e que até hoje não foi pôsto em  
execução é o que cria escritórios nos Municípios em 
que não houver agência do Banco do Brasil. O 
financiamento seria feito diretamente ao produtor; 
pois bem, são decorridos muitos anos e a Carteira 
ainda não criou tais escritórios. 

O SR. PAULO FERNANDES: – Agradeço ao 
nobre colega o subsídio que traz às minhas palavras. 

Realmente, V Exa. está de pleno acôrdo 
comigo. O Regulamento da Carteira de Crédito 
Agrícola do Banco do Brasil pode ser levado ao 
Exterior, ser mostrado como exemplo de grande 
organização, mas na realidade não é êle pôsto em  
prática. As circulares de ordem interna do Banco do 
Brasil limitam a sua execução e apenas se 
permitem ao agricultor pequenos empréstimos, a 
prazo muito curto, o que os torna onerosos e 
impraticáveis para solucionar as crises da 
agricultura brasileira. 

Para ilustrar minha assertiva darei apenas 
exemplo de que fui testemunha há pouco mais de 
dois meses: um pecuarista pretendia obter do 
Banco do Brasil empréstimo de quinhentos mil 
cruzeiros, oferecendo em penhor pecuário cêrca 
de trezentos milhões de cruzeiros. Não era 
proprietário mas simples arrendatário de terras. 
Pois bem, êsse homem, depois de uma série de 
visitas à agência do Banco do Brasil, no interior 
fluminense, recebeu do gerente enorme formulário 
para preencher com inúmeras exigências que para 
serem cumpridas, absorverem quase seis meses 
das suas atividades. Entre essas exigências, por 
absurdo que pareça, havia a de que trouxesse à 
agência do Banco do Brasil certidões de  
quitação da propriedade rural – que não lhe per- 
 

tencia, mas da qual era simples arrendatário – 
certidões negativas do pagamento de impostos à 
Prefeitura Municipal, ao Estado e à União... 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Um papelório sem 
fim. 

O SR. PAULO FERNANDES: – ...certidões 
negativas, relacionadas não com êle mas com o 
proprietário da fazenda, de que não tinha títulos 
protestados, enfim, uma série interminável e absurda 
de exigências que foi êle forçado a cumprir, porque 
realmente necessitava dos quinhentos mil cruzeiros 
para o desenvolvimento da sua criação. 

Eis por que trago ao conhecimento do Senado 
a grande decepção que sofri ao verificar o 
desembarque, no cais do Pôrto do Rio de Janeiro, de 
feijão norte-americano. 

Queria ir pouco mais além para não chegar à 
conclusão de que o fato representava, antes de mais 
nada, um atestado da ineficiência governamental no 
setor do abastecimento. Era a decretação da falência 
das medidas que o Govêrno vem adotando no 
particular. 

Com a responsabilidade de homem que 
integra a Bancada do Govêrno nesta Casa, desejo, 
com êste meu gesto, solicitar a atenção das 
autoridades para que não se limitem a tentar 
combater os malefícios dos efeitos mais profundos, 
que voltem suas vistas para a origem; que não se 
limitem a combater a febre do doente e possam com 
diagnóstico mais perfeito, adotar medidas de maior 
profundidade. 

Sinto-me à vontade para criticar o Govêrno no 
particular, porque me recordo da campanha que com 
tanto entusiasmo fizemos há pouco tempo em favor 
do atual Govêrno da República. 

Dizia eu ao próprio Sr. Presidente da 
República que tínhamos combatido em  
tôrno de um trinômio – energia, transporte 
 e alimentação. A grande verdade, po- 
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rém, é que, até então, nos limitáramos ao 
desenvolvimento da energia e dos transportes; em 
matéria de alimentação, nada havíamos feito, e 
parecia que nada iríamos fazer. 

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

O SR. PAULO FERNANDES: – Pois  
não. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Mais uma vez 
concordando com seu ponto de vista e desejoso de 
colaborar, recordo a carta que li desta tribuna, 
demonstrando o desencanto de certo fazendeiro 
paulista, quando pretendeu bem aproveitar suas 
terras, principalmente com o fito de abastecer a 
população. Os técnicos – os horrorosos “técnicos” 
– declararam que a zona de Iguape não era boa 
para o plantio de arroz, devido aos ventos 
quentes. Eu, que já passei da casa dos sessenta 
anos, desde criança ouvi dizer que o arroz de 
Iguape chegou a ser o melhor do Brasil. Pois bem: 
o Brasil negou financiamento à rizicultura, baseado 
nessa alegação inconsistente, como o negara para 
o plantio da seringueira por não ter esta tradição 
no Estado de São Paulo. É exato; mas o Govêrno 
importa 40 por cento da borracha, cujas  
mudas foram para o Ceilão. Também negou 
financiamento para o plantio da pimenta, alegando 
que sòmente a colhem mãos de criança japonêsa. 
Li perante o Senado, estarrecido, o parecer de um 
dêsses “técnicos” com as razões que levaram o 
Banco a criar dificuldades da ordem das que V. 
Exa. está enunciando. Depois disso, temos de 
alertar o Sr. Presidente da República sôbre a 
grave situação que atravessamos. Permita Deus 
não venhamos a importar arroz por não querer o 
Banco do Brasil emprestar dinheiro para o seu 
plantio pelo fato de soprarem ventos quentes em 
certos pontos do País... 

O SR. PAULO FERNANDES: – Agradeço 
penhorado a colaboração que me trouxe V. Exa., 
realmente das mais preciosas. 

Sr. Presidente, não quero alongar-me na 
tribuna. Tomei para tema dêste modesto e rápido 
discurso um fato aparentemente prosaico, mas sôbre 
o qual deve o Govêrno meditar. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Permito-me lembrar ao nobre orador 
que está por terminar o tempo de que dispõe. 

O SR. PAULO FERNANDES: – Vou concluir, 
Sr. Presidente. 

Ocupando-me com tema aparentemente 
prosaico da importação do feijão – dizia – foi meu 
intuito apontar ao Govêrno o que reputo êrro de 
orientação na política de produção a qual se faz  mister 
modificar quanto antes. O momento parece-me 
oportuno. Estamos estudando a transformação da 
COFAP, que se mostrou ineficiente e que, colocada ao 
nível dos mais Ministérios existentes, talvez permita o 
desenvolvimento, pelo Govêrno, de uma política de 
abastecimento que não se limite a remediar os males 
da fase final da produção, isto é, a da distribuição da 
riqueza, mas vá até suas origens, sem o que 
estaremos adotando política econômica de um 
primarismo que não honra a cultura e as tradições dos 
que estudam a matéria em nosso País. 

Eram estas as palavras, Sr. Presidente, que 
desejava trazer ao conhecimento da Casa. (Muito 
bem; muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Discussão única, do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 13, de 1959, originário da Câmara 
 dos Deputados (nº 21-59, na Casa de origem), 
 que aprova o Acôrdo de Resgate, assinado 
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entre os Governos dos Estados Unidos do Brasil e 
da França, no Rio de Janeiro, em 4 de maio de 1956 
(em regime de urgência, nos têrmos do art. 330, letra 
“b”, do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 356, do Sr. Lameira Bittencourt e 
outros Senhores Senadores, aprovado na sessão 
anterior), dependendo de Pareceres das Comissões 
de Constituição e Justiça, Relações Exteriores e 
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, 

parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que 
vai ser lido pelo Sr. Primeiro Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

PARECER 
Nº 538, DE 1959 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, 

sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº 13 de 
1959, que aprova o Acôrdo de Resgate, assinado 
entre os Governos dos Estados Unidos do Brasil e 
da França, no Rio de Janeiro, em 4 de maio de 
1946. 

 
Relator: Sr. Lima Guimarães. 
O Sr. Presidente da República, através de 

Mensagem nº 100, de 31 de março do corrente ano, 
submeteu ao Congresso Nacional, para os fins do 
art. 66, I, da Constituição Federal, o texto do “Acôrdo 
de Resgate”, assinado entre os Governos do Brasil e 
da França, no Rio de Janeiro, em 4 de maio de 1956, 
que prevê a execução administrativa de questões  
financeiras e a solução, pelo arbitramento, da 
liquidação das indenizações devidas pelo Brasil, em 
decorrência da encampação das Estradas-de-Ferro 
S. Paulo-Rio Grande e Vitória – a – Minas e da 
Companhia Port of Pará. 

A Câmara dos Deputados deu  
o seu beneplácito a êsse Acôrdo, nos 
 

têrmos do presente decreto legislativo, ora sob o 
nosso exame. 

Examinada a matéria do ponto de vista 
jurídico-constitucional, nada temos a opor à sua 
aprovação, dês que o seu mérito específico deverá 
ser apreciado pelas doutas Comissões de Relações 
Exteriores e de Finanças. 

É o parecer. 
Sala das Comissões, em 2 de outubro de 

1959. – Daniel Krieger, Presidente em exercício. – 
Lima Guimarães, Relator. – Jefferson de Aguiar. – 
Ruy Carneiro. – Attílio Vivacqua. – Argemiro de 
Figueiredo. – Milton Campos. 

O SR. PRESIDENTE: – Solicito parecer da 
Comissão de Relações Exteriores. 

O SR. AFONSO ARINOS (*): – Sr. Presidente, 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 13, de 1959, por 
se votar, decorre da proposição da Câmara dos 
Deputados, onde recebeu parecer favorável das 
Comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e  
de Relações Exteriores. 

Foi naquela Casa do Congresso, examinando 
sob todos os aspectos técnicos, sendo de ressaltar o 
parecer da Comissão de Finanças, no qual o nobre 
relator não apenas expôs tôda a matéria referente ao 
Acôrdo, como também as repercussões que o 
Convênio teve na situação interna do Brasil, 
particularmente no Estado do Paraná. 

Segundo a exposição que precede o texto, do 
então Ministro de Estado dos Negócios Exteriores, 
Senhor Negrão de Lima, já vinha o projeto com o 
pedido de tramitação urgente. Essa necessidade foi 
acentuada, no Senado, segundo me foi comunicado 
pelo nobre Líder da Maioria, o Sr. Senador Lameira 
Bittencourt, pela circunstância de ter chegado  
hoje, à nossa Capital, o Ministro das Finanças 
 do Govêrno da França, Sr. Pinay, com quem 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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o Govêrno brasileiro pretende entabular 
conversações relativas a novo convênio financeiro a 
ser firmado com aquêle país. 

No propósito, portanto, de que o Delegado 
francês aqui encontre esclarecida a situação a que 
diz respeito o projeto, também no Senado foi 
solicitada tramitação urgente para a matéria. 

Conforme acentuou o nobre relator do projeto 
na Comissão de Constituição e Justiça, o Acôrdo diz 
respeito à ratificação de entendimentos prévios, 
havidos na órbita do Poder Executivo, nos anos de 
1946 e 1951, tendo em vista a solução de questões 
administrativas e contenciosas entre o Brasil e a 
França, cujo desfecho ficou suspenso em virtude da 
última guerra mundial. 

Essas questões sôbre dívidas referem-se, 
principalmente, à encampação e às incorporações da 
Estrada-de-Ferro São Paulo-Rio Grande, da 
Companhia Pôrto do Pará, da Estrada-de-Ferro 
Vitória-Minas e da Brasil Railway. 

Seguindo salutar tradição da nossa política 
internacional, ficou assentado dentre as cláusulas 
do Acôrdo a solução por arbitramento 
 das questões que não pudessem ser 
satisfatòriamente resolvidas diretamente entre as 
duas partes. 

Ficou também entendido, Senhor Presidente, 
que no caso de os árbitros nomeados pelos dois 
países contratantes não concordarem sôbre a 
solução de alguns aspectos particulares dos 
complexos problemas de que trata o Acôrdo, seria 
escolhido um árbitro desempatador por indicação 
dos dois Governos; e quando não fôsse possível aos 
dois Governos chegarem por sua vez, a um acôrdo 
sôbre o nome do desempatador, seria êle então 
indicado pelo Presidente da Côrte Internacional de 
Arbitramento de Haia. 

Vê V. Exa., Sr. Presidente, que no que toca às 
praxes diplomáticas e aos princípios do Direito In- 
 

ternacional, o Acôrdo é plenamente satisfatório. 
Além disso, na Cláusula Sexta de Acôrdo existe 

norma que me parece deva ser ressaltada no parecer 
da Comissão de Relações Exteriores. Segundo essa 
norma, o Govêrno considerará definitivamente 
resolvidas tôdas as questões suscitadas pelo Acôrdo, 
visto que o Govêrno francês se compromete 
expressamente a não mais apoiar quaisquer 
reclamações ou reivindicações de súditos da França, 
no tocante aos assuntos cobertos pelo Convênio. 

Nessas condições, a Comissão de Relações 
Exteriores, sem qualquer referência aos aspectos 
financeiros do problema que escapam a sua 
competência, mantém o seu parecer nos estritos 
limites das praxes diplomáticas e do Direito 
Internacional. É, portanto, pela ratificação do Acôrdo 
e, conseqüentemente, pela aprovação do projeto de 
decreto legislativo (Muito bem)  

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, 
parecer da Comissão de Finanças, que vai ser lido 
pelo Senhor Primeiro Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

PARECER 
Nº 599, DE 1959 

 
Da comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 13, de 1959, que aprova o  
Acôrdo do Resgate, assinado entre os Governos dos 
Estados Unidos do Brasil e da França, no Rio de 
janeiro, em 4 de maio de 1956. 

 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
O presente projeto aprova o Acôrdo do 

Resgate, assinado no Rio de janeiro, a 4 de maio de 
1956, entre os Governos do Brasil e da França. 

Trata-se do resgate dos títulos de 
empréstimos brasileiros e de indenizações devidas 
pelo nosso País, em decorrência da encampação da 
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ferrovia São Paulo-Rio Grande e da incorporação, ao 
Patrimônio Nacional, do acervo da Companhia Port 
of Pará. 

O acôrdo em exame tem relação com os de 8 
de março de 1946 e 14 de julho de 1951, que 
abrangiam títulos de empréstimos brasileiros 
federais, estaduais e municipais, em francos 
franceses, ora reduzidos à relação que acompanha o 
texto e cuja liquidação será feita por intermédio da 
“Association, Nationale de Porteurs Français de 
Valeurs Mobilières”. Para essa Associação, 
concorrem, como devedor, o Govêrno brasileiro, e 
como parte responsável pela desvalorização do 
franco, das datas de 1946 e 1951 até o presente, o 
Govêrno francês. 

Estabelece, ainda, o Acôrdo, na parte 
referente à E. F. São Paulo Rio-Grande e à 
Companhia Port of Pará, o compromisso da 
assinatura de arbitramento, entre os dois Governos 
signatários, a fim der determinar: 

a) o valor da indenização devida pelo Govêrno 
Federal do Brasil, em conseqüência da incorporação  
da Cia. Port of Pará ao Patrimônio Nacional; e 

b) o valor atual para o resgate das obrigações de 
500 francos nominais a 5 por cento de dividendos, 
títulos êsses emitidos pela E. F. São Paulo-Rio Grande 
e ainda não liquidados e em litígio com o Govêrno 
brasileiro, por fôrça da encampação da mesma. 

Dispõe, também, o Acôrdo, acêrca dos 
débitos das Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio 
Nacional, em continuação a entendimentos havidos 
em referência a têrmo de entrega de títulos 
assinados por aquêle órgão e relativo a débitos do 
mesmo com a Chase National Bank, de Nova York, 
com o Brasil Railway Company e com a Companhia 
do Pôrto do Rio de Janeiro. Êsse compromisso, que 
atinge ao total de Cr$ 5.683.245,90, deverá ser 
atendido com a abertura de crédito especial,  
cujo projeto será encaminhado ao Congresso 
Nacional, se até então não houver sido liqui- 
 

dado pelas referidas Emprêsas Incorporadas. 
Finalmente, inscreve-se no Acôrdo o 

compromisso por parte do Govêrno francês e da 
Association Nationale de Porteurs Français de 
Valeurs Mobilières de não apoiarem (art. VI), no 
futuro, quaisquer reclamações que pretendam fazer 
assim os portadores de títulos como os responsáveis 
ou obrigacionistas ligados às Companhias incluídas 
no Acôrdo. 

Deve acrescentar-se que o Acôrdo objeto da 
presente proposição, mereceu profundo e cuidadoso 
estudo das Comissões Técnicas da Câmara dos 
Deputados, as quais concluíram pela sua aprovação. 

Somos, assim, favoráveis ao projeto, dada a 
imperiosa necessidade de efetivar-se o Acôrdo em  
tela. 

É o parecer. 
Sala das Comissões, em 5 de outubro de 

1959. – Taciano de Mello, Presidente “ad-hoc”. – 
Daniel Krieger, Relator. – Francisco Gallotti. – Ary 
Vianna. – Mem de Sá. – Dix-Huit Rosado. – Caiado 
de Castro. – Ruy Carneiro. – Milton Campos. – 
Fernando Corrêa. 

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

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

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

Comissão de Redação: 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 13, DE 1959 
 

(Nº 21-A, de 1959, na Câmara dos Deputados) 
 
Aprova o Acôrdo de Resgate, assinado entre 

os Governos dos Estados Unidos do Brasil 
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e da França, no Rio de Janeiro, em 4 de maio de 
1956. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É aprovado o Acôrdo de Resgate, 

assinado entre os Governos dos Estados Unidos do 
Brasil e da França, no Rio de Janeiro, em 4 de maio 
de 1956, que prevê a execução administrativa de 
questões financeiras e a solução, pelo arbitramento, 
da liquidação das indenizações devidas pelo Brasil, 
em decorrência da encampação das Estradas-de-
Ferro São Paulo – Rio Grande e Vitória a Minas da 
Companhia Port of Pará. 

Art. 2º Êste decreto legislativo entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 
ACÔRDO DE RESGATE ENTRE OS 

GOVERNOS DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 
E DA FRANÇA. 

 
(Texto português) 

 
Em 4 de maio de 1956. 
Senhor Embaixador, 
Como resultado dos entendimentos realizados 

no Rio de Janeiro entre representantes dos Governos 
da França e do Brasil e da “Association Nationale des 
Porteurs Français de Valeurs Mobilières”, a fim de 
atualizar as estipulações do Acôrdo de Resgate de 8 de 
março de 1946, completado pelo de 14 de julho de 
1951, para o pagamento dos títulos dos empréstimos 
públicos brasileiros emitidos na França e a solução de 
questões financeiras pendentes entre entidades 
públicas e particulares brasileiras e credores franceses, 
tenho a honra de comunicar a V. Exa. a conformidade 
do Govêrno brasileiro com o que se segue: 

 
Artigo I 

 
I – O Govêrno francês colocará à 

disposição do Govêrno brasileiro, no prazo de 15  
dias a contar da data da assinatura dêste Acôr- 
 

do, a débito da conta “F-295 – Gouvernement 
Brésilien – Accord du 14 Juillet 1951”, atualmente 
com o saldo de Frs. 1.415.654.957 (um bilhão, 
quatrocentos e quinze milhões, seiscentos e 
cinqüenta e quatro mil, novecentos e cinqüenta e 
sete francos), e a crédito de uma conta especial 
“Acôrdo de Resgate Franco-Brasileiro de 1956”, a 
ser aberta para êsse fim na “Banque de France”, a 
quantia de Francos 424.497.346 (quatrocentos e 
vinte e quatro milhões quatrocentos e noventa e sete 
mil trezentos e quarenta e seis francos) para 
prosseguimento, por intermédio da “Association 
Nationale des Porteurs Français de Valeurs 
Mobilières” e do Banco do Brasil S. A., do resgate 
dos títulos restantes em circulação dos empréstimos 
da União, Estados e Municípios relacionados no 
quadro anexo. 

II – A movimentação desta conta especial 
será da competência do Govêrno brasileiro, que 
autorizará os necessários suprimentos à 
“Association Nationale des Porteurs Français de 
Valeurs Mobilières” e ao Banco do Brasil S.A., os 
quais, ao fim de cada mês, fornecerão ao 
Govêrno brasileiro os demonstrativos das 
aplicações efetuadas. 

III – O suprimento inicial à “Association 
Nationale des Porteurs Français de Valeurs 
Mobilières” será de Francos 100.000.000,00 (cem 
milhões de francos), a ser reforçado por novos 
adiantamentos no valor de Francos 
50.000.000,00 (cinqüenta milhões de francos) 
sempre que o saldo em poder da mesma 
“Association”, comprovadas as aplicações, seja 
inferior a esta importância. 

IV – Se a quantia de Francos 424.497.346 
(quatrocentos e vinte e quatro milhões, 
quatrocentos e noventa e sete mil, trezentos e 
quarenta e seis francos), referida no item I, não 
bastar para atender os resgates dos títulos que 
venham a ser apresentados, transferirá 
 o Govêrno brasileiro para a “Banque de 
  



– 158 – 
 

France”, para crédito da conta “Acôrdo de Resgate 
Franco-Brasileiro de 1956”, as importâncias em 
francos franceses ainda necessárias e cujo 
equivalente em cruzeiros será levado a débito, 
inicialmente da conta “Acôrdo de Resgate Franco-
Brasileiro de 1956”, as importância em francos 
franceses ainda necessárias, e cujo equivalente em 
cruzeiros será levado a débito, inicialmente, da conta 
“Acôrdo de Resgate Franco-Brasileiro de 1951”, 
existente no Banco do Brasil S. A., Rio de Janeiro. 

 
Artigo II 

 
I – O resgate dos títulos que restam em 

circulação dos empréstimos referidos no artigo I será 
realizado para os portadores residentes na zona franco 
caracterizada no Acôrdo de Pagamentos Franco-
Brasileiro, atualmente em vigor, por intermédio da 
“Association Nationale Porteurs Français Valeurs 
Mobilières”, aos mesmos preços de resgate em francos 
franceses vigentes nos Acordos de Resgate Franco-
Brasileiro de 1946 e 1951 e constantes do quadro 
anexo, multiplicados êsses preços pelo mesmo índice 
de revalorização (2,938542324) aplicado pelo Govêrno 
Francês em relação ao saldo existente em 8 de março 
de 1950 na conta “Fundo de Liquidação” e conforme as 
disposições estabelecidas nos itens B e C do artigo VII 
daquele primeiro Acôrdo de Resgate. Para os não 
residentes na zona franco, o pagamento será efetuado 
em cruzeiros, no Brasil, por intermédio do Banco do 
Brasil S. A., feita a conversão dos francos franceses a 
cruzeiros à taxa oficial do dia da assinatura dêste 
Acôrdo. 

II – O preço de resgate é referente aos títulos 
com todos os coupons vencidos e não pagos e os 
coupons a vencer. 

III – Os resgates nas bases  
acima mencionadas serão efetuados a  
débito dos suprimentos referi- 
 

dos no item II do artigo I e pelo prazo de 2 (dois) 
anos a contar da data da assinatura dêste Acôrdo. 
Expirado êste prazo, o saldo porventura existente na 
conta “Acôrdo de Resgate Franco-Brasileiro de 1956” 
e o em mãos da “Association des Porteurs Français 
de Valeurs Mobilières” serão imediatamente 
transferidos pela “Banque de France” para o Rio de 
Janeiro, por intermédio da conta livre do Banco do 
Brasil S. A. 

IV – O Govêrno brasileiro se obriga a resgatar, 
em cruzeiros, no Brasil e sòmente durante 3 (três 
anos e no máximo pelos preços fixados no presente 
Acôrdo, os títulos que não tiveram sido apresentados 
no prazo estabelecido no item III.  

V – O Govêrno brasileiro pagará ainda a 
débito da conta “Acôrdo de Resgate Franco-
Brasileiro de 1956”, à “Association Nationale des 
Porteurs Français de Valeurs Mobilières” e ao Banco 
do Brasil S. A. as comissões e despesas habituais 
necessárias à execução dêste Acôrdo. 

VI – O Ministério da Fazenda do Brasil, por 
intermédio do Conselho Técnico de Economia e 
Finanças, ajustará com a “Association Nationale des 
Porteurs Français de Valeurs Mobilières” as medidas 
necessárias à realização dos resgates referidos 
neste artigo, cabendo ainda ao referido órgão e à 
Contadoria Geral da República efetuar o contrôle da 
utilização dos fundos que permaneceram em França 
à data do encerramento da conta “Fundo de 
Liquidação” criada pelo Acôrdo de Resgate de 8 de 
março de 1946. Os Ministérios da Fazenda e das 
Relações Exteriores deverão promover 
oportunamente a verificação e incineração dos títulos 
que forem sendo resgatados. 

 
Artigo III 

 
I – Tendo em vista a impossibilidade, até o 

presente verificada, de um entendimento entre as par- 
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tes diretamente interessadas, o Govêrno brasileiro e 
o Govêrno francês assinarão dois compromissos de 
arbitramento para determinar: 

1º No que se refere à Companhia Port of Pará: 
– o valor da indenização devida pelo Govêrno 
Federal pela incorporação dessa Companhia ao 
Patrimônio Nacional Brasileiro; e 

2º No que se refere à Companhia Estrada-de-
Ferro S. Paulo – Rio Grande: – o valor atual para 
resgate das obrigações de 500 francos nominais a 5 
por cento, emitidas pela Companhia e ainda em 
circulação. 

A assinatura do primeiro compromisso de 
arbitramento será realizada no prazo de 60 (sessenta) 
dias a contar da comunicação pelo Govêrno francês ao 
Govêrno brasileiro de estar devidamente autorizado 
pela Companhia Port of Pará. 

A assinatura do segundo compromisso de 
arbitramento será efetuada no prazo de 60 
(sessenta) dias a contar da comunicação pelo 
Govêrno francês ao Govêrno brasileiro de estar 
devidamente autorizado pelos representantes dos 
obrigacionistas da Companhia Estrada-de-Ferro S 
Paulo – Rio Grande e de ter recebido uma 
declaração formal desta Companhia informando ter 
tomado conhecimento sem quaisquer objeções, do 
entendimento relativo à liquidação direta pelo 
Govêrno brasileiro da dívida correspondente àquelas 
obrigações, a qual, nos têrmos do Decreto-lei nº 
2.073, de 8 de março de 1940, é a única dívida 
reconhecida pelo Govêrno brasileiro. 

II – Cada compromisso de arbitramento 
mencionará os nomes dos árbitros designados 
bem como a exata natureza da questão que lhes 
é submetida e as condições de remuneração cujo 
quantum será deduzido do valor a ser pago à 
Companhia Port of Pará e aos obrigacionistas 
 da Companhia Estrada-de-Ferro S. Paulo 
 – Rio Grande. Os árbitros deverão reunir-se 
 

no Rio de Janeiro, no prazo de 30 dias a contar de 
sua designação. 

III – O Ministério da Fazenda, por intermédio 
dos seus órgãos jurídicos e técnicos, providenciará 
seja facilitado aos árbitros o exame dos arquivos e 
documentação que forem julgados necessários. 

IV – No caso de os dois árbitros de cada 
questão não chegarem a uma solução no prazo de 
120 (cento e vinte) dias a contar de sua designação, 
os Governos brasileiro e francês, de comum acôrdo 
e no curso do mês seguinte, designarão um terceiro 
árbitro conciliador. Se os dois Governos não 
chegarem a acôrdo sôbre a escolha do árbitro 
conciliador, êles solicitarão ao Presidente da Côrte 
Internacional de Justiça que designe o terceiro 
árbitro no prazo de 60 (sessenta) dias. 

V – O terceiro árbitro procurará estabelecer 
um acôrdo entre os dois primeiros, cabendo-lhe, 
sòmente na impossibilidade de encontrar uma 
solução conciliatória, proferir decisão final no prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de sua 
designação. 

VI – Proferidas as decisões finais 
mencionadas nos itens anteriores, o Govêrno 
brasileiro, para sua execução, providenciará 
imediatamente o encaminhamento de mensagem ao 
Poder Legislativo solicitando a concessão dos 
créditos necessários. 

VII – Fica estabelecido que os árbitros  
designados para resolver a questão da Companhia 
Estrada-de-Ferro São Paulo – Rio Grande terão a 
faculdade, dentro de 45 dias a contar de sua 
designação, de decidir sôbre a oportunidade de 
determinar um adiantamento por conta da indenização 
a ser paga aos obrigacionistas. Tendo em 
consideração as disposições do Decreto-lei nº 2.073, 
de 8 de março de 1940, e as incluídas nos anteriores 
acordos de resgate de 1946 e 1951, e para ocorrer a 
êsse adiantamento será utilizada parte do saldo 
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de Frs. 991.157.611 (novecentos e noventa e um 
milhões, cento e cinqüenta e sete mil, seiscentos e 
onze francos) então existente na “Banque de France” 
na conta “F-295 Gouvernement Brésilien Accord du 
14 Juillet 1951”, devendo o respectivo pagamento 
ser feito, mediante a aposição de carimbo indicador 
nas obrigações, por estabelecimentos bancários 
escolhidos pelo Govêrno brasileiro de acôrdo com a 
“Association Nationale des Porteurs Français de 
Valeurs Mobilières” e controlada essa operação por 
representantes do Govêrno brasileiro. A 
movimentação da conta “F-295 Governement 
Brésilien Accord du 14 Juillet de 1951” será da 
competência do Govêrno brasileiro, que autorizará, 
para os fins dêste item, os necessários suprimentos 
à “Association Nationale des Porteurs Français, de 
Valeurs Mobilières”, sendo o inicial de Frs. 
200.000.000,00 (duzentos milhões de francos), a ser 
reforçado por novos adiantamentos no valor de Frs. 
100.000.000,00 (cem milhões de francos), sempre 
que o saldo em poder da mesma “Association”, 
controladas as aplicações efetuadas, seja inferior a 
essa importância. 

 
Artigo IV 

 
O Govêrno brasileiro, atendendo às condições 

referidas no “têrmo de entrega de títulos de 28 de 
outubro de 1949”, assinado pela Superintendência 
das Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio Nacional 
e relativo aos débitos dessa Entidade com o “The 
Chase National Bank of the City ot New York”, com a 
“Brazil Railway Company” e também com uma das 
filiadas desta, a Companhia do Pôrto do Rio de 
Janeiro, no valor inicial global de Cr$ 5.683.245,90 
(cinco milhões, seiscentos e oitenta e três mil, 
duzentos e quarenta e cinco cruzeiros e 
 noventa centavos) de capital, tomará as 
providências necessárias a fim de que até 1º 
(primeiro) de julho de 1956, seja encaminhada 
 

ao Poder Legislativo mensagem solicitando a 
abertura do crédito respectivo, se até então não tiver 
aquela Superintendência efetuado a devida 
liquidação. 

 
Artigo V 

 
O Govêrno francês envidará todos os esforços 

necessários para que, no prazo máximo de 18 (dezoito) 
meses, a contar da data da assinatura dêste Acôrdo, 
seja efetivado o compromisso de arbitramento assinado 
em 10 de abril de 1952 para fixação do valor de resgate 
das obrigações da Companhia Estrada-de-Ferro Vitória 
a Minas, referidas no Decreto-lei nº 4.352, de 1 de 
junho de 1942. 

 
Artigo VI 

 
O Govêrno Francês e a “Association Nationale 

des Porteurs Français de Valeurs Mobilières” 
comprometem-se a não apoiar no futuro, desde que 
não fundadas no presente acôrdo, as reclamações 
eventuais que portadores de títulos dos empréstimos 
incluídos no quadro anexo de Companhias e 
obrigacionistas referidos nos artigos anteriores 
pretendam fazer valer perante o Govêrno brasileiro 
ou outra autoridade pública brasileira. 

2. A presente nota e a de Vossa Excelência, da 
mesma data e idêntico teor constituem Acôrdo entre 
nossos dois Governos sôbre as questões em causa. 

Aproveito a portunidade para renovar a V. Exa. 
os protestos da minha mais alta consideração – José 
Carlos de Macedo Soares. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 29, de 1959, que autoriza o Poder executivo a 
abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o 
crédito especial de Cruzeiros 1.450.000.000,00 (um 
bilhão e quatrocentos e cinqüenta milhões de 
cruzeiros), destinado à conclusão das ligações rodo- 
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viárias de Brasília com os Estados da Bahia, 
Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará e 
Mato Grosso (incluído em Ordem do Dia em  
virtude de dispensa de interstício, concedida na 
sessão anterior, a requerimento do Sr. Senador 
Ovídio Teixeira e outros Senhores Senadores,  
tendo pareceres: – da Comissão de Finanças  
(nº 530, de 1959) oferecendo substitutivo; da 
Comissão de Constituição e Justiça (nº 535, de 
1959), pela constitucionalidade do projeto e do 
substitutivo. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto e o substitutivo. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

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

substitutivo, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. Fica prejudicado o projeto. 
É o seguinte o substitutivo aprovado: 
 

SUBSTITUTIVO 
 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Viação e Obras Públicas o crédito 
especial de Cr$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de 
cruzeiros), destinado à conclusão das ligações 
rodoviárias de Brasília com o Estado da Bahia, 
Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará, 
Mato Grosso, Maranhão e Goiás. 

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

abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas,  
o crédito especial de Cr$ 2.000.000.000,00  
(dois bilhões de cruzeiros), destinado à  
conclusão, através do Departamento Nacional  
de Estradas de Rodagem, das ligações  
rodoviárias de Brasília com os Estados da Ba- 
 

hia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará, 
Mato Grosso, Maranhão e Goiás. 

Art. 2º O crédito referido no artigo 1º será 
distribuído às seguintes rodovias do Plano Nacional 
de Viação: 

BR-25 – Trecho Petrolina - Casa Nova - 
Remanso: – Cruzeiros 100.000.000,00 (cem milhões 
de cruzeiros); 

BR-29 – Trecho Jacobina - Remanso - São 
Raimundo – Cruzeiros 100.000.000,00 (cem milhões 
de cruzeiros); 

BR-40 – Trecho Lapa - Correntina - Posse – 
Cr$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de 
cruzeiros); 

BR-41 – Trecho Brasília - Cuiabá – Cr$ 
400.000.000,00 (quatrocentos milhões de cruzeiros); 

BR-47 – Trecho Campinho - Boa Nova - 
Caetité – Formosa – Cruzeiros 200.000.000,00 
(duzentos milhões de cruzeiros); 

BR-21 – Trecho São Luís – Peritoró - Pôrto 
Franco – Cruzeiros 550.000.000,00 (quinhentos e 
cinqüenta milhões de cruzeiros); 

BR-44 – Trecho Brasília - Fortaleza, que no 
Plano Rodoviário Nacional passará a ser BR-44, com 
o traçado Fortaleza - Canindé - Boa Viagem - Tauá - 
Parambu (Ceará) Picos - Simplício Mendes - São 
João do Piauí - São Raimundo Nonato (Piauí) - 
Barreiras (Bahia) - Posse (Goiás) – Cr$ 
500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros). 

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

É o seguinte o projeto prejudicado: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 29, DE 1959 

 
(Nº 4.824-D, de 1959, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Viação e Obras Públicas, o cré- 
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dito especial de Cruzeiros 1.450.000.000,00 (um 
bilhão e quatrocentos e cinqüenta milhões de 
cruzeiros), destinado à conclusão das ligações 
rodoviárias de Brasília com os Estados da Bahia, 
Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará e 
Mato Grosso. 

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

abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o 
crédito especial de Cr$ 1.450.000.000,00 (um bilhão 
e quatrocentos e cinqüenta milhões de cruzeiros), 
destinado à conclusão, através do Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem das ligações 
rodoviárias de Brasília com os Estados da Bahia, 
Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará e 
Mato Grosso. 

Art. 2º O crédito referido no art. 1º será 
distribuído às seguintes rodovias do Plano Nacional 
de Viação: 

BR-25 – Trecho Petrolina - Casa Nova - 
Remanso – Cruzeiros 100.000.000,00 (cem milhões 
de cruzeiros); 

BR-39 – Trecho Jacobina - Remanso - São 
Raimundo – Cruzeiros 100.000.000,00 (cem milhões 
de cruzeiros); 

BR-40 – Trecho Lapa - Correntina - Posse – 
Cr$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de 
cruzeiros); 

BR-41 – Trecho Brasília - Cuiabá – Cr$ 
400.000.000,00 (quatrocentos milhões de cruzeiros); 

BR-47 – Trecho Campinho - Boa Nova e 
Caetité - Formosa – Cruzeiros 200.000.000,00 
(duzentos milhões de cruzeiros). 

Art. 3º As verbas destinadas à BR-25, BR-30 e 
BR-40 poderão ser entregues mediante convênio à 
Comissão do Vale do São Francisco. 

Art. 4º Para a construção da estrada Brasília - 
Fortaleza, que, no Plano Rodoviário Nacional, 
passará a ser a BR-44 – Fortaleza - Canindé - Boa 
Viagem - Tauá - Parambu (Ceará) - Picos - Simplício 
 

Mendes – S. João do Piauí - S. Raimundo Nonato 
(Piauí) - Barreiras (Bahia) - Posse - Brasília – 
Cruzeiros 500.000.000,00 (quinhentos milhões de 
cruzeiros). 

Parágrafo único. O crédito de que trata o 
presente artigo será distribuído ao Ministério da 
Viação e Obras Públicas – Departamento Nacional 
de Obras Contra as Sêcas – e obedecerá ao regime 
da Lei nº 3.276, de 5 de outubro de 1957. 

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data  
de sua  publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – A matéria vai à 
Comissão de Redação. 

O SR. MEM DE SÁ (para declaração de 
voto) (*): – Senhor Presidente e Senhores 
Senadores, como o Senado pôde registrar, não 
combati êste Projeto – apenas votei contra. Não  
me animei a combatê-lo por dois motivos 
fundamentais: primeiro porque sabia que o projeto 
seria aprovado, tão importante é para a quase 
totalidade dos Estados. Verdadeiramente, só  
para os do Sul nada significa a abertura  
dêsse crédito. Os Estados do Centro, do Leste,  
do Nordeste como os do Norte, entretanto,  
têm interêsse legítimo na construção dessa  
estrada. 

O segundo motivo, Sr. Presidente, decorre 
primeiro. É o empenho demonstrado pelos queridos 
colegas, a começar pelo Vice-Presidente da Casa, 
Senador Filinto Müller, e a continuar nos Líderes  
dos Partidos de maior significação no Senado, 
Senadores Lameira Bittencourt, que me solicitou não 
perturbasse a inclusão do projeto na Ordem  
do Dia desta noite, e João Villasbôas que, como 
matogrossense, está naturalmente esperando, com 
ansiedade, a construção dessa estrada, que atinge a 
capital do seu Estado. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Por êsse motivo, Sr. Presidente, não combati o 
projeto. Como, entretanto, votei contra, entendo 
necessário justificar procedimento tão discrepante 
quanto a proposição que tantos e tão legítimos 
interêsses envolve, para um grande número de 
unidades da Federação. Torna-se imperioso, a quem 
tem o atrevimento de divergir, esclarecer o motivo da 
posição assumida, para não parecer insensatez de 
um oposicionista meio sandeu, que se atira, a 
cabeçadas, contra a parede. 

O SR. AFONSO ARINOS: – V. Exa. permite 
um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com satisfação. 
O SR. AFONSO ARINOS: – Não tomei a 

posição idêntica a de Vossa Excelência; mas  
quero ressaltar meu ponto de vista; pelo menos, 
insistir numa advertência, que tive ocasião de 
formular, mais de uma vez aqui, da tribuna do 
Senado e também da Câmara dos Deputados. 
Insisto em que o Govêrno erra em financiar as obras 
de Brasília não através de recursos fiscais, mas de 
um verdadeiro saque econômico. A abertura de 
créditos especiais corresponde fatalmente à emissão 
inflacionária, para cobertura. Dinheiro que não 
provém da aplicação dos princípios normais das 
ciências financeiras ou seja da criação de tributos 
que se incluem em orçamento equilibrado, 
principalmente quando se trata de soma vultosa, 
como essa, de dois bilhões de cruzeiros, terá que  
ser fatalmente coberto à custa do desgaste da 
economia nacional, através da emissão inflacionária. 
É sôbre o que advirto o Congresso e o Executivo. 
Medidas dessa natureza se, por um lado, sem dúvida 
alguma, promovem o desenvolvimento material do 
País, com as possibilidades de maior circulação 
econômica, através das novas rodovias rasgadas  
no interior da nossa vastidão desértica, por ou- 
 

tro lado, são a causa do esmagamento progressivo, 
continuado e sistemático das massas populares do 
Brasil, pelas emissões sucessivas, que demandam e 
que acarretam o encarecimento brutal da vida. É 
contra o processo, contra a maneira de se fazer, 
contra leviandade e a inconsciência dêsse modo de 
agir que eu, sem votar contra o projeto – não vi 
motivo para fazê-lo – me insurjo. 

Advirto, mais uma vez sôbre os processos 
pelos quais o Govêrno vem promovendo o que êle 
chama de desenvolvimento econômico do Brasil. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito agradecido a 
Vossa Excelência. 

Vou prosseguir. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permite V 

Exa. um aparte, que prometo ser o mais curto 
possível? 

O SR. MEM DE SÁ: – Pois não. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Em 

primeiro lugar, quero ressalvar que V Exa. não 
precisava usar a tribuna para justificar seu voto  
discrepante na Comissão técnica competente, 
porque conhecemos a sinceridade e o espírito 
público com que V. Exa. encara as questões 
submetidas à deliberação do Senado, mesmo 
quando a pesar nosso, defendemos pontos de vista 
antagônicos. Em segundo lugar, de certo modo 
esclarecendo dúvida suscitada pelo .aparte do 
eminente Senador Afonso Arinos, peço permissão 
para ponderar que, salvo engano, êsse projeto não 
foi da iniciativa do Poder Executivo... 

O SR. MEM DE SÁ: – Não, não foi. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – ...mas 

dos Senhores Deputados, tanto que V. Exa. por  
isso mesmo entendeu acertado solicitar  
informações e parecer do Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem. Ao meu ver não houve, no 
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caso, culpa do Executivo – permita-me o nobre 
Senador Afonso Arinos discordar da sua opinião, – 
porque considero muito bem empregado todo o 
dinheiro despendido em rodovias, até mesmo com 
sentido inflacionário; julgo tratar-se de inversão de 
caráter econômico, bastante reprodutivo. Não  
houve êrro, mas se tivesse havido, a culpa, no caso, 
seria da Câmara dos Deputados. Esta, a observação 
que desejava fazer, pedindo desculpas por 
interromper o discurso de V. Exa., à margem do 
reparo formulado pelo nosso eminente colega 
Senador Afonso Arinos. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Peço ao nobre 
orador permissão para retificar a crítica que fiz ao 
Executivo e endereçá-la ao Legislativo. Parece-me 
errada a política de procedermos ao aparelhamento 
econômico do País, através de créditos especiais. 
Considero desaconselhável, qualquer despesa dêsse 
gênero; devemos comprimir as despesas e aplicar o 
saldo resultante em objetivos do tipo do projeto que 
estamos votando. Minha crítica é, então, ao 
Congresso. Posso estar errado, mas é direito meu 
criticar. Parece-me, entretanto, não ser política 
aceitável. Quanto ao Executivo, em muitos outros 
setores, inclusive Brasília, tem procedido da mesma 
forma: recorre a empréstimos do Banco do Brasil, 
financiamentos dos Institutos de Previdência e uma 
série de processos de fazer dinheiro fora das normas 
habituais da política financeira. 

O SR. MEM DE SÁ: – Agradeço aos 
eminentes colegas haverem justificado, com os seus 
brilhantes apartes, a minha intervenção. 

Continuarei cumprindo o que considero um 
dever: justificar o voto divergente. 

Sr. Presidente, Senhores Senadores,  
êste projeto é de origem do Poder Legislativo.  
Cabe ao Congresso, portanto, a inteira e  
exclusiva responsabilidade de sua apro- 
 

vação. Foi proposto por um eminente Deputado e, 
inicialmente, era apenas do vulto de seiscentos 
milhões de cruzeiros. Posteriormente, através .de 
sucessivas emendas, chegou a se arredondar em 
dois bilhões de cruzeiros. A última emenda procedeu 
desta Casa, de autoria do eminente Senador 
Victorino Freire, que muito justificadamente também 
pleiteou a estrada que ligasse Brasília à sua São  
Luís do Maranhão. 

Temos, então, um crédito especial de 
responsabilidade do Congresso no valor de dois 
bilhões de cruzeiros. 

Há poucos dias, o Senado aprovou proposição 
para outra rodovia, que começa em São Paulo e vai 
até Brasília, também orçada em dois bilhões de 
cruzeiros, e há, já em tramitação na Câmara dos 
Deputados, um outro projeto de pavimentação da 
Rodovia Rio-Bahia que é indiscutìvelmente, uma 
grande necessidade, e êsse novo crédito oscila, ao 
que ouvi dizer, entre dois e três bilhões de cruzeiros. 
Só nesses três projetos são seis ou sete bilhões de 
cruzeiros. O eminente Líder da Maioria, Senador 
Lameira Bittencourt, esposando ponto de vista que 
vai fazendo corrente, sustenta que todo crédito para 
construção de estradas é justificado. Lamento não 
haver apresentado emenda ao Orçamento de 20 
bilhões de cruzeiros para o tronco principal Sul que é 
a ferrovia mais necessária ao abastecimento do 
Brasil e ao desenvolvimento da agricultura na zona 
Sul para o transporte à zona Norte. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Há 
projeto em tramitação no Senado sôbre a abertura 
do crédito de três bilhões de cruzeiros para o tronco 
principal Sul e o qual recebeu emenda por sugestão 
do Ministro da Guerra elevando êsse crédito especial 
para 13 bilhões de cruzeiros. 

O SR. MEM DE SÁ: – Veja Vossa  
Excelência a confirmação: se- 
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rá questão, portanto, de abrirmos crédito e 
mandarmos imprimir dinheiro. Teremos estradas 
asfaltadas cortando o território em todos os sentidos, 
ferrovias nas melhores condições técnicas e, 
naturalmente, outros créditos para o aparelhamento 
dos Portos e para melhoria da navegação de 
cabotagem que é uma das falhas do transporte 
brasileiro. 

O eminente Professor Eugênio Gudin 
escreveu um artigo ao qual deu título altamente  
sugestivo: "A hora de gritar". Escreveu-o por ocasião 
da votação dos projetos que aumentavam os 
Impostos de Renda e de Consumo. Houve, na 
oportunidade, grande revolta da opinião pública, dos 
meios parlamentares, contra o aumento brutal dos 
impostos. E o Mestre Gudin escreveu o artigo – "A 
Hora de Gritar" – no qual dizia que a hora de gritar 
não era a da votação das leis majorando os impostos 
e sim a da criação das despesas, porque quando se 
criam as despesas, depois é necessário prover as 
receitas. 

Surgem então os aumentos de impostos, que 
despertam a grita no momento inoportuno. O 
momento oportuno da grita é o da criação das 
despesas. 

O Govêrno, porque já chegou ao máximo a 
capacidade tributária brasileira, já não está 
propondo, neste ano, aumento da receita de tributos; 
resolve tudo pelas emissões excessivas e maciças 
de papel moeda. Para aquêles que, como eu, 
entendem que as emissões de papel moeda, longe 
de promover o desenvolvimento, estão determinando 
a miséria, o enfraquecimento e a desgraça do Brasil, 
a hora de gritar não é, realmente, a das emissões e 
sim a da criação das despesas. Por isso grito agora. 

Se me servisse apenas da autoridade 
incontestável do Mestre Eugênio Gudin, não  
faltaria, provàvelmente, quem me dissesse,  
como é de moda dizer, que êle é um  
economista clássico, que não acompa- 
 

nha a evolução da ciência moderna e não está a par 
das novidades que, na matéria, se anunciam. 

É engano, ilusão, êrro. Não há homem  
mais atualizado, em matéria econômica, do que  
o Sr. Eugênio Gudin. S. Sa. acompanha a  
última palavra do que se publica, nesse  
sentido, em todo o mundo e participa das reuniões 
internacionais dos maiores cientistas, como agora, 
casualmente, está ocorrendo na Noruega e na 
Suécia. 

Não me arrimo, entretanto, apenas, em tão 
grande autoridade; apoio-me em autoridade muito 
maior para os eminentes colegas da Maioria – na do 
Sr. Presidente da República. 

Lamento fazer sentir ao querido colega Líder 
da Maioria que foi êste obscuro Senador da 
Oposição o único, nesta noite, que deu crédito e 
ouvido às recomendações do Chefe da Nação nesse 
capítulo. Vou lê-lo, porque as sentenças lapidares 
constantes da Mensagem de 27 de outubro de 1958 
valem por todos os discursos que eu aqui pudesse 
proferir. 

Eis o que se contém naquela Mensagem, que 
vai comemorar seu primeiro aniversário êste mês, e 
que, infelizmente, já está esquecida tanto da Maioria 
Parlamentar como do próprio Presidente da 
República. 

O Capítulo II intitula-se: Correção do 
Desequilíbrio Financeiro no Setor Público. Começa 
com estas expressões: 

"Considerando a necessidade de: 
a) evitar-se a ocorrência de um forte déficit nas 

operações financeiras do Tesouro Nacional em 1959 
e, ainda, 

b) subordinar-se a execução de despesas 
excedentes da receita efetiva à obtenção de recursos 
não inflacionários para seu financiamento. 

 
f) evitar-se uma expansão  

excessiva das atividades públi- 
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cas em detrimento do nível das atividades privadas 
etc." 

E termina: 
"Formulam-se as seguintes recomendações: 
Recomenda-se não sejam aprovados, no 

decorrer do exercício, créditos adicionais, sem 
indicação concomitante das fontes de recursos, ou 
redução em outros gastos, necessários à cobertura 
de tais despesas". 

É um primor, é o que se chama uma jóia da 
Ciência Financeira, tão perfeitamente esculpida, 
desenhada e fixada está a boa doutrina. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permite 
V. Exa. um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com muito prazer. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – V. Exa., 

na parte de seu discurso que antecedeu à  
leitura dêsse trecho da Mensagem do Sr. Presidente 
da República, reclamou a atenção do modesto  
Líder da Maioria, aliás sem necessidade, porquanto 
o nobre colega sabe perfeitamente que sempre o 
ouço com a mais profunda atenção. Embora 
discorde, às vêzes, de V.Exa., rendo sempre 
homenagem ao seu espírito público e sentimento de 
justiça. Permita-me, pois, acentuar que tal citação 
não cabe, no caso, já esclarecido até com palavras 
de V. Exa., que lembrou não ter origem no Poder 
Executivo êsse projeto de crédito especial, ora em 
votação. 

O SR. MEM DE SÁ: – Já foi votado. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – V Exa., 

cavalheirescamente, nobremente, declara limitar  
sua oposição ao projeto. A Justificação do seu  
voto  discrepante, atendeu a pedidos, a interêsses,  
a apelos que V. Exa. mesmo classificou legíti- 
 

mos, de Líderes de todos os Partidos, de Maioria e  
de Minoria, de Situação e de Oposição, e de 
Senadores de todos os Estados interessados. Logo, 
se houvesse crítica, censura ou reparo, não seria, 
evidentemente, ao Sr. Presidente da República... 

O SR. MEM DE SÁ: – Não critiquei o Sr. 
Presidente da República. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – ...mas a 
todos os colegas que, colocando acima de tudo os 
interêsses legítimos de seus Estados e, mesmo, da  
Nação – porque o interêsse nacional não é mais do 
quem soma dos interêsses estaduais... 

O SR. MEM DE SÁ: – Nem sempre. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – 

...pleiteam a aprovação dêsse crédito. Muito grato a 
Vossa Excelência. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Nobre Senador Mem de Sá, .V. Exa. 
está fazendo declaração de voto, para o que dispõe 
de dez minutos. Peço aos Senhores Senadores não 
dêem apartes, porque o Regimento Interno não os 
permite, nessa oportunidade. A Mesa espera que 
dentro de poucos minutos, V Exa. conclua sua 
declaração de voto. 

O SR. MEM DE SÁ: – Sr. Presidente, não 
decepcionarei a Mesa nem o Senado; serei breve, 
principalmente se não fôr honrado com apartes. 

Lembro ao eminente Líder da Maioria que, até 
aqui, não estava fazendo críticas diretas ao  
Senhor Presidente da República; ao contrário, 
ressaltei que aquelas proposições tinham sido de 
origem e responsabilidade do Congresso. Frisei 
apenas que as sentenças da Mensagem do  
Chefe da Nação eram a melhor justificativa  
que eu poderia apresentar para meu voto 
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divergente, porque só eu estava dando fé ao que 
dizia o Sr. Presidente da República e recomendava 
ao Poder Executivo e ao Congresso. Lembro que a 
responsabilidade do eminente colega, Líder da 
Maioria, é maior do que a de todos, porque S. Exa. 
devia ser o mais fiel defensor da doutrina do 
Presidente da República... 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – 
Infelizmente, não posso apartear V. Exa. porque o 
Regimento não o permite. 

O SR. MEM DE SÁ: – ...que, por acaso, é a 
boa doutrina e, como tal, é por êle relegada. 

Esta a justificação que tenho a fazer. Estou 
com a ciência do Senhor Eugênio Gudin e do Sr. 
Juscelino Kubitschek de Oliveira. Não posso ter 
melhores patronos. 

Desejo lembrar ainda ao eminente colega 
Senador Lameira Bittencourt qual o panorama que 
temos pela frente, em face dessa e das outras 
proposições que estão em marcha. 

No mês. de julho dêste ano, foram emitidos 
dois bilhões e seiscentos milhões de cruzeiros; no 
mês de agôsto, quatro bilhões e duzentos milhões; 
nos primeiros quinze dias de setembro, mais dois 
bilhões e seiscentos milhões, o que soma, para 
setenta e cinco dias, um total de nove bilhões e 
quatrocentos milhões de cruzeiros. 

O Govêrno do Sr. Juscelino Kubitschek de 
Oliveira encontrou um meio circulante em tôrno de 
sessenta bilhões de cruzeiros. Hoje, já temos  
cento e trinta e seis bilhões; mais do que o dôbro,  
em três anos e meio. Com êste e outros  
projetos, chegaremos muito depressa aos duzentos 
bilhões. 

No ano passado, a moeda se aviltou  
em 23 por cento; êste ano, as melhores perspectivas 
fazem prever um aviltamento de 45 a 50 por  
cento. Assim, o desenvolvimento nacional representa 
a desmoralização nacional, a desvalorização  
da moeda que, em tôda parte do mun- 
 

do, é o ponto de honra para qualquer Govêrno que 
se preze. Estamos concorrendo para o quadro de 
miséria, de fome e de desgraça que há no Brasil. 
Não têm faltado vozes nesse Plenário que imputam 
ao Congresso a responsabilidade da situação 
financeira. 

Chamo a atenção que eu, no momento, não 
estou pactuando com essa situação e, agora e 
sempre, votarei contra créditos dêsse vulto, que 
concorrem para a obra nefasta, a obra de loucura, a 
obra verdadeiramente criminosa que o Senhor 
Juscelino Kubitschek de Oliveira está realizando no 
Brasil, sob o pretexto de um desenvolvimento que, 
verdadeiramente, o há de desgraçar aos olhos da 
História, como está desgraçando o povo brasileiro. 
(Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, a 
Redação Final do Decreto Legislativo nº 13, de 1959, 
que vai ser lida pelo Sr. Primeiro Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

PARECER 
Nº 540, DE 1959 

 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 13, de 1959. 
 
Relator: Sr. Afonso Arinos. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fl. 

anexa) do Projeto de Decreto Legislativo nº 13, de 
1959, originário da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, em 5 de outubro de 
1959. – Ary Vianna, Presidente eventual. – Afonso 
Arinos, Relator. – Daniel Krieger. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 540, DE 1959 
 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 13, de 1959. 
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Faço saber que o Congresso Nacional 
aprovou nos têrmos do art. 66, inciso I, da 
Constituição Federal, e eu promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

Nº ... – 1959 
 
Aprova o Acôrdo de Resgate, assinado no Rio 

de Janeiro, a 4 de maio de 1956, entre os Governos 
dos Estados Unidos do Brasil e o da França. 

 
Art. 1º É aprovado o Acôrdo de Resgate, 

assinado no Rio de Janeiro, a 4 de maio de 1956, 
entre os Governos dos Estados Unidos do Brasil e 
da França, para a execução administrativa de 
questões financeiras e a liquidação, por meio de 
arbitramento, das indenizações devidas pelo Brasil 
em decorrência da encampação das Estradas-de-
Ferro São Paulo - Rio Grande e Vitória-a-Minas, bem 
como da Companhia Port of Pará. 

Art. 2º Êste decreto legislativo entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Tratando-se de 
matéria em regime de urgência, entra imediatamente 
em discussão. 

Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

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

Redação Final, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está aprovada. Vai à promulgação. 
Esgotada a matéria da Ordem do Dia e  

nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 
sessão. 

Designo para a de amanhã, a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Trabalho das Comissões 
 

Está encerrada a sessão. 
Encerra-se a sessão às 22 horas e 25 

minutos. 
 



128ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 6 DE OUTUBRO DE 1959 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. CUNHA MELLO 
 
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se 

presentes os Senhores Senadores: 
Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Lameira Bittencourt. 
Zacharias de Assumpção. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Leônidas Mello. 
Mathias Olympio. 
Victorino Corrêa. 
Fausto Cabral. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Dix-Huit Rosado. 
Argemiro de Figueiredo. 
João Arruda. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Freitas Cavalcanti. 
Lourival Fontes. 
Heribaldo Vieira. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Valadares. 
Lima Guimarães. 
Milton Campos. 
Moura Andrade. 
Lino de Mattos. 
Padre Calazans. 

Pedro Ludovico. 
Coimbra Bueno. 
Taciano de Mello. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Fernando Corrêa. 
Gaspar Velloso. 
Souza Naves. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Brasílio Celestino. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin. – (54). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 54 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, declaro aberta a 
sessão. 

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

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

O Sr. Novaes Filho, 4º Secretário, servindo de 
1º lê o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Ofícios 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 75, DE 1959 
 

(Nº 3.279-C, de 1957, na Câmara dos Deputados) 
 
Concede a pensão mensal de Cr$ 3.000,00 a 

Oran Maria Pinto de Loyola. 
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O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É concedida a Oran Maria Pinto de 

Loyola, filha do Coronel Antônio Loyola, herói da 
Revolução Acreana, uma pensão mensal de Cr$ 
3.000,00 (três mil cruzeiros). 

Parágrafo único. A despesa correrá à conta da 
verba orçamentária destinada ao pagamento dos 
demais pensionistas a cargo do Ministério da 
Fazenda. 

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

Às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Economia e de Finanças. 

Ns. 1.697 e 1.699, ainda da Câmara dos 
Deputados, comunicando haverem sido aprovadas 
as emendas do Senado aos Projetos de Lei da 
Câmara nº 262, de 1959, que dá nova redação aos 
parágrafos do art. 16 da Lei nº 1.254, de 4 de 
dezembro de 1950, e nº 44, de 1957, que estabelece 
normas para colonização de terras ao Polígono das 
Sêcas. 

 
Aviso 

 
Nº 434, do Sr. Ministro da Fazenda, 

comunicando está envidando esforços no sentido de 
serem ultimados os esclarecimentos a que se refere 
o Requerimento nº 186, de 1959, do Sr. Senador 
Lino de Mattos. 

Dê-se conhecimento ao Requerente. 
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 

Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador João 

Villasbôas, primeiro orador inscrito. (Pausa). 
Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Taciano de 

Mello, segundo orador inscrito. 

O SR. TACIANO DE MELLO (lê o seguinte 
discurso): – Sr. Presidente e Senhores Senadores. 
Nunca é demais reavivar os fatos que contribuem 
para fixar a grandeza daqueles que silenciosamente 
trabalham em duras lides pelo desenvolvimento 
moral e material de nossa Pátria. Entre êles estão os 
que contém o Boletim Fluviométrico nº 12 da Divisão 
de Águas do Departamento Nacional da Produção 
Mineral do Ministério da Agricultura. 

É uma grande publicação, de inestimável 
valor, essa que trata da Bacia do Paranaíba. Êste 
caudaloso rio, com os seus numerosos afluentes, 
banha uma vasta área territorial, que começando em 
Brasília estende-se pelo sul de Goiás, serve ao 
Triângulo Mineiro e vai até o Estado de Mato Grosso, 
enriquecendo boa parte de seu Território. Se houver 
um planejamento, com ou sem reforma agrária, uma 
nova civilização, em que o confôrto moderno será 
plenamente conquistado, há de surgir nesta rica 
região, dada a qualidade das terras, as grandes 
superfíceis aráveis, o seu clima, e, sobretudo, a 
enorme quantidade e a disposição das quedas 
d’água. Quando aproveitadas as menores para 
pequenas indústrias rurais e iluminação das 
residências, o chão de Goiás e do Triângulo Mineiro 
há de aparecer à noite, sob as vistas do viajante 
aéreo como um céu recamado de estrêlas. 

Excluindo Goiás e Mato Grosso, o boletim 
acusa a existência, na bacia do Paranaíba, em Minas 
Gerais, de cinqüenta e sete quedas d'água de 
elevado potencial que passo a reproduzir, por  
ordem alfabética. Principais quedas d’água 
conhecidas na Bacia do Rio Paranaíba: Amigo 
Areado, Bálsamo, Barra, Bonito, Cabeceiras, 
Cachoeirão, Caiado Camilo, Cardoso, Crá-Crá, 
Dourada, Portuguêsa, Quebra, Rebôjo, Ribeirão, 
Salto, Dourado, Douradoquara, Funil, Furnas, 
Herdeiro, Itambé, Laranjinha, Lúcio, Marre- 
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cos, Martins; Mata, Monte; Morais, Néca, Neftaí, 
Niágara, Otaviano, Pai Joaquim, Paraíso, Paranoá, 
Paredão, Patos e Marimbondo, Pedras, Perdizes, 
Piedades, Quedas, Piedade Cachoeira, Quebra-
Anzol, Rebôjo do Tacão, Ribeirão, Babilônia, Salto 
Grande, Cachoeira do Rio da Prata, Salto Grande, 
Santana, Santa Juliana, São Félix, São João, São 
Miguel, São Simão, Surubi, Tamanduá, Tejuco, 
Vitória. 

A Cachoeira Dourada, nos limites de Minas 
com Goiás, já está sendo aproveitadas. A primeira 
etapa da sua grande usina, já pronta, está 
fornecendo luz e fôrça, a Goiânia e Anápolis, e 
dentro em breve chegará a Brasília; a sua segunda 
etapa está em andamento satisfatório. E parece-me 
que há estudos para ligarem futuramente entre si, 
esta com a do Tocantins e Três Marias, formando 
uma imensa área circulada por energia elétrica 
abundante. 

Por isto, e pela grandes riquezas minerais 
existentes no solo, algumas já estudadas, de fácil 
aproveitamento, é que se pode admitir como 
verdadeiras as palavras do Professor Jacques 
Lambert de "os dois Brasis": "O grande problema para 
o Brasil é evitar que o desenvolvimento econômico do 
País se processe muito exclusivamente, na região já 
desenvolvida, fazendo com que, ao contrário, êle se 
difunda por todo o País, a fim de uniformizar a sua 
estrutura social". E em outro local: "O Estado de 
Minas Gerais, prestando-se tanto a um 
desenvolvimento industrial quanto a um 
desenvolvimento agrícola, ambos já iniciados, parece, 
pois, constituir o terreno mais favorável para ligar os 
dois Brasis e transmitir aos centros da população do 
Nordeste o complexo cultural do Sul" 

Situada ao norte desta imensa região do 
Paranaíba, sobranceira e altiva, silenciosa e 
vigilante, ergue-se Brasília, olhando a  
Bacia do S. Francisco, a do Tocantins e a do 
 

Araguaia, e divisando mais ao longe a do Rio Doce e 
as imensa caudais do Amazonas ao Norte e do 
Paraná-Uruguai ao Sul. Ela é portanto o traço de 
união do Brasil; é a sua salvação. é uma  
injustiça, pois, que clama aos céus, dizer-se que o 
Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira está 
realizando Brasília, por motivos subalternos de 
vaidade e capricho pessoal; quando a verdade 
manda, ordena e impõe que se proclame em  
alta voz que êle vem obedecendo religiosamente  
aos preceitos constitucionais e legais, e mais  
ainda, homem dotado de uma capacidade de 
movimento e de trabalho que a tudo assiste de uma 
energia férrea que não cede a imposições 
descabidas de qualquer fôrça, tem em seu proceder 
revelado, sempre, brasileiríssimo sentimento de 
cavalheiresca humildade, que já conquistou a 
simpatia e o respeito de seus adversário colocados 
em postos de relêvo, e admiração das classes 
armadas, que em significativas homenagens o têm 
confortado em diversos lances da nossa moderna 
história e que vem de ser coroada pelo convite que 
lhe fêz a turma dos novos cadetes da Aeronáutica, 
por unanimidade, para paraninfar a sua colação de 
grau. 

Criticam-lhe o ritmo acelerado que tem dado 
às obras, como se não fôra acêrto reduzir despesas, 
ideal almejado pelo construtores; o tempo é qualquer 
coisa de importante neste particular; ninguém que 
tenha um pouco de prática na execução de serviços 
desta natureza, terá coragem de afirmar o contrário. 
Tanto maior fôr o tempo gasto na construção de 
Brasília, quanto menor será o seu custo; por ser 
verdade, é que os construtores de prédios de 
apartamentos nesta cidade, estão pagando por 
empreitada aos seus operários, que assim passam a 
ganhar mais, os empreiteiros ganham o tempo; 
entregam as obras aos compradores e passam  
então a reaver o capital empatado e o lucro al- 
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cançado. Aplica-se ao Govêrno a regra do particular. 
Sr. Presidente: menos inflaciona quem compra, mais 
inflaciona quem vende. O Govêno nada está 
vendendo, está comprando tudo para a construção 
de Brasília. O que há, Senhores Senadores, é que, 
como diz Vianna Moog, em "Pioneiros e 
Bandeirantes": "a rigor, já ninguém se conforma com 
a ordem capitalista vigente, nem acredita na 
intangibilidade de suas leis"... "consciente ou 
inconscientemente, o grande denominador comum 
de nosso tempo é êste e não outro; o desejo de 
retôrno de uma ordem social em que a ética volte a 
controlar a economia, pois já ninguém confia em que 
do livre jôgo de fôrças econômicas e de plena 
expansão do capitalismo, sob a égide-exclusiva da 
lei da oferta e da procura, o resultado venha a ser o 
bem geral, como apregoavam os fisiocratas dos dois 
últimos séculos. Sob êste aspecto, os sinais dos 
tempos são inequívocos". 

Procurem, pois, em outra parte a inflação, que 
em Brasília ela não se encontra. O que lá se gasta 
está voltando para os cofres da Nação com a venda 
de seus terrenos urbanos; e, se tivermos paciência, 
coragem e fé, com a sua habitação no ano próximo, 
pouco tempo levará a União a reembolsar-se do 
dinheiro invertido em suas obras. 

Já em 1954 o engenheiro Lucas Lopes, 
Presidente das Centrais Elétricas de Minas Gerais 
S.A., hoje um dos homens mais destacados de 
nossa época, pelo seu caráter, pelo seu saber e pela 
sua visão, escreveu êste prefácio, para o Boletim 
Fluviométrico nº 12, que passo a ler: "É com grande 
satisfação que aceito a honrosa incumbência de 
prefaciar o primeiro Boletim Fluviométrico sôbre a 
Bacia do Paranaíba, precioso repositório de 
informações hidrométricas colhidas em longos anos 
de penosos trabalhos pelo 2º Distrito da Di- 
 

visão de Águas do Ministério da Agricultura. 
Êste trabalho é mais uma contribuição de 

enorme valor que a equipe de técnicos liderada pelos 
Engenheiros Mário da Costa Mendes e Geraldo 
Teixeira de Souza, e orientada pelo Engenheiro 
Waldemar José de Carvalho, presta ao nosso País, no 
estudo de um dos mais preciosos recursos naturais – a 
água. As colunas de descargas e os dados 
hidrométricos que se alinham na rigidez numérica das 
tabelas dêste Boletim, significam um enorme esfôrço 
dos engenheiros que procuram medir o caudal do 
Paranaíba e compreender o ritmo de vida do grande 
rio. Nelas se espelha para os que sabem ler, tôdas as 
alternativas de enchentes catastróficas e sêcas 
angustiantes que caracterizam o ciclo de atividades de 
muitos de nossos cursos d'água, e que condicionam 
grande parte da vida das populações ribeirinhas. Elas 
descrevem o passado e permitem prever o futuro das 
flutuações de descargas de uma das mais importantes 
bacias hidrográficas do Brasil Central, e por isto são 
também um espelho dos ciclos das atividades 
econômicas que derivam do uso da água em grande 
região do nosso interior. 

Para muitos povos, há milênios, a vida do rio é 
a vida do País, é periódicamente a riqueza ou a 
desgraça. Para outros, os cursos d'água pouco 
contavam, quando não constituíam entraves à 
circulação e á fixação das gentes. 

Não há muito que se firmou a noção exata da 
importância permanente e decisiva dos cursos 
d'água no condicionamento do progresso econômico 
e social. É recente o conceito que associou o quadro 
físico das bacias hidrográficas ao mapa das regiões 
econômicas e humanas. É entretanto essencial essa 
associação. 

As bacias hidrográficas possuem um elemento 
unificador, um interêsse comum, um problema cent- 
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tral que lhes dá irretorquível caráter de unidade. 

Desde as chuvas nas nascentes até o 
transbordamento do grande caudal, a água dos 
grandes rios entra em relações complexas de causa 
e efeito com quase todos os outros fatores físicos, 
biológicos e humanos que atuam no vale. Existe uma 
unidade de elementos naturais gravitando em tôrno 
das águas de uma bacia hidrográfica. As chuvas, as 
cheias, e erosão, os entulhamentos, as sêcas, as 
flutuações da vida de um grande rio, marcam uma 
unidade de interêsse humano em tôda a bacia. 

As águas dos grandes caudais têm unificado e 
criado civilizações, enquanto perdura um equilíbrio 
favorável entre os fatôres que sôbre êles atuam; e as 
têm riscado dos mapas humanos, quando êsse 
equilíbrio se rompe. 

O futuro do vale do Paranaíba já se antecipa 
grandioso. Largas áreas de magníficas terras para a 
agricultura, recobertas do solo roxo que se derivou de 
derrames basálticos, já constituem cenários de uma 
das mais ativas frentes pioneiras de povoamento que 
se desenvolvem no momento, em nosso País. Terras 
riquíssimas, com farta irrigação, marcam o destino de 
região de abundância e riqueza que caracteriza a 
maior parte da bacia do Paranaíba. Numerosos 
degraus abruptos, onde o rio salta diques de diabásio, 
e freqüentes estrangulamentos do caudal, criaram um 
grande potencial hidráulico, que garantirá um 
suprimento substancial de energia elétrica à região. 
Condições de clima satisfatório completam um quadro 
favorável ao progresso econômico e social. 

É de clara oportunidade a publicação do 
primeiro Boletim Fluviométrico do Paranaíba, 
acompanhado de uma memória precisa de Boris 
Branjikov, sôbre a geologia, a fisiografia e a 
hidrologia da grande bacia. O desenvolvimento 
demográfico e econômico da região já  
 

exige conhecimentos que permitam pensar-se no 
planejamento coordenado do rio e na utilização 
racional de suas águas. É certo que suas tabelas 
serão utilíssimas, desde logo no projeto dos 
aproveitamentos hidrelétricos que se iniciam no reino 
do sonho e dos planos generosos que imaginam um 
Brasil grandioso, governado de uma Capital Federal 
localizada no coração do País, se algum dia fôr 
possível descolocar-se na área de drenagem do 
Paranaíba na borda dos planaltos que constituem os 
horizontes mais elevados da grande bacia 
hidrográfica. A posição geográfica do Paranaíba 
parece determinar êsse novo destino político do 
grande caudal. Por tudo isto, merece ser recebida 
com aplausos a publicação dêste valioso 
documentário sôbre o Paranaíba. 

Belo Horizonte, 25 de junho de 1954 – Lucas 
Lopes". 

Congreguem-se os políticos, os sociólogos e 
os economistas, e, baseados em estudos técnicos 
como êsse do Dr. Waldemar José de Carvalho, 
apresentam à Nação as soluções de seus problemas 
fundamentais. 

Um futuro próximo e grandioso está à nossa 
espera. A filosofia do desenvolvimento empolga o 
povo. Avizinha-se o pleito eleitoral para Presidente 
da República. Há grande cordialidade entre os 
políticos que disputam a sua preferência. 

Juscelino Kubitschek de Oliveira há de presidir 
as primeiras eleições livres, de Brasília, que será 
então, a capital da Democracia e da União Nacional 
(Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – O Senado receberá, 
às 15 horas, a visita do Ministro de Finanças da 
França, Sr. Antoine Pinay. 

Suspenso a sessão, a fim de que  
os Srs. Senadores, no Gabinete do 
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Senhor Vice-Presidente da República, recebam a 
visita do ilustre Estadista francês. 

Está suspensa a sessão. 
Suspende a sessão às 14 horas e 55 minutos, 

e é reaberta às 15 horas e 20 minutos. 
O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a 

sessão. 
Tem a palavra o nobre Senador Caiado de 

Castro por cessão do nobre Senador Paulo 
Fernandes. 

O SR. CAIADO DE CASTRO (lê o seguinte 
discurso): – Sr. Presidente, Senhores Senadores; 
na legislatura passada, quando se encontrava na 
fase de votação o projeto de autoria do meu 
particular amigo – o ilustre Senador Arlindo 
Rodrigues – no qual Distrito Federal anexado ao 
Estado do Rio de Janeiro, uma vez efetivada a 
mudança da Capital para Brasília tive oportunidade 
de pronunciar despretensioso discurso sôbre o 
assunto, esclarecendo que não era bairrista e 
dizendo textualmente: Para nós, carioca não é, 
apenas, que nasceu nesta terra generosa, é  
todo aquêle que – como dizia o grande  
Martim Francisco – fiscaliza seguidamente o seu 
govêrno e mantém incessante cuidado pelo 
interêsses públicos. 

Carioca – por exemplo, foi o grande 
pernambucano Heitor Beltrão, meu velho amigo e 
ferrenho adversário político que, certa feita disse na 
Câmara dos Srs. Deputados: 

"No Brasil, não foi a União que criou o Distrito 
Federal. Foi o Distrito Federal que criou a União. É o 
que nos ensina a História, mostrando bem a 
diferença do que ocorre entre nossa pátria e outras 
nações". 

Minha intenção é, apenas, na  
qualidade de carioca, nascido na 
 

encantadora pracinha de São Salvador, lembrar 
alguns fatos. Antes, porém, desejo render minhas 
homenagens aos irmãos fluminenses, dizendo-lhes 
de nosso afeto e da nossa grande admiração que 
votamos à sua brasilidade, ao seu progresso e á sua 
capacidade empreendedora. 

Sou daqueles que aceitam e até recomendam 
estudos no sentido de ser possibilitada a realização 
da fórmula constitucional (arts. 2º e 3º), da reunião 
do Estado do Rio e do atual Distrito Federal, num 
terceiro Estado. 

O que não é possível, o que não é admissível é 
rasgar a própria Constituição Federal, negando às 
populações diretamente interessadas o direito de 
opinar mediante plebiscito, é espoliar suas assembléias 
legislativas – como representantes da soberania 
popular – do direito de decidir, em pleno regime livre e 
democrático; é "golpear a autonomia dos Estados", 
alterando seus territórios, com a anexação pura e 
simples, do menor em superfície ao maior, 
enfraquecendo a amboras financeiramente e criando 
problemas quase insolúveis, no momentos, à vida do 
Govêrno e da administração do altivo Estado do Rio de 
Janeiro e do não menos altivo Distrito Federal. 

Sr. Presidente, eu bem poderia continuar 
citando outras palavras, sôbre o assunto, por mim 
proferida nesta Casa que tôdas elas ainda me 
parecem oportunas e, suponho, respondem aos que 
com tanto entusiasmo, agora reproduzem a velha 
campanha fusionista, reunionista, antecarioquista, ou 
que outro nome tenha. 

Não vou além, nesse particular, porque não 
desejo abusar da paciência dos Senhores 
Senadores, e com essas palavras iniciais, meu 
objetivo está atingido, isto é, relembrar e, ainda uma 
vez, insistir na declaração de que não é apenas o 
amor à minha terra natal que me conduz, pertenço 
ao grande grupo que aceita o conceito elásti- 
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co de carioca e estimaria poder estendê-lo aos 
brasileiros de todos os Estados, porque assim seriamos 
mais felizes e orgulhosos. Mais felizes e contentes, 
porque poderíamos – até levar nossos sonhos a uma 
boa pincelada no mapa do Brasil, para nova divisão 
equânime, em que não houvesse, Estados tão grandes 
e tão ricos ao lado de outros, tão pobres ou pequenos. 

Apesar disso, todos estamos satisfeitos 
porque o Brasil é um só e não aceitaria a realização 
de semelhante pincelada... 

Nenhum de nós, porém, recebe com prazer, a 
interferência de políticos de outros Estados em, nossos 
assuntos internos e, por vêzes já tenha ouvido 
semelhante ponto de vista expresso aqui no Senado. 
Essa a razão porque, nós cariocas, estranhamos o 
açodamento com que se procura solucionar um 
problema nosso apresentando. Para isso, até uma 
fórmula original de se alterar a Constituição. 

Que os fluminenses assim procedam nós 
compreendemos e até justificamos. Não podemos 
concordar, entretanto que o Líder da Maioria na 
Câmara venha tomar parte na campanha que se 
esboça é trazer o prestigio de sua posição em favor 
de uma das partes. 

O problema ainda não; é de todo o Brasil: o 
problema é dos Estados, do Rio de Janeiro e da 
Guanabara. Agradecemos o interêsse dos políticos 
mineiros e já agora, dos nordestinos com a presença 
do ilustre Deputado Abelardo Jurema, a todos 
agradecemos tão grande interêsse pela fusão, porém 
a todos dispensamos tamanho, incômodo e a todos 
declaramos, que na 'forma da Constituição, sòmente 
nós cariocas e fluminenses, temos o direito de 
Opinar no caso, ficando os outros, apenas, para 
ratificar o decidido. 

A velha cidade de Mem de Sá lutou  
contra os francêses, ajudou São Paulo contra.  
O luso de Pernambuco, atravessou o período  
das primitivas capitais hereditárias, já era 
 

sede de Capitania Régia, quando aqui chegou, D. 
João, VI continuava sede de Govêrno ao ser 
declarada a Independência. É a cidade das marchas 
cívicas e do 18, de maio, como dizia o grande 
Thomaz Delfino, carioca, de bom quilate e 
republicano histórico. 

Tem a mesma origem do atual Estado do Rio 
de Janeiro; ambos são oriundos das capitais de São 
Vicente e de São Tomé. Apesar do disposto na 
Constituição de 1824, não foi subdividida, fundida ou 
anexada a qualquer Província. O que se verifica e 
não pode ser contestado é que até o Ato Adicional 
(1834) a Administração da Província do Rio de 
Janeiro era entrelaçada, fundida ou reunida com a do 
País, e que sòmente com o ato adicional surgiu o 
Município Neutro, e em conseqüência, a cidade de 
Niterói. 

A Constituição de 1891, quando cogitou de 
transferência da Capital da República, declarou logo 
a seguir que o Distrito Federal passaria a constituir 
um Estado. É verdade que nessa ocasião surgiu a 
primeira investida fluminense com o objetivo de 
anexar a nossa terra ao Estado do Rio de Janeiro. 
Verdade também é que a reapresentação carioca 
soube reagir e obteve o apoio dos constituintes dos 
outros Estados. Naquela, ocasião, como mais tarde 
aconteceu no Senado, em 1957, a idéia, foi repelida. 
O mesmo acontecerá, estou certo, se o assunto 
chegar até a esta Casa. 

Não desejamos que as discussões no 
Congresso nos levem às exaltações da primeira 
Constituinte, embora os funcionistas, continuem, 
liderados – como a da primeira vez – por altos 
valores fluminenses e contem, já agora, com alguns 
mineiros com o nordestino Líder da Maioria na 
Câmara dos Deputados, e com o nobre Senador 
Afonso Arinos... 

O SR. AFONSO ARINOS: – Muito obrigado a 
Vossa Excelência. 
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O SR. CAIADO DE CASTRO: – ...o mais 
votado dos Senadores Cariocas. 

Os argumentos sôbre as vantagens da quebra 
de autonomia do Distrito Federal, e de sua anexação 
ao Estado do Rio de Janeiro não são novos. Nova é, 
apenas a fórmula encontrada para evitar a completa 
formação do Estado da Guanabra, criado juntamente 
com os demais Estados da União. 

Sôbre, os anteriores argumentos, eu poderia 
repetir o que disse pela imprensa falada, escrita, e, 
também, no meu Partido, ou em discurso no Senado. 
Tudo seria oportuno e poderia ser atualizado com, 
novos dados estatísticos econômicos e financeiros etc. 

Poderia trazer da mesma forma, as reiteradas 
manifestações do PTB Carioca, contra a fusão. 

Mas, Sr. Presidente e Senhores Senadores, 
sôbre a fórmula encantada submetida à chamada 
grande Comissão é que constitui a última novidade 
sôbre o assunto tenho receio de discuti-la. É terreno 
muito perigoso para um simples barnabé em matéria 
tão delicada. Não estou em condições de acompanhar, 
nesse vôo, a ilustrada Comissão; permanecerei na 
planície, defendendo com os parcos recursos ainda 
recebidos na Escola, e diligenciando para adquirir um 
pouco mais de conhecimentos, de modo a poder 
acompanhar a luta nesse terreno, cheio de 
dificuldades. Também, poderia repetir que "não deixa 
de ser verdade que na Conferência de limites, realizada 
em Belo Horizonte em 1920, ficou provado 
sobejamente que pertenceram ao atual Distrito Federal 
os Municípios fluminenses de São João do Meriti, 
Caxias; Nova Iguaçu, Itaguaí, Nilópolis, Mesquita, 
Queimados e Olinda". 

Sr. Presidente, por que não fazemos um 
plebiscito, nesses Municípios, para saber se querem 
ou não a unificação com o Distrito Federal, ou se 
êste deve passar a constituir o Estado da 
Guanabara? 
 

Nesse sentido, temos manifestações de vários 
Municípios. 

O Distrito Federal atual é o Estado da 
Guanabara, intocável nos limites da Constituição 
Federal. Têmos um Estado já criado, em plena 
formação. Como podemos nós legisladores, cujo 
poder não vai além da corrigenda ou 
esclarecimentos de textos não muito claros da 
Constituição, elaborar outras normas? Com que 
direito iremos nós, agora que se vai Concretizar a 
formação de um Estado tão antigo quanto os demais 
da Federação mudar as regras do jôgo? Por que 
tamanho empenho em matar a autonomia do Distrito 
Federal? 

Sr. Presidente, é natural que o discípulo 
procure imitar seus mestres; é natural que os 
principiantes procurem apoio em seus professôres. 
Assim, eu, simples estudioso e curioso dos assuntos 
jurídicos, humilde bacharel, que não chegou a ser 
profissional da advocacia nem para tanto se 
considere habilitado, ao invés de procurar discutir a 
tese da chamada grande Comissão, darei a palavra 
ao meu velho e conceituado professor, aquêle que 
pelo seu estudo, pelo seu valor moral, atingiu as 
culminâncias de Desembargador Presidente do 
Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Eleitoral 
do Distrito Federal, e Professor Catedrático de 
Direito Constitucional. Permito-me a honra de 
considerar incorporadas ao meu discurso as  
palavras autorizadas dêsse fluminense ilustre, que 
vivendo há mais de trinta anos na "mui heróica  
e leal cidade do Rio de Janeiro", é um grande 
carioca, à semelhança de Heitor Beltrão,  
Pedro Ernesto e Padre Olímpio de Melo, para  
citar apenas os maiores de 60 anos. (Muito  
bem. Muito bem). 

(Documento a que se refere, em seu discurso, 
o orador). 
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DISTRITO FEDERAL –  
ESTADO DA GUANABARA 

 
– Razões históricas de sua formação – Seu 

território. 
– Fundamentos jurídicos de sua existência – O 

sistema eleitoral e a pluralidade de partidos. – O 
ocaso do prestígio parlamentar dos chamados 
"Grandes Estados". 

– A natureza fluida das "alianças de legenda" 
e coalizões partidárias. – A pujança econômica do 
Estado da Guanabara. – Necessidade de plebiscito 
entre as populações de Municípios fluminenses da 
baixada guanabarense. –  Conclusões. 

– Conferência proferida pelo Desembargados 
Dr. Homero Pinho no salão da Câmara dos 
Vereadores do Distrito Federal, em 22-9-59. 

Senhores. 
Sejam as minhas primeiras palavras neste 

recinto as de sincero agradecimento pela nímia 
honra ao convite de falar sôbre assunto de tão 
relevante importância – o Estado da Guanabara, – a 
cujo respeito, em têrmos de consideração, sòmente 
doutos se têm pronunciado. 

Quero, contudo, assinalar que o meu 
pronunciamento não vida a outra finalidade neste 
debate, senão a do prestar sincera contribuição 
esclarecedora de certos aspectos da questão, pelo 
menos que sirva à meditação dos homens em cujas 
mãos se enfeixa neste emocionante e decisivo 
momento histórico o destino político do nosso 
sistema federativo. 

Não me anima, pois, o intuito político, salvo 
considerado no alto sentido de sua mais elevada 
conceituação; não venho ao assunto com o objetivo 
 

polemístico de aceitar ou criar debate, mas na 
esperança de propiciar uma colaboração podenrável 
que, desarmando espíritos, excitando renúncias, 
confraternização irmão, – permitam-me o pleonasmo, 
– possa fazer convergir as opiniões em choque para 
o alto nível das soluções patrióticas. 

1 – Para o fim de considerarmos os 
argumentos daqueles que se vêm opondo ao 
funcionamento do Estado da Guanabara, quer 
sugerindo a anexação, impossível, do território do 
atual Distrito Federal ao Estado do Rio de Janeiro, 
quer formalizando a idéia injurídica e anti-
institucional ao nosso regime da imposição  
de um plebiscito frustratório de sua instalação, 
fixemos, todavia, como ponto pacífico, como fato 
positivo, a inconteste existência do Estado de 
Guanabara. 

Injurídica e anti-institucional ao nosso regime, 
dissemos, a idéia do plebiscito, porque, a meu ver, 
em conformidade com a exegese dos nosso 
tradicionais princípios de direito constitucional, 
sòmente aos Estados, voluntária e 
espontâneamente, atendendo aos impulsos de seus 
interêsses, às tendências de sua população, através 
da manifestação de sua Assembléia Legislativa, é 
que cabe a iniciativa de apreciar-lhe a conveniência 
e promover-lhe a realização, uma vez que a  
norma inserta em o art. 2º da nossa atual 
Constituição, condensando preceito anteriormente 
consagrado pelo nosso sistema – (Constituição de 
1937, art. 5º) – e traduzindo norma de proteção 
nacional aos Estados, integrou aquêle instituto,  
na sua manifestação, como prerrogativa  
inerente à autonomia a êles conferida, pois é 
evidente que implica com as questões de seu 
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mais direto e peculiar interêsse, só se permitindo a 
interferência federal, afinal, para a aprovação ou 
desaprovação do seu resultado, – se positivo. 

O poder de emendar a Constituição através do 
Poder Constituinte instituído, que é aquêle em o qual 
se transmuda, momentâneamente, por permissão 
legal, o Poder Legislativo ordinário, – (Const., art. 
217) – limita-se à corrigenda, para a explicitação de 
textos obscuros no sentido de sua literalidade, de 
seu aspecto formal, e ao aclaramento da inteligência 
do respectivo conteúdo. 

O poder de emendar em tal caso, não 
corresponde ao poder de elaboração de novas 
normas, de introduzir modificações, in substantia às 
convenções constitucionais, de criar exceções a 
princípios gerais de caráter institucional do regime 
adotado. 

Assim, portanto, a meu ver, não cabe a um 
Poder constituinte instituído, observada a sistemática 
do nosso direito, introduzir à norma do art. 2º da 
Constituição, no que tange à matéria de plebiscito, 
por meio de emenda criadora, uma exceção, – tal a 
de impor a um determinado Estado, mesmo em 
formação, a sua realização, pois êsse proceder 
corresponde, não só a instituir um novo princípio, e 
sobremodo ofensivo à autonomia dos Estados em 
cujo direito está virtualmente integrado, como a 
estabelecer, com a restrição ac-hoc, uma exceção 
com quebra de princípios federativos, a igualdade da 
tratamento entre os Estados, – constituindo, aliás, 
em última análise, uma forma eufêmica  
e subversiva de intervenção federal não 
discriminada, não prevista e não autorizada, uma  
vez que não foi instituída pela Constituição 
 

que nasceu do grande Poder Constituinte originário, 
aquêle que vem diretamente da Nação, com as mais 
amplas prerrogativas para modelar o Estado 
Nacional. 

Estado, também, que o Estado da Guanabara 
não é, como se faz supor, uma novidade política não 
constitui própriamente uma nova unidade do nosso 
conjunto federativo. – Surgiu no mesmo momento 
em que a Nação, por ato de seu poder soberano, 
transformou as antigas Províncias em Estado, 
determinando que o Distrito Federal também 
passasse a essa categoria mas, no seu caso, sob a 
condição suspensiva que estabeleceu, – ou seja, a 
de continuar a servir de sua Capital até que esta se 
transferisse para o planalto central do Brasil, – atos 
êsses contidos em um mesmo dispositivo 
constitucional, o citado art. 3º, parágrafo único, da 
Constituição Federal, de fevereiro de 1981. 

Assim o Estado da Guanabara, denominação 
que surgiu, pela primeira vez, com os debates 
constituintes às emenda Wandenkolk – Saldanha 
Marinho, ao art. 2º do anteprojeto da que se tornou a 
nossa primeira Constituição provisória, o Decreto nº 
914-A, de 23 de outubro de 1890, tem a mesma 
idade política de seus outros co-irmãos ou, 
precisamente, 68 anos. 

Não se diga porém, que, neste pressuposto, 
êle se apresenta com o caráter de uma nebulosa,  
ou de uma entidade puramente potencial,  
pois nos têrmos expressos do art. 26, § 4º,  
da atual Constituição, reiterando disposição anterior, 
assiste-lhe o poder de criar e arrecadar tributos  
que só aos Estados compete – (Const. Fed. art. 19); 
– elege Deputados à Câmara Federal –  
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(Const. art. 56 e Lei nº 2.140, de 17-12-53); – tem 
representação no Senado Federal, o que só aos 
Estados é concedido – (Const. Federal, art. 60 e 
parágrafo 1º) – ; goza da prerrogativa de sediar a um 
Tribunal Regional Eleitoral (Const. Federal, art. 111); 
tem o privilégio de contribuir com um representante 
de sua Justiça para a composição do Tribunal 
Superior Eleitoral (Const. Federal, art. 110 – I, c); – 
dispõe de um Tribunal de Contas para a tomada de 
contas de seu Partido, – (art. 19 da Lei nº 217, de 
15-1-48, Lei Orgânica do Distrito Federal) – que não 
é dado aos Municípios – elementos que 
demonstram, à saciedade, que aqui, onde a 
República tem suas Capital, já existe, de direito e de 
fato, em plena pujança econômica e vitalidade 
jurídica um Estado poderoso ao qual a atual 
Constituição anuiu em denominar Estado da 
Guanabara (Const. Federal, art. 4º, § 4º, A.D.T), – 
em vésperas da complementação de seus Poderes 
Constitucionais, dos quais já existe em pleno, reguiar 
e livre funcionamento, e assim a êle passará, – o 
Poder Judiciário. 

Nesta conformidade, pois, fixados êsses 
pontos, passemos à análise das controvérsias que 
em tôrno do assunto se tem levantado. 

Aquêle que renovam, nesta altura, questão 
de há tanto pacificada preconisando, a reunificação 
do atual Distrito Federal ao Estado do Rio de 
Janeiro, apresentam, para tanto, argumentos, 
conquanto apreciáveis pela respeitabilidade de 
suas procedências, contudo outros e que,  
porém, para sua maior compreensão e discussão 
se podem grupar da seguinte maneira: –  
 

a) Argumentos de ordem histórica; 
b) Argumentos de natureza política; e 
c) Argumentos de caráter econômico. 
Ao primeiro grupo pertencem aquêles que 

consideram o assunto sob o prisma de uma 
reivindicação dominical histórica, uma reintegração, ou 
remembramento, ou uma reunificação do solo ocupado 
pelo atual Distrito Federal ao Estado do Rio de Janeiro, 
de cuja área, segundo pretendem, ao tempo em que foi 
Província imperial, se teria destacado para constituir o 
Município da Côrte, ou o Município Neutro que, depois, 
com a República, passou a ser a sua Capital. 

Há, ainda, com vinculações remotas ao 
argumento, nada obstante em oposição à idéia 
dêsse remembramento, a opinião de exigir o Estado 
do Rio de Janeiro, – pois que sua Constituição, no 
art. 46 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórios consta, – uma indenização à União 
Federal pelo território que supõe seu e sôbre o qual 
se fará sentir, em breve, em sua plenitude, a 
jurisdição do futuro Estado da Guanabara 

2 – Ao segundo grupo, filiam-se os que 
descobrem na união dessas duas unidades um 
inadiável imperativo político expresso pela 
necessidade de se criar uma nova unidade federal 
politicamente poderosa porque contará com 34 
Deputados Federais, podendo, pois, ao lado de 
Minas Gerais e de São Paulo, constituir um tríotico 
de permanente dominação na política nacional. 

3 – Ao terceiro grupamento recolham-se 
aquêles que opinam pela inviabilidade de um  
Estado em território que representa uma  
reduzida área de 1.171 quilômetros quadrados, 
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sem dispor de cursos de águas perenes, próprias, 
em correspondência aos reclamos de seu 
abastecimento, sem possibilidade de produção local 
de energia hidrelétrica, sem base física para a 
instalação de grande indústria e, além disso, em 
estado de saturação demográfica. 

Vejamos, portanto, como se portam e como 
reagem tais argumentos em face dos próprios 
elementos que lhes servem de fundamentação, de 
modo a que das conclusões extraídas se faça luz 
sôbre debate de tal importâcia. 

4 – O primeiro dos argumentos opostos ao 
funcionamento do Estado da Guanabara, e que 
renova velho tema repelido pelos debates da 
Constituição de 91, assenta na proclamada 
necessidade da reintegração de seu território ao 
Estado do Rio de Janeiro a pretexto de que, ao 
tempo da Província Imperial, dêle teria sido 
destacado para a formação do Município da Côrte, 
Capital do Império ou Município Neutro que, 
posteriormente, com o advento da República, passou 
a constituir a sua Capital, – o Distrito Federal. 

Êsse argumento, do ponto de vista da 
exploração sentimental do entusiasmo regionalista, é 
possível que arme momentâneo e simpático  
efeito, com relação à idéia, naqueles que se não 
dedicarem a um mais atento estudo de nossa 
História em geral. 

Realmente, se estas terras pertenciam ao 
Estado do Rio de Janeiro e dêle foram destacadas 
para servir a uma determinada finalidade, por  
que lhe não voltarem cessado o objetivo de sua 
utilização? 

Acontece, porém, que ao simplismo  
dessa solução se opõe, em primeiro lugar, a  
própria História que se invoca em seu 
 

prol, conforme dentro em pouco o veremos através 
da opinião de doutros historiadores aos quais 
cederemos a palavra e, também, da hodierna 
concepção de seus conceitos. 

Sei que estou falando a um auditório de 
homens cultos, homens para muitos dos quais o 
estudo e a pesquisa dos fatos da nossa evolução 
sócio-política tem constituído enlêvo e preocupação, 
assim, pois, concessa venia, com base na própria 
História e fiado na douta opinião dos pesquisadores, 
permito-me desautorizar o argumento exposto, que 
de nem um modo nela não encontra o alegado 
fundamento. 

De fato, a divisão física dessa grande colônia 
portuguêsa, que constutuíramos a partir do Século 
XVI, só se revelou necessária e de interêsses 
políticos para a Metrópole após os fracassos das 
tentativas da constituição da França Antártica, na 
cidade do Rio de Janeiro, e na França Equinoxial, no 
Maranhão, – aquela pretendida pelos luteranos de 
Villegaignon – (1555) – e a que a expedição de Mem 
de Sá, saísa da Bahia, pôs têrmo (1560), e a 
segunda, por um sindicato francês, fidalgo da Côrte 
de Luiz XIII, em 1612, dispersada, ao surgir, pela 
expedição pernambucana de Jerônimo de 
Albuquerque Maranhão. 

Êsses dois episódios, como sabemos, 
influíram sobremaneira no interêsse luso pela 
Colônia longíqua e determinaram, então, a sua 
inteligente divisão física em 12 Capitanias, 
distribuídas com vastas garantias feudais entre 
Senhores da Côrte e guerreiros da Índia, 
centralizando-se, em seguida, nas mãos de um 
Governo-Geral instalado na Bahia. 

Dessa divisão interessam-nos, apenas, as  
que foram as Capitanias de São Vicente e de 
 

 



– 181 – 
 

São Tomé, porque de suas terras, consoante o 
registra a História, é que se formaram a Província do 
Rio de Janeiro e a Cidade do Rio de Janeiro, – esta 
que também veio a constituir o Município da Côrte, 
Município Neutro no Império e, com a República, o 
Distrito Federal que passará, em breve, à condição 
de Estado da Guanabara. 

Para abono da afirmação, aparentemente 
corajosa, permiti que, como em princípio admiti, 
ceda a palavra aos mais autorizados, tomando-a, 
de preferência, ao ilustrado Professor Roberto 
Accioli, Catedrático do Colégio Pedro II, nas notas 
que sôbre momentoso assunto recentemente 
forneceu ao brilhante matutino "Diário de Notícias": 
"O Estado do Rio de Janeiro, – disse êle, – e o 
Distrito Federal foram constituídos, o primeiro, por 
território de tôda a Capitania de São Tomé e parte 
da de São Vicente, e o segundo por terras desta 
última Capitania pertencente, como é sabido, à 
donatária de Martin Afonso de Souza. Ambas as 
atuais circunscrições territoriais pertenceram, 
outrora, às antigas Capitanias do Rio de Janeiro e 
Província do mesmo nome – (1815 – 1834) – 
conforme em 1817 descreveu o Padre Aires de 
Casal. Pelo Ato Adicional formou-se em 1834 o 
Município da Côrte, também denominado, após, 
Município Neutro, e a nova Província do Rio. Eram 
constituídos, aquêle pelo Município de São 
Sebastião do Rio de Janeiro e parte de seu têrmo 
muito desfalcado, e essa por outros Municípios da 
antiga Província. Os limites do antigo e vasto têrmo 
do Distrito Federal se notam na cópia de um 
manuscrito dos fins do Século XVIII, oferecida por  
 

Varnhagem ao Instituto Histórico. Conclui êsse 
documento, em que há minuciosa descrição 
topográfica desta extensa zona, com o seguinte: – 
"Há nesta cidade quatro freguesias em todo o seu 
têrmo, contadas estas estão vinte e seis, de serra 
dentro, dezessete e de serra fora, nove". 

Prosseguindo nos preciosos e esclarecedores 
dados, Roberto Accioli acrescenta: – "Noronha 
Santos acentua que foram desmembrados do 
território da Cidade do Rio de Janeiro e seu têrmo as 
Freguesias de Iguaçu, Marapicu, Itaguaí, Piedade de 
Magé, Santo Antônio de Jacutinga, Mereti e outros, 
incorporados (o grifo é nosso) ao território da antiga 
Província do Rio e assinala: – Niterói, antiga Villa de 
São Domingos da Praia Grande e Villa Real da Praia 
Grande, até comêço de 1835, estve sob a jurisdição 
da Cidade do Rio. Vieira Fazenda ressalta: – Sofreu 
sem nunca protestar o município da cidade grande 
perda de território, compensada parcialmente pela 
desanexação do território fluminense da Freguesia 
de Bom Jesus do Monte da Ilha de Paquetá". 

Realmente, por decreto não numerado, porque 
não numerados eram os primeiros do Império, 
firmado pela Regência de Francisco de Lima e Silva, 
José da Costa Carvalho, João Bráulio Muniz e 
Nicoláu Pereira de Campos Vergueiro, em nome do 
Senhor D. Pedro II, em 15 de Janeiro de 1833, 
sofreu a Cidade do Rio de Janeiro sensível perda em 
seu primitivo território porque assim se dispôs em o 
art. 10 do aludido decreto: 

"Do Têrmo da Cidade de S. Sebastião  
do Rio de Janeiro fica desanexado todo o território, 
que lhe pertencia, e que na forma dos ar- 
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tigos 7º e 8º, passa a pertencer às Vilas de Itaguaí e 
Iguaçu". 
E qual o conteúdo dêsses dois dispositivos 
referentes às Vilas de Itaguaí e Iguaçu? Ei-los: 

"Art. 7º A Povoação de Iguaçu fica ereta em 
Vila, compreendendo no seu Têrmo, as Freguesias 
de Iguaçu, Inhomerim, Pilar, Santo Antônio de 
Jacutinga e São João de Meriti, e a parte da 
Freguesia de Marapicu que fica à margem direita do 
Guandu e Ribeirão da Laje". 

"Art. 8º A Vila de Itaguaí terá os limites que  
lhe  foram assinalados pelo Alvará de 5 de julho de 
1818, à exceção do território desmembrado  
para a Vila de Mangaratiba pelo Decreto de 26 de 
março de 1832 e conterá mais no seu Têrmo todo o 
Curato da Fazenda Nacional de Santa Cruz, 
segundo o rumo da dita Fazenda na divisão com a 
dos Religiosos do Carmo, começando no lugar 
denominado a Pedra até encontrar a Freguesia de 
Marapicu". 

A Freguesia de Nossa Senhora da Piedade de 
Inhomirim, que pelo art. 7º havia sido anexada à 
Povoação de Iguaçu, então ereta em Vila em virtude 
de representação de seus moradores, desta foi, 
porém, logo desanexada e por Decreto da mesma 
Regência, de 12 de Março de 1833, passou a 
pertencer à Vila de Magé. 

Para compensação, parcial, à cidade  
do Rio de Janeiro, da grande perda de território 
constante do Decreto de 15 de janeiro de  
1833, deliberou a Regência, como assinala  
Vieira Fazenda, por Decreto de 23 de março  
do mesmo ano, segundo textualmente neste  
se dispôs que "tomando em conside-  
 

ração o que lhe representavam os moradores das 
Ilhas de Paquetá e adjacentes sôbre os prejuízos e 
incômodos, que sofrem, de pertencerem à Vila de 
Magé, onde não têm relações algumas de comércio, 
e cujas viagens, além de dispendiosas, são de 
grande dificuldade: requerendo por isso ficarem 
anexas ao Município desta capital, que, fornecendo-
os de todo o necessário, torna a sua comunicação 
mui vantajosa pelas relações de recíproco interêsse, 
ligações de amizade e viagens cômodas e mui 
freqüentes: – Há por bem Ordenar que dita Ilha de 
Paquetá, com as outras adjacentes, que pertencem à 
mesma Freguesia, façam parte d'ora em diante do 
Município desta Capital, sendo desmembrados do da 
Vila de Magé, a que até agora estavam anexas: 
ficando nesta parte alteradas as Disposições dos 
arts. 1º e 10 do decreto de 15 de janeiro do corrente 
ano". 

Temos, portanto, segundo a História e através 
da palavra dos doutos logógrafos, que a Cidade do 
Rio de Janeiro não é de confundir, històricamente, 
com a própria Providência do Rio de Janeiro, esta 
formada por terras que foram parte da Capitania de 
São Vicente e por tôda a Capitania de São Tomé e 
aquela apenas por terras que à primeira 
pertenceram. 

Assinale-se ainda, já que se fala em 
reunificação, reintegração do solo do Distrito Federal ao 
Estado do Rio de Janeiro, que, neste particular, pelo 
visto, diante das conclusões a extrair, se há entre essas 
duas unidades qual possa, fundada nas opiniões dos 
nossos historiadores, exercer reivindicação territorial, 
outra não é senão o atual Distrito Federal que,  
segundo se vê das abalizadas observações de No-  
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ronha Santos e Vieira Fazenda, para a composição 
daquela nova Província do Rio de Janeiro contribuiu, 
perdendo, desmembrados de seu território, suas 
então Freguesias e hoje Município do Estado, – 
Nova Iguaçu, Meriti, Nilópolis, Caxias, Itaguaí, sem 
contar Niterói, – antiga Vila Real da Praia Grande que 
até o ano de 1835 estava sob sua Jurisdição. O único 
território da antiga Província que ao atual Distrito 
Federal foi anexado, como compensação parcial da 
perda sofrida, foi a Freguesia do Bom Jesus do 
Monte da Ilha de Paquetá e Ilhas adjacente. 

6 – Quero, contudo, e lealmente, observar que 
do estudo literal da História é possível extrair 
também, a opinião de que a Cidade de São 
Sebastião do Rio de Janeiro teria surgido incrustada 
no território da antiga Província do Rio de Janeiro, 
mas, a meu ver, neste particular, o que há que 
predominar é essencialmente, o sentido político e 
não o sentido literal da História, porque esta, 
segundo o conceito abalizado de Maranon não se 
faz, apenas com dados materiais, senão, também, 
com interpretações. Assim, portanto, o que é 
indispensável, no caso, é encontrar nos fatos e nos 
acontecimentos históricos suas causas 
determinantes, o sentido com que foram trabalhados, 
o objetivo social e político a que visaram. Ora, dentro 
dêste entendimento, em face dos elementos de tal 
ordem, torna-se evidente que a Cidade do Rio de 
Janeiro e seu Município, surgiram como unidade 
autônomas na organização política do Brasil 
independente. 

Como se sabe, o Govêrno Geral  
do Brasil colonial que se instalara na Bahia,  
com a presença da Côrte de D. João VI,  
 

transferiu se para a Cidade do Rio de Janeiro, que 
ficou sendo a sede do Brasil-Reino, erigida, em 
seguida, à condição de Capital do Império, nos 
têrmos entendidos do art. 72 da Constituição de 25 
de março de 1824 e, posteriormente, da Lei de 12 de 
agôsto de 1834, – o Ato Adicional. 

Por êsses dispositivos constitucionais, às 
Províncias se conferia a liberdade de elegerem seus 
Conselhos Gerais, não se compreendendo; porém, 
na jurisdição de suas Assembléias Legislativas, "nem 
a Côrte, nem seu Município''. 

Ora, fizesse parte de território da Província do 
Rio a Cidade do Rio de Janeiro, dela desde então,   
a partir daí, em função dessa imposição 
constitucional foi destacada para constituir "o 
Município da Corte", a Capital do Império, o 
Município Neutro, fora da jurisdição provincial que 
veio afinal, a ser o atual Distrito Federal. 

7 – Não vejo nem uma necessidade de 
esclarecer, mas, ao contrário, considero ocioso fazê-
lo a êste culto auditório, sobre a importância, a 
supremacia e a eficácia jurídica do conteúdo 
orgânico das disposições constitucionais, maximé 
em se tratando de ato de expressa manifestação da 
soberania nacional. 

Pela Constituição de 25 de março de 1824, 
fundou-se o Império Independente e soberano do 
Brasil onde existia, até então, um regime comum  
de um Reino unido a Portugal e ao Algarve; criou-se 
uma dinastia; disciplinou-se um sistema político 
próprio. Lícito era, pois, dispor-se, com relação  
ao território nacional sôbre sua divisão física do 
modo mais conveniente aos seus interêsses 
econômicos, administrativos e políticos. No caso,  
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reservou-se uma determinada porção de seu solo 
para a sede do Govêrno Imperial, porção que 
poderia ser tomada onde quer que fôsse do território 
nacional e que passou a constituir o Município da 
Côrte, com vida político-administrativa própria, 
peculiar, autônoma, sob o direto e imediato Govêrno 
da Corôa. 

Posteriormente, em 1889, a República abateu 
o Império, aboliu a monarquia, e com a Constituição 
de 24 de fevereiro de1891, criou a federação, 
construiu e acolheu os postulados democráticos, 
mas aceitando a divisão física precedente, – o que 
fêz desde o art. 2º, parágrafo único da Constituição 
provisória baixada com o Decreto nº 914-A, de 23 de 
outubro de 1890, – deu apenas novas denominações 
às unidades de sua composição geopolítica, 
passando a se chamarem Estados as antigas 
Províncias e Distrito Federal, sua Capital, o antigo 
Município Neutro, tal a afirmação conservada no 
texto do art. 2º da que veio a ser a Constituição 
republicana de 24 de fevereiro de 1891. 

É claro, portanto, que a República 
incorporou, como unidades da federação, aos 
Estados e ao Distrito Federal, – o que por motivos 
óbvios, nada impedia fazê-lo, em ato de 
manifestação do poder soberano. Se assim podia 
determinar, nem um obstáculo se lhe poderia opor 
a que dentro da orientação constituinte, traduzida 
através das palavras de Guimarães Natal e 
Leopoldo Bulhões, uma vez transferida a Capital 
da República para o planalto central de Goiás, 
determinasse que o atual Distrito Federal 
passasse a constituir um Estado. –  (art. 3º, Const. 
de 91) – o Estado da Guanabara, – como pela vez  
 

primeira se disse no art. 3º da emenda Wandenkolk - 
Saldanha Marinho, – e veio, afinal, a ser adotado 
pelo art. 4º, do parágrafo 4º, do Ato das Disposições 
Transitórias da nossa atual Constituição Federal de 
1946. 

Assinale-se, ainda, que essa idéia de 
reunificação a título reivindicatório, do Distrito 
Federal ao Estado do Rio de Janeiro, já fôra repelida 
pela nossa Primeira Assembléia Constituinte 
republicana, quando dos debates da Constituição de 
24 de fevereiro de 1891. Ali levantada, por duas 
vêzes, em primeira e segunda discussões de 
emendas ao texto de seu art. 2º, pelos constituintes 
fluminenses, Senador Láfer e Deputados Almínio 
Afonso, Erico Coelho, Urbano, Marcondes, Batista da 
Mota e Cirilo de Lemos, não mereceu consideração. 

Nessa mesma Assembléia, rejeitada a 
emenda Wandenkolk-Saldanha Marinho que 
determinava se instalasse, dois anos depois da 
mudança da Capital para a cidade de Petrópolis, o 
Estado da Guanabara, denominação usada pela 
primeira vez, teve-se por prejudicada a idéia da 
fixação imediata de seus limites e da cessão a êle 
"de uma pequena zona do Estado do Rio de Janeiro" 
– (art. 3º da referida emenda, Anais, III). 

Assim, portanto, é bem de ver que falece 
autoridade ao argumento que pretende encontrar 
antecedentes históricos, onde verdadeiramente, 
considerados os elementos expostos, não os há, 
como fundamento àquela reunificação. 

Em conclusão: – O Estado da Guanabara  
é uma unidade da Federação em a  
qual se transformará o Distrito Federal no dia  
em que de seu território se mudar a Capital da  
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República; Estado formado sôbre território próprio, 
em face de seu tradicional domínio histórico, político 
e jurídico e cujo funcionamento apenas ficou na 
dependência de uma condição suspensiva, – a 
mudança da Capital Federal. 

8 – Dêsse fato não resultará, porém, nem uma 
indenização ao Estado do Rio de Janeiro, não só 
porque seu não era o território aludido, mas também 
porque, se seu tivesse sido nos primórdios coloniais 
da nossa divisão física, os atos de soberania 
nacional que se sucederam alterando tal divisão, em 
conseqüência às modificações políticas do nosso 
sistema – de Reino a Império e de Império a 
República, – não autorizam, de nenhum modo, uma 
tal composição econômica, uma vez que emanaram 
do mais alto Poder da Nação ao qual nenhum outro é 
possível opor. Ademais, raiaria pelo terreno do 
absurdo a possibilidade de admitir-se a existência de 
uma ação do Povo contra o próprio Povo... 

9 – Esclarecida, assim, a primeira das 
importantes questões trazidas ao debate, – vejamos, 
pois, a segunda, de não menor relêvo, mais 
atualizada, mesmo, pelo atraente conteúdo do seu 
tema palpitante. 

Com referência aos que propugnam a 
reunificação sob o argumento político da 
necessidade de um novo Estado, forte e poderoso 
pelo quantitativo de sua representação política 
federal para, aliado aos dois maiores, Minas e S. 
Paulo, exercer a hegemonia, da política nacional, 
diremos, data venia, que o argumento é de índole 
demagógica, lançado ao rumor de tambores, mas, 
por isso mesmo, vazio de substância e cuja 
friabilidade passaremos a demonstrar. 

 

Como se sabe, o nosso atual sistema de 
pluralidade de partidos políticos de âmbito nacional, 
disseminados em um meio, já agora, sensívelmente 
politizado e sob a presença de modernas correntes 
de opinião, funcionando segundo o vigente regime 
político do quociente eleitoral e do quociente 
partidário (Cód. Eleitoral, arts. 56-57), – conquanto 
possa ser teòricamente considerando um sistema 
fiscalizador e emulativo dos postulados e 
realizações democráticas, veio, contudo, propiciar, 
numa realidade indisfarçável, o surgimento de uma 
era de declínio, senão do próprio ocaso 
melancólico, do antigo prestígio eleitoral e da 
pujança parlamentar dos chamados grandes 
Estados, por nivelados que se tornaram aos demais, 
pelo capricho mutável das transeuntes contingências 
políticas peculiares ao regime proporcional em vigor 
na constituição dêsse especial sistema 
representativo. 

Hoje já se não diz mais, como ainda há pouco 
ocorria, com relação aos Estados e seus 
representantes no Congresso: "A bancada paulista", 
a "bancada mineira", a "bancada rio-grandense", a 
pernambucana, a baiana, a capixaba, a fluminense, 
a carioca, como expressão de grandeza, ou máximo 
denominador comum, preponderante, das medidas 
dominantes da política nacional, pois tais expressões 
estão superadas e substituídas pelas siglas dos 
partidos políticos, – v.g. a UDN, o PSD, PTB, o PSP, 
o PR, o PL e tantos outros, cujo êxito nas disputas 
eleitorais e, também, nas lutas parlamentares, só se 
concretiza através das insólitas e fluídas "alianças de 
legendas", ou pelas transitórias coalizões 
parlamentares ad-hoc.  
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A verdade desta afirmação já entrou no 
domínio das vulgaridades e tão notória se fêz que 
agora se manifesta com a algidez imperturbável de 
um axioma. 

Para abono destas rápidas considerações não 
será demasia recordar judiciosos conceitos de ex-
Deputados, Diretor da Faculdade de Direiro da 
Universidade do Brasil, o eminente Professor 
Hermes Lima, em recente estudo crítico a respeito. 
(*). "Considerações Críticas sôbre o Sistema 
Representativo no Brasil" in "Carta Mensal", órgão do 
C. Téc. Da Confed. Nac. do Com., nº 46, de julho de 
1958. 

– "O primeiro dos males do sistema 
proporcional entre nós, – dizia êle, – como está 
formulado no Código Eleitoral, é o esfacelamento da 
representação política. Êsse esfacelamento é visível a 
todos os olhos, pela própria quantidade de partidos 
existentes nas assembléias estaduais, federais e 
municipais. E o esfacelamento da representação 
política tem conseqüências das mais importantes. Em 
primeiro lugar, impede a formação de maiorias, 
mesmo relativamente coerentes e estáveis. Era 
exatamente pensando nisso que Assis Brasil, quando 
reinvidicava o sistema proporcional, advertia contra os 
seus excessos e os seus perigos, e os excessos e 
perigos que êle via é que o sistema proporcional fôsse 
levado a tais extremos que não permitisse a  
formção de maiores que êle chamava coerentes. 
Então dizia textualmente: – "Essas maiorias  
artificiais, provenientes de coligações, são a lepra dos 
governos representativos. Nos palamentares, gera 
gabinetes efêmeros; nos presidencialistas, situações 
irritantes de que não raro, como remate do conflito  
 

entre Legislativo e Executivo, surgem os golpes de 
Estado". A observação de Assis Brasil parece 
perfeita. Outro defeito do sistema proporcional entre 
nós é que, esfacelando a representação política e 
dando lugar a que as maiorias só se formem como 
colchas de retalhos, que são todos os dias 
costuradas para que não se decomponham, não 
permite ambivalência para a liderança nas Casas 
legislativas do País. Fui Deputado, – acrescenta, – 
no início do atual sistema e já àquela altura 
preocupava-me exatamente a dificuldade de clima 
para liderança. Uma das maiores ofensas que se 
pode fazer a um representante no Brasil, a não ser 
que êle um homem de formação intelectual e 
política adequada e consolidada, é indagar quem é 
o seu líder. Essa falta de ambivalência de liderança 
torna realmente impossível, em face de u'a maioria 
que é contituída de pedaços espalhados, a 
formação de um pensamento unificador e condutor. 
Porque o líder não é senão um portador dêsse 
pensamento. Exatamente quando a representação 
política se encontra assim esfacelada, o Vereador, 
o Deputado ou o Senador se convertem numa 
espécie de SPUTNIKS por conta própia. Giram  
em tôrno de sua órbita pessoal; não têm outra 
visão, pelas próprias condições em que funciona 
senão a do interêsse ligado ao seu mandato  
e à renovação dêsse mandato. De modo que o 
Deputado ou o Senador, não por defeito congênito, 
evidentemente, mas por defeito do sistema,  
é um homem sempre com tendência a personalizar 
os problemas – não digo mais de regionalizar  
os problemas – porém, de fazer de um  
problema a fonte do seu prestígio político e da  
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renovação do seu mandato. Se passarmos os olhos 
pelo espetáculo do Congresso Federal, das 
Assembléias Estaduais e das Câmaras Municipais, 
que vemos? Vemos o que acabo de referir: as 
maiorias às vêzes se encontram na dependência dos 
partidos que não têm maior significação na opinião 
pública e que não poderiam estar ali representados, 
não fôssem as famosas alianças. Representaram-se 
nos ombros dos partidos maiores. Se fôssem ao 
pleito isoladamente, não fariam nenhum candidato. 
Entretanto, é comum, sobretudo nas Assembléias 
Estaduais, que partidos que dispõem de 3, 4 ou 5 
candidatos, sejam os árbitros da situação; partidos 
que por êsse motivo obtém vantagens políticas e 
administrativas inteiramente inadequadas ao 
prestígio ou à fôrça de representação que 
apresentam. É exatamente o esfacelamento da 
representação, o personalismo de que esta se 
reveste, que dá a êsses partidos tais oportunidades, 
obrigando Governadores a lançarem mão dêles para 
inventar maioria, para fabricar u'a maioria artificial, 
como aconteceu por exemplo, no Estado de Santa 
Catarina, em que o Deputado que possibilitava a 
maioria passou de um partido para outro e a maioria 
mudou". 

Essas palavras que não foram ditas para  
servir a um interêsse presente e nos vêm da 
consciência jurídica de um homem que se tem 
impôsto pela probidade de suas atitudes, permitem 
extrair a exata medida do panorama político  
que defrontamos com referência ao ocaso da 
hegemonia política dos chamados grandes Estados 
e, ainda, dos considerados grandes partidos políticos 
do Brasil.  

Assim, não tem como prosperar o argumento 
que pretende a reunificação dos Estados da 
Guanabara e do Rio de Janeiro, sob a infundada 
invocação de uma futura hegemonia política que, 
como se vê, se originaria no falso pressuposto da 
importância do vulto de sua representação eletiva. 

Pelo visto, não é possível ocultar que hoje não 
temos mais, no sentido prático de uma política 
positiva, nem um grande Estado como, também, nem 
um Estado pequeno; tampouco, os considerados 
grandes partidos não são, por seu turno, 
suficientemente grandes em ordem a se 
assegurarem o predomínio da política nacional, nem 
os pequenos são suficientemente coesos e 
ponderáveis de modo a influir, por lealdade a 
princípios, na orientação dos programas de interêsse 
público. 

Além do mais, a idéia da coexistência de 
alguns poucos Estados poderosos, como se objetiva, 
num conjunto pacífico de Estados em que predomina 
uma maioria de unidades relativamente pequenas, 
senão, mesmo, pequenas, no amplo sentido do 
desenvolvimento geral, implica, necessàriamente, na 
idéia de predomínio de superioridade, de fôrça, de 
opressão que, de resto, atentas às coordenadas 
fundamentais do nosso regime republicano, viria 
vulnerar, senão comprometer, ou ameaçar, 
sèriamente, o equilíbrio federativo que é o apanágio 
e o orgulho das nossas conquistas liberais. 

10 – Menos razoável que as precedentes  
é a objeção que se funda na alegação da 
inviabilidade do funcionamento normal do Estado da 
Guanabara, a pretexto de lhe faltarem condições 
físicas e possibilidades econômicas para sobrevivên- 
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cia, dependente que é, de algumas servidões, como 
água e energia elétrica, do próprio Estado do Rio de 
Janeiro. 

O fato, na sua singela expressão, não reveste 
a importância que se lhe procuram dar porque, 
dependesse realmente o território carioca dessas 
utilidades, isso nem uma significação maior 
apresentaria porque, é preciso não esquecer, a 
interdependência econômica entre os Estados não 
representa senão um elo a mais do nosso sistema 
federativo, um elemento que, com a língua e a 
religião, vem proporcionando, através dos tempos, a 
solidez da coesão nacional, a união indissolúvel de 
suas unidades-membros. 

Essa interdependência, longe de afetar a vida 
autônoma dos Estados, leva-lhes, a todos, progresso 
e prosperidade econômica através da reciprocidade 
das trocas de suas riquezas. São Paulo não minera o 
carvão de pedra de que carece para as suas 
indústrias, recebe-o do Paraná, Santas Catarina ou 
Rio Grande do Sul e em troca dá-lhes produtos que 
êles não trabalham, em têrmos de seus 
abastecimentos; o Amazonas não tem café, apanha-
o no Paraná, em São Paulo e entrega-lhes borracha, 
babaçu, e assim por diante, sem que tais trocas de 
interdependência econômica lembrem, sequer, a 
impossibilidade da continuação da vida autônoma de 
qualquer dêles. Ao contrário, não fôra ela, talvez não 
estaríamos hoje a ufanar-nos da grandeza e da 
pujança da nossa Pátria, reduzida que estaria ao 
mesmo destino das antigas colônias hispano-
americanas... 

Não há dúvida que o território, do ponto de vista 
teórico de sua extensão e do seu aproveitamento,  
é considerado, em tese como elementar à  
 

existência de todo o Estado, seja com relação às 
entidades de direito público internacional, seja com 
referência às suas próprias unidades-membros de 
direito público interno. 

Deve, em regra, o território corresponder, 
quanto possível, às necessidades da população  
que o ocupa e, portanto, auto-capacitado a abastecê-
la das utilidades de que careça, facilitando-lhe 
trabalho compensador, favorecendo-lhe o 
desenvolvimento econômico, – condições que, 
porém, em grande parte dêle sòmente não 
dependem, mas, por excelência, dos próprios 
indivíduos que o ocupam, de suas atividades, de 
suas inteligências, de suas iniciativas, de sua 
orientação, através da criação de meios de 
transportes, campos de cultura, instalações de 
parques industriais, relações comerciais, intercâmbio 
compensatório de produtos, em geral, sob a 
supervisão de um Govêrno diligente. 

Essa não é, porém, uma situação que se 
possa classificar como regra geral, nada obstante 
represente o máximo do quanto se deseje, pois,  
em têrmos de normalidade, a interdependência entre 
tais unidades, no que tange ao suprimento recíproco 
das mútuas necessidades, é a medida das  
boas relações, o incentivo ao desenvolvimento  
econômico, ao aprimoramento técnico, à segurança 
da paz. 

Lembre-se, todavia, que há grandes unidades 
de direito público em territórios diminutos, ao mesmo 
tempo que vastíssimas áreas territoriais se estiolam 
ocupadas por pequenas entidades. 

Nós mesmos, na vastidão do  
território nacional, temos exemplos os  
mais significativos e que ocioso seria deta-  
  



– 189 – 
 

lhar, tal lhes é a vulgarizada notoriedade. 
11 – O Distrito Federal está, de fato, sediado 

em uma área atualmente bastante reduzida, ou a 
que o reduziram, pelo andar dos tempos, mas não 
ainda demogràficamente saturada como se tem 
procurado inculcar e, mesmo, por motivos óbvios, 
sem as ameaças de uma tal saturação para êsses 
próximos cem anos. 

Convém, todavia, desde logo, afastar-se a 
idéia de que uma tal situação física possa, sob seu 
pretexto, constituir-se um óbice à implantação do 
Estado da Guanabara porque, consoante o exemplo 
que aí está e do qual todos lhe somos testemunhas, 
até hoje a vida de sua densa população continua a 
se processar e evoluir normalmente, dentro do 
indispensável confôrto espacial, dispondo, mesmo, 
em tôdas as suas latitudes, êsse território, de amplas 
áreas aptas a receber um maior e mais imenso 
desenvolvimento demográfico – o duplo, senão o 
triplo de seu quantitativo atual. 

Assinale se, além disso, que bem menores  
do que o do futuro Estado da Guanabara, e com  
a particularidade de se tratar de Estados soberanos, 
são os territórios de muitos países da Europa,  
da Ásia e da África; entre os quais basta referir  
a República de Andorra, com 453 quilômetros 
quadrados; o Principado de Liechtenstein, com  
157 quilômetros quadrados; o Principado de Mônaco, 
com 1,5 quilômetro quadrado; a República de  
São Martinho, com 61 quilômetros quadros;  
o Vaticano, com 4,5 quilômetros quadrados;  
Tanger, na África, com 349 quilômetros quadrados, 
afora numerosos outros, em cujos reduzidos  
limites vive e se desenvolve uma população  
 

ponderável, laboriosa e ordeira, extraindo de suas 
fontes naturais de produção, de suas indústrias, de 
suas artes, de suas ciências, com os normais 
suprimentos do intercâmbio estrangeiro, – como, aliás, 
ocorre com tôdas as demais nações, – os meios 
necessários para uma condigna sobrevivência. 

Sôbre, todos êsses países cumpre dizer, 
ampla é a margem de vantagens que apresenta o 
território do futuro Estado da Guanabara porque, 
quer nêle nos dirijamos para o sul, quer nos 
volvamos para o norte ou para leste, aí vamos 
deparar com amplas e valiosas áreas, – dois terços 
quase de sua totalidade – que, beneficiadas por uma 
rica e favorável topografia, ainda está à espera da 
mão do agricultor que as vá fecundar para a 
abundante colheita dos produtos da terra, da 
experiência do técnico que lhes leve alegre 
trepidação das máquinas na impulsão das indústrias, 
da inspiração do urbanista que lhes avivente a 
beleza e a hospitalidade das suas privilegiadas 
regiões. 

12 – Insinua-se que a êsse território faltam 
elementos próprios de cotidiana e insuperável 
exigência como, por excelência, cursos próprios de 
águas perenes para abastecimento domiciliário e 
produção de energia hidrelétrica e meios para a 
instalação de indústrias pesadas ou de base. 

Tais insinuações, vagas e imprecisas, são, 
como as demais, desprovidas de ponderável 
fundamento. Para as indústrias de base, – que  
inúmeras explorações industriais como tal podem  
ser consideradas, desde as extrativas à mineração, 
em geral, até as de transformação como as  
de refino de petróleo, as aciarias, as manufa- 
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tureiras, a construção naval, a produção de 
maquinarias, – para elas, há as vastas reservas do 
chamado "sertão carioca", assim as terras da nossa 
extensa orla marítima, as ilhas guanabarenses, e 
cujo elevado preço de custo é muitas vêzes 
compensado pela dispensa de transportes 
dispendiosos, dada a vizinhança imediata às vias de 
exportação, – marítima e terrestre, rodo e 
ferroviárias, – e pela sua localização dentro de um 
dos maiores, senão o maior dos centros 
consumidores do País, em processo de constante 
crescimento, apto a absorver-lhes, sem dificuldade, 
tôda a carga de sua produção. 

13 – Não restam dúvidas sôbre ser pobre o 
nosso sistema hidrográfico que, por isso, não nos 
facilita uma auto-suficiência na questão do 
abastecimento domiciliário e, conseqüentemente, 
no tempo da produção da energia hidrelétrica. Mas 
ambas essas questões são problemas pacificados e 
já resolvidos de há muito, não sendo preciso 
encaminhá-los, agora, às soluções ditadas pelo 
Código de Águas, – o Decreto nº 24.643, de 10 de 
Julho de 1934, – seja quanto ao limitado domínio 
dos Estados sôbre quaisquer correntes, pela 
servidão que à União se confere, para o 
aproveitamento das águas e da energia hidráulica e 
para a navegação, ao seu aproveitamento para o 
abastecimento domiciliário das populações (arts. 
29, parágrafo 1º e 32-33, Código citado). As águas 
públicas que limitam, ou percorrem, dois ou mais 
Estados, a nem um dêles pertencem, por 
pertencerem à União Federal – Constituição 
Federal, art. 34 e Código de Águas; art. 29,  
letras e e f – e, daí, a ela competir a sua jurisdição 
para as concessões de seu aproveitamento.  
 

Em conseqüência, não vos preciso dizer que, por 
exemplo, o Rio Parnaíba, o mais próximo dos nossos 
mananciais mais volumosos, que desce da Serra 
Bocaina para São João da Barra, atravessando, pois, 
São Paulo e o Estado do Rio de Janeiro, está 
enquadrado pelos indicados têrmos daquela 
legislação... 

A falta, pois, de grandes cursos de águas 
perenes, próprias, não impede, de nem um modo, a 
realização do Estado da Guanabara, pois até agora 
não obstou a sobrevivência e o progresso dêsse 
opimo território que o sediará. 

Há grandes Estados no Brasil que, embora 
dispondo de correntes próprias, vivem hoje em 
parcial dependência econômica do fabuloso São 
Francisco, da energia elétrica de Paulo Afonso: 
Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba do Norte, 
Rio Grande do Norte e, pelas últimas solicitações de 
que temos notícia, o Ceará, e nem por isso estão 
fadados a um processo de desaparecimento pela 
fusão territorial... 

Ademais, como se sabe, a produção da 
energia elétrica não é exclusiva do regime hidráulico, 
conquanto para nós, o mais barato; o sistema da 
geração termelétrica, tem, também, em muitas das 
nossas cidades do interior, algumas bem próximas, 
mesmo nossas vizinhas, extensa e variada aplicação 
na solução das suas necessidades, não sendo, 
todavia, de desprezar o prognóstico otimista da 
próxima superação de ambos êsses regimes em face 
do avassalador desenvolvimento científico que nos 
trará, em breve, a utilização prática da energia 
termo-nuclear. 

14 – As demais condições exigíveis, físicas  
e econômicas, para o imediato funcionamen-  
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to do Estado da Guanabara, já de há muito nêle se 
concentram, pùblicamente, aos olhos de todos. Sua 
população (3.123.984 h) – que se aproxima 
ràpidamente da casa dos três e meio milhões de 
habitantes, é maior do que a de numerosos outros 
Estados, só sendo avantajada por poucos – São 
Paulo (11.390.296), Minas Gerais (8.763.194), Bahia 
(5:869.086), Rio Grande do Sul (5.124.226) e 
Pernambuco (4.205.558), equiparando-se ao Paraná 
(9.502.342) e superando ao conjunto das regiões do 
Norte – Rondônia, Acre, Amazonas, Rio Branco, 
Pará e Amapá (2.267.879) e do Centro-Oeste, Mato 
Grosso e Goiás (1.728.686). (*) 

É mais densa do que a de quase todos os 
países da América Central – Salvador, Costa Rica, 
Honduras, Panamá, igual a de Guatemala, maior que 
a do Uruguai, do Paraguai, do que a da Albânia, a da 
Jordânia e de que muitos outros, sôbre todos os 
quais se avantaja pelo elevado grau de sua 
civilização, pela intensa politização das suas 
massas, pelos seus numerosos e variados centros 
de cultura artística, literária, científica, pelos seus 
cursos de ensino superior, pelo seu, incessante 
desenvolvimento geral. 

15 – No que tange à sua projeção econômica, 
nada mais significativo do que a voz das estatísticas, 
o movimento bancário, considerado o índice mais 
expressivo do desenvolvimento geral dos povos, por 
excelência. 

Neste, na parte relativa ao encaixe metálico 
totalizado por tôdas as unidades da Federação que 
acusava, segundo se lê no nº 95 do "Mensário Es- 
 
_________________ 

(*) Boletim Estatístico do I.B.G.E. – jan./março de 
1959 – nº 65. 

tatístico do Ministério da Fazenda, em 28 de 
fevereiro do corrente ano, num montante de  
Cr$ 18.772.178.000,00, enquanto figurava o  
Distrito Federal com a expressiva soma de Cr$ 
2.584.777.000,00, seguido pelos Estados de  
Minas Gerais com seu encaixe de Cruzeiros 
2.259.995.000,00, Rio Grande do Sul com Cr$ 
1.026.122.000,00 e apenas superado por S. Paulo 
com a respeitável soma de Cruzeiros 
6.421.523.000,00; o Estado do Rio de Janeiro 
apresentava apenas depósitos no valor de Cr$ 
572.941.000,00. 

A movimentação da "Caixa de empréstimos", 
nesse mesmo período, assinalou a preeminência do 
Distrito Federal com operações bancárias que 
atingiram a soma de Cruzeiros 62.532.487.000,00 
seguido apenas por São Paulo que acusou a cifra de 
Cruzeiros 80.194.931.000,00, e isso no quadro geral 
das operações bancárias do Brasil que totalizaram a 
respeitável importância de Cr$ 187.489.250.000,00. 

Nessa rubrica, distanciados, se apresentaram 
Minas Gerais com Cr$ 14.609.308.000,00, Rio 
Grande do Sul com Cruzeiros 13.780.223.000 00 e 
Paraná com Cr$ 11.962.493.000,00, sendo que os 
demais Estados variavam abaixo da cota dos três 
milhões de cruzeiros. Aí, o Estado do Rio de Janeiro 
realizou negócios da modesta ordem de Cr$ 
2.476.616.000,00. 

Com a carteira de "crédito real" não menos 
expressiva é a apresentação, pois em um total de 
negócios no valor de Cr$ 3.474.531,000,00 em os 
quais o Distrito Federal figura com cêrca da metade 
do volume das inversões, ou sejam Cruzeiros 
1.613.571.000,00 e o Estado de S. Paulo com Cr$ 
888.759.000,00 o Estado do Rio se apresenta com a 
pequena pauta de Cruzeiros 116.703.000,00. A cartei- 
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ra de "títulos descontados" oferece comparativo 
semelhante, destacando-se, num importe total de 
Cr$ 191.925.709,00, o Estado de S. Paulo com a 
soma de Cr$ 80.641.084,00, seguido do Distrito 
Federal com Cruzeiros 35.730.867,00, enquanto que 
o Estado do Rio de Janeiro, abaixo de Minas Gerais, 
Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Pernambuco, 
segue parcimoniosamente com a soma de Cruzeiros 
4.743.806,00. 

Na carteira dos "Depósitos à Vista e a Curto 
Prazo", sôbre o total de Cr$ 371.662.848,00, surge o 
Distrito Federal na vanguarda com recolhimentos da 
ordem, de Cr$ 161.228.294,00, seguido por S. Paulo 
com Cruzeiros 115.379.578,00, enquanto o Estado 
do Rio de Janeiro se apresenta com a pequena 
quantia de Cr$ 8.028.143,00; nos "depósitos a 
prazo", vem São Paulo à frente com Cruzeiros 
11.277.271.00, acompanhado pelo Distrito Federal 
com Cruzeiros 7.023.392,00, enquanto o Estado do 
Rio de Janeiro oferece apenas Cr$ 373.981,00. 

Pela estatística do ano de 1958 sabe-se que o 
movimento de "cheques compensados" acusou para 
o Distrito Federal, um total de 6.994.450 unidades no 
valor de Cr$ 771.333.000,00, enquanto o Estado do 
Rio ali comparece com 200.466 cheques, apenas, 
representando tão só Cr$ 13.984.000.00. (*) 

No terreno da renda nacional – não divulgada, 
ainda, oficialmente, a estatística de 1958 – temos 
que no ano de 1957, para o total de Cruzeiros 
858.468.906.000,00, concorreu o Distrito Federal 
com a vultosa contribuição de Cruzeiros 
123.842.600.000,00, enquanto o Estado do Rio não 
 
_________________ 
(*) Boletim Estatísitco do I.B.G.E. citado. 

ofereceu mais do que Cruzeiros 39.645.400,00. 
A contribuição do Distrito Federal no setor  

do impôsto de renda, com referência às pessoas 
físicas foi, no ano passado, segundo recente 
informação do Diretor da Divisão do Impôsto de 
Renda, a maior de todo o Brasil: 114.619 
contribuintes, contra 103.309 de São Paulo e 38.398 
do Rio Grande do Sul. 

Poderia alongar-me nessa demonstração 
fatigante caminhando através de dados oficiais 
recolhidos em as autorizadas divulgações do 
Conselho Nacional de Estatística, do IBGE, na sua 
parte econômica e financeira, ajuntando maiores 
informes comprobatórlos da pujança e da 
supremacia econômica do atual Distrito Federal, em 
todos os ramos da atividade industrial, das relações 
Comerciais de importação, exportação e consumo, 
da produção manufatureira, do valor dos produtos da 
terra, em geral, com o sentido de fazer ver que o 
futuro Estado da Guanabara, perfeitamente apto a 
desfrutar com dignidade e suficiência uma vida 
autônoma, será, também, um dos maiores 
sustentáculos econômicos da própria União Federal. 

16 – Volvamos, porém, as nossas atenções 
para o terreno das finanças oficiais e façamos, com 
absoluta isenção de ânimo, breves têrmos de 
comparação entre o erário carioca e o tesouro 
fluminense, tomando por base as respectivas leis 
orçamentárias. 

A Assembléia Legislativa do Estado do Rio  
de Janeiro, pela Lei nº 3.832, de 10 de dezembro  
de 1958, decretou e o então governador, em 
exercício, sancionou, para o ano corrente, o 
orçamento geral do Estado, estimando a receita 
ordinária em Cr$ 4.216.690.400,00 que acresci- 
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da de uma previsão "extraordinária" de Cr$ 
54.463.700,00 atingiu o total de Cruzeiros 
4.271.154.100,00, para enfrentar uma despesa 
fixada em Cruzeiros 5.018.202.923,20. 

Vê-se, de pronto, que êsse orçamento  
nasceu com um "deficit" de Cr$ 747.048.832,20  
que teria desde logo atingido a classe de Cr$ 
1.247.048.832,20, não fôra a imediata providência do 
Governador vetando a autorização imcompreensível 
de realizar, por adiantamento da receita, operações 
de crédito até o valor de Cruzeiros 500.000,00. 

Temos, portanto, aproximando parcelas, em 
têrmos de realidade, que a receita real, verdadeira 
estimativa para o ano em curso, votada pelos 
legisladores estaduais fluminenses, para o Estado do 
Rio de Janeiro, é representada, teòricamente, pela 
cifra de Cruzeiros 3.524.105.267,80, se os bons 
fados lhe auxiliarem a arrecadação. (*) 

Não vos preciso dizer o que de trágico para 
um administrador representa uma contingência como 
essa, tampouco os votos que daqui lhe faço para que 
a possa vencer. Para o grosso da receita aludida uma 
verba apenas avulta, a do impôsto sôbre vendas e 
consignações, ali fixada em 5 por cento, que para ela 
contribui, com o montante de Cruzeiros 3.400.000,00, 
ficando, portanto, para tôdas as demais rubricas a 
insignificante previsão de Cr$ 124.105.267,80. 

Ora, o Distrito Federal teve a sua  
receita do corrente ano financeiro estimada  
em Cruzeiros 17.979.000.000,00 e sua 
 
__________________ 

(*) Os dados orçamentários do E. do Rio de Janeiro 
foram extraídos do Diário Oficial do Estado (Suplemento) 
de 24 de dezembro de 1958. 

despesa fixada em Cruzeiros 22.790.097.843,00, 
apresentando, portanto, um "deficit" de Cruzeiros 
4.711.097.843,00, isto é, superior a própria receita 
do Estado do Rio de Janeiro; todavia, segundo as 
informações do Secretário de Finanças da Prefeitura 
já, nesta altura do exercício financeiro, recuperado 
em mais da metade do seu montante, dada a fôrça 
de sua arrecadação que, ao que se prenuncia, 
encerrará o exercício senão com ligeiro "superavit", 
pelo menos com a expectativa de aparente equilíbrio 
orçamentário. 

Já para o ano de 1960, o anteprojeto (in 
"Diário Municipal" de 15 de maio de 1959) – estima 
essa receita em Cruzeiros 23.203.450.000,00, com 
um ligeiro saldo sôbre a despesa que se pretende de 
Cruzeiros 23.139.957.220,00. 

Mas, dessa receita, cumpre destacar a 
contribuição tributária de caráter estadual, – pois  
o Distrito Federal de há muito é, também, na  
sua característica constitucional sui generis  
(Const. Federal, art. 26, § 4º), – um Estado, – as 
rubricas do impôsto de transmissão de propriedade 
causa-mortis com Cr$ 300.000.000,00, inter-vivos, 
com seiscentos milhões de cruzeiros, impôsto sôbre 
vendas e consignações, Cr$ 15.700.000.000,00, 
contribuição da União – fundo rodoviário – Cr$ 
15.000.000.000,00 – totalizando o respeitável 
importe de Cr$ 16.750.000.000,00. 

Sôbre essa receita de vinte e três bilhões e 
poucos de cruzeiros, pesa uma despesa certa, 
precisa, de pessoal, num montante de Cr$ 
13.991.474.000,00 correspondente a cêrca de 60  
por cento – (59,54) – da receita e mais, de material 
permanente e de consumo, no valor global de Cr$ 
1.766.672 .000,00 – (7,52%) – parcelas que reu- 
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nidas representam nada menos que Cr$ 
15.758.146.000,00, e cujo total, retirado da receita, a 
esta deixa apenas um saldo de Cr$ 
7.445.316.000,00 para atender ao restante das suas 
solicitações e compromissos orçamentários. 

17 – Ora, agregado que viesse a ser ao 
Estado do Rio de Janeiro o Distrito Federal, àquele 
caberia recolher e auferir tôda essa renda tributária 
estadual, canalizando-a para os seus cofres, para 
com ela cobrir os seus e os "deficits" dos seus 
municípios; distribuí-la em seus programas 
governamentais e, para compensação, segundo a 
regra do art. 20 da Constituição, dela consentindo 
em que ao Distrito Federal se estendesse um prato 
de lentilhas – 30 por cento do que nêle a sua 
arrecadação excedesse! 

Como, pois, poderia o Município da 
Guanabara, espoliado de seus rendimentos, acudir, 
pelo menos ao pagamento de seus servidores? 

É evidente que diante do depoimento tomado 
às cifras oficiais, nem um cidadão, – o menos 
avisado, o menos interessado, o mais indiferente aos 
problemas de ordem pública, poderá, em 
consciência, anuir na idéia dessa União, por tudo 
contra indicada, sem explicação lógica, sem apoio 
jurídico, repelida pelos próprios fundamentos de sua 
preconização. 

Não se arreceiem os cariocas do  
argumento ad terrore deduzido dos novos  
encargos que ao Estado da Guanabara irão pesar  
no dia em que daqui se transferir a Capital da 
República, com a incorporação à sua estrutura 
constitucional, da Justiça, da Polícia Civil e  
Militar, dos serviços de iluminação pública e  
outros mais, porque assim como os vai receber 
 

terá, também, a acrescer à sua receita a 
arrecadação da taxa judiciária, das taxas da 
Inspetoria de Veículos, da cota da Loteria que 
instituir, da possibilidade de majorar de 1 por cento, 
sem sacrifícios para o consumidor e para o 
contribuinte, o impôsto de vendas e consignações, 
contribuições de serviços concedidos, recebimento – 
(estabelecido o sistema divisionário municipal) – da 
cota do Impôsto de Renda e outras mais que, por 
certo, se não superarem a cobertura da despesa, a 
ela atenderão com suficiência. 

Assim, portanto, cabe aqui indagar: – união, 
por que? 

União, para proporcionar ao Distrito Federal 
expandir-se em um território maior? – Pois  
bem, se assim é, dê-se-lhe, então, – se não 
quiserem falar em devolução, – a oportunidade de 
um plebiscito, mas plebiscito nas populações 
vizinhas da grande baixada guanabarense – Iguaçu, 
Caxias, Menti, – populações em que, como se sabe, 
mais de 50 por cento de seus componentes tiram a 
subsistência familiar do trabalho nas indústrias 
cariocas, no seu comércio, nas suas fábricas, nas 
suas repartições públicas, nas suas autarquias, do 
melhor centro de consumo dos seus produtos e das 
obras de seus lavores; onde, com freqüência, 
educam seus filhos nos cursos superiores para as 
profissões liberais como médicos, advogados, 
engenheiros, transformando-os, nas suas escolas 
especializadas, em técnicos de tôdas as espécies, e 
cuja economia doméstica gira em noventa por cento 
e em tôrno de seu mercado, das suas possibilidades, 
das suas relações familiares, como pràticamente 
integrados na grande, genrosa e acolhedora 
comunidade carioca! 
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Aliás, nesse particular o plebiscito  
viria a atender o princípio constante do art.  
1º, parágrafo 1º da Lei número 217, de 15 de janeiro 
de 1948 – (Lei Orgânica do Distrito Federal) –  
que assim se pronuncia: – "São mantidos os  
limites geográficos atualmente reconhecidos ao 
Distrito Federal, sem prejuízo de seus direitos  
às áreas que se acham desde tempos imemoriais, 
sob sua posse efetiva e as que possa reivindicar 
como de sua legítima propriedade". 

União, para criar-se um Estado resultante  
forte e poderoso, quando diante do nosso  
sistema político-eleitoral, segundo o demonstrado, 
isso não seria possível? Mas, possível que fôsse, 
Estado forte e poderoso contra quem? 

Já imaginaram os Senhores o absurdo  
e a impossibilidade de uma ditadura legislativa, 
dentro de um regime presidencialista como o  
nosso? 

O Estado do Rio de Janeiro precisa de  
viver em paz com o Distrito Federal, viver a sua  
vida, criando e desenvolvendo inteligentemente  
as suas fontes de riquezas, dirigindo e disciplinando 
as suas enormes possibilidades econômicas, usando 
com sabedoria e argúcia a grandeza e a variedade 
de seu meio físico, conduzindo a sua política à  
base de uma orientação pacífica, devotada ao seu 
engrandecimento, com respeito às suas tradições de 
cultura e lealdade, a fim de que se torne, como o 
futuro Estado da Guanabara já o é, uma potência na 
economia nacional, na prosperidade e na grandeza 
do Brasil. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Gilberto 
Marinho, quarto orador inscrito. 

O Sr. Senador Gilberto Marinho pronuncia 
discurso que, entregue à revisão do orador, será 
posteriormente publicado. 

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

O SR. AFONSO ARINOS (*): – Sr. Presidente, 
a emenda elaborada por uma Comissão de Juristas, 
constituída por designação de Comissão Parlamentar 
e relativa à possibilidade da integração das duas 
Unidades federadas – Distrito Federal e Estado do Rio 
de Janeiro – tem sido colocada, nos debates da 
Imprensa, de forma parcial e, por vézes, passional. 

Envolvido involuntàriamente nessa discussão, 
tenho-me, até hoje, escusado de responder a 
quaisquer criticas ou interpretações menos fiéis da 
posição que assumi na matéria, por entender, como 
bom democrata, que a liberdade de opinião é uma 
das pedras angulares do nosso regime político; e 
que essa liberdade se faz particularmente sentir nos 
debates da Imprensa, sem que, entretanto, me veja 
obrigado a contestar as interpretações tendenciosas 
que, acaso, surjam a respeito de atitudes tomadas 
pela Comissão de Juristas. 

Já hoje, porém, entendo de meu dever vir à 
tribuna e, em poucas palavras, em homenagem a 
meu ilustre colega e prezado amigo Senador Caiado 
de Castro, tecer, à margem do brilhante discurso que 
S. Exa. acaba de proferir, considerações que, a meu 
ver, terão, pelo menos, a virtude de colocar o 
problema em têrmos mais exatos, do ponto de vista 
da realidade dos fatos. 

Em primeiro lugar, Sr. Presidente,  
desejo declarar que, como Senador eleito  
pelo Distrito Federal, minha participação na 
elaboração dessa emenda cingiu-se a presidir 
 
__________________ 
(*) – Não foi revidto pelo orador. 
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uma Comissão de preclaros Juristas, constituída por 
designação da chamada Grande Comissão, formada, 
na Câmara dos Deputados, de juristas, e incumbida 
de estudar uma fórmula, que tornasse possível, 
dentro do quadro do nosso Direito Constitucional, a 
fusão das duas Entidades federadas. 

Sr. Presidente, V. Exa. que nos deu a honra 
de, por mais de uma vez, participar de nossas 
reuniões, sabe que essa Comissão era integrada por 
brilhantes nomes do nosso Direito Público 
Constitucional, de velhos militantes dos estudos da 
nossa Constituição, mas que, nenhum dêles 
participava da vida parlamentar. Eram os ilustres 
Senhores João Mangabeira, Raul Fernandes, Levy 
Carneiro e Prado Kelly. 

Minha função foi apenas utilizar os Serviços 
administrativos do Senado, os espaços que V. Exa., 
Senhor Presidente, como dirigente desta Casa, teve 
a bondade de nos conceder, coordenar os debates e, 
afinal, participar da redação da emenda substitutiva 
elaborada à base da sugestão, em primeiro lugar, 
formulada pelo antigo Deputado e antigo Ministro, Sr. 
Prado Kelly. 

Essas minhas declarações não correspondem 
a uma escusa, a uma negativa, a uma fuga das 
responsabilidades que assumi; ao contrário, embora 
não tenha colaborado senão na coordenação dêsses 
debates e na redação final da emenda, digo a V. 
Exa., Sr. Presidente, e à Casa, que foi perfeitamente 
consciente da responsabilidade que assumi e 
inteiramente concorde com as conclusões a que 
chegou aquela douta Comissão, que lhe dei a 
modéstia dos meus préstimos e a pouquidão da 
minha colaboração. 

Sr. Presidente, desejo, neste passo, 
tranqüilizar o nobre Senador Caiado de Castro  
sôbre os propósitos que orientaram e dirigiram os 
trabalhos da Comissão de Juristas. O que nos 
preocupou inicialmente, foi a situação em que fatal- 
 

mente se encontrará o Distrito Federal na data da 
transferência do Govêrno para Brasília. Essa 
circunstância, fundamental na maneira de encarar o 
assunto, tem sido muito fàcilmente esquecida por 
aquêles que a debatem. Eu próprio, na primeira fase 
da discussão dessa matéria, tive oportunidade de 
sugerir outra solução, que seria a elaboração de uma 
constituição privativa do Estado da Guanabara, 
redigida por uma Comissão constitucional, eleita pelo 
Plenário das três Casas Legislativas sediadas nesta 
cidade, ou seja, a Câmara dos Vereadores, a 
Câmara dos Deputados e o Senado Federal, e a 
aprovação dêsse projeto por plebiscito. 

Essa primeira sugestão prendia-se, 
naturalmente, à convicção de que a solução que 
melhor competia ao Distrito Federal, no momento, 
seria a correspondência aos ditames da 
Constituição, através de sua transformação em 
Estado federado. 

Não ignora V. Exa., Sr. Presidente, a origem 
dêsse preceito constitucional. 

Sabemos todos nós, estudiosos da evolução 
do Direito Constitucional em nosso País, como se 
apresentou no texto da Constituição de 1891 aquela 
norma que determina a transformação da Capital da 
República em novo Estado, desde que verificada a 
transferência do Govêrno Federal para o Planalto 
Central de Goiás. 

Não poderia ter melhor patrono essa idéia, 
melhor executor essa providência, visto que foi o 
Ministro Rui Barbosa no seu trabalho de revisão do 
texto da Comissão dos Cinco, na elaboração do 
chamado Projeto do Govêrno Provisório, quem 
incluiu nesse projeto o artigo mercê do qual o antigo 
Município Neutro, verificada a transferência de 
Govêrno Federal, seria transformado em estado 
federado. 

Estava eu, portanto, perfeitamente  
convencido da importância e da 
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significação dessa norma constitucional que nos 
vinha da Constituição de 1891; e essa a razão por 
que apresentei emenda que visava a um processo 
mais rápido, mais desempedido e mais prático de 
organização jurídica do futuro Estado, através de 
uma Constituição aprovada por plebiscito. 

Posteriormente, assisti aos debates que se 
desenvolveram na Câmara dos Deputados e para os 
quais foi reiteradamente convidado o meu preclaro 
amigo, Senador Caiado de Castro. 

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

O SR. AFONSO ARINOS: – Pois não. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Já  

tive oportunidade de informar a V. Exa. que, dos 
convites que meu nobre colega determinou me 
fôssem feitos, apenas recebi um, o qual respondi, 
razão por que não compareci a essas reuniões. 
Aceito como verdadeira a afirmativa de V. Exa.; 
jamais poria em dúvida a palavra de meu eminente 
amigo. Desejava apenas esclarecer essa 
circunstância. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Sr.  
Presidente, estou pronto a dar completa adesão à 
informação do nobre Senador Caiado de Castro; mas 
o fato é secundário à apreciação da posição que 
assumimos em face da matéria que estamos 
considerando. 

Dizia eu que havendo assistido aos  
debates que se feriram naquela Comissão, dos  
quais participaram Deputados Estaduais pelo  
Estado do Rio de Janeiro e Vereadores pela  
Câmara dos Vereadores do Distrito Federal – e  
neste ponto desejo, circunstancialmente ou 
ocasionalmente, valendo-me desta tribuna, retificar 
uma atoarda que se tem feito sentir em várias 
notícias da Imprensa, segundo as quais a Câmara 
dos Vereadores foi mantida à margem dêsses en- 
 

tendimentos. Asseguro que os Vereadores 
compareceram às sessões realizadas no salão do 
Palácio Tiradentes e participaram dos debates. 
Posso, inclusive, dizer que entre os Vereadores 
estavam não só o Líder da União Democrática 
Nacional, Vereador Raul Brunini, como o Líder da 
Bancada do Partido Social Democrático, o Sr. Hugo 
Ramos, além de outros Vereadores. 

Não tem, portanto, fundamento a afirmação 
reiterada de que a Câmara dos Vereadores foi 
mantida à margem das discussões que se feriram a 
respeito dessa matéria. 

Até o momento, não quis levar êsse 
desmentido ao noticiário da Imprensa. Sabe V. Exa. 
Senador Caiado de Castro, e disse há pouco, que 
não desejava envolver-me nesse debate; faço-o, 
agora, em homenagem a V. Exa. Da tribuna do 
Senado retifico essa reiterada inverdade. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Obrigado a 
Vossa Excelência. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Dêsse debate 
cheguei à conclusão de que há numerosas, 
volumosas, importantes, substanciais correntes 
populares, no Distrito Federal, que desejam, pelo 
menos, se analise a fundo essa solução. 

Digo ao nobre Senador Caiado de Castro –  
eu que me considero, ainda hoje, credor de 
imerecida homenagem do eleitorado do Distrito 
Federal quando participei da Iuta eleitoral do ano 
passado, exclusivamente ou quase no empenho de 
servir ao meu Partido, que atravessava hora de crise 
e recebi consagração para mim estupefaciente, 
profundamente honrosa do apoio, da maior votação  
já havida nesta cidade, em qualquer pleito, em 
qualquer ocasião, releve-me o Senado a imodéstia  
da declaração que faço, apenas, para consignar a 
firmeza de minha atitude; digo, a S. Exa. e aos nobres 
colegas, que tenho encontrado numerosas cor- 
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rentes, não apenas nas zonas Centro e Sul, como 
também nos subúrbios e Zona Rural onde tenho 
visitado chefes e companheiros, não sòmente 
partidários dessa solução como desejosos de que 
seja examinada em proundidade. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Sabe V. Exa. 
da grande simpatia e admiração que lhe devoto. 

O SR. AFONSO ARINOS: – É recíproca. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Essa simpatia 

data de muitos anos. Estamos em campos opostos; 
pertencemos a Partidos diferentes; jamais, porém, 
escondi a minha admiração por Vossa Excelência. 

O SR. AFONSO ARINOS: – O nobre colega é 
muito generoso. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: –  
Com a extraordinária votação que Vossa Excelência 
obteve é lídimo representante do Distrito  
Federal; todos o reconhecemos. Também fui na 
legislatura passada, o Senador mais votado; mas 
posso dizer que V. Exa. superou, de muito, minha 
votação. Não ofereço restrições à atitude de V.  
Exa.; apenas lamento estejamos desta feita  
em campos contrários; não significa, porém, não  
seja V. Exa, grande representante carioca e não 
esteja rigorosamente dentro das suas atribuições.  
Se me referi aos fluminenses foi com o intuito  
de demonstrar a minha estranheza. Muita coisa  
que se passou na Comissão estou sabendo por V. 
Exa. Nela tomaram parte representantes de Estados 
que nada têm que ver com a questão. Segundo  
os jornais, meu amigo e nosso colega Deputado 
Abelardo Jurema, Líder da Maioria na Câmara  
dos Deputados. tomou parte na reunião. O que todos 
sabemos, o que todos aprendemos é que em matéria 
de fusão ou desmembramento são os Estados 
interessados que devem falar. Nós do Congresso 
Nacional, representando o Parlamento, rati- 
 

ficamos a opinião popular; e vamos além, 
procuramos saber se não importa em prejuízo para o 
País. Essa a minha estranheza. Quanto à tese, já 
declarei que não tenho condições para discutir. Meus 
conhecimentos não mo permitem. Sei que. V. Exa. é 
grande defensor da autonomia do Distrito Federal. 
Não acredito que não haja um carioca estudioso que 
desconheça o brilhante parecer de V. Exa., que 
consta do extraordinário livro que escreveu como 
emérito professor de Direito. Não ponho em dúvida a 
sinceridade do nobre colega. Ressalto êsse ponto, 
para que V. Exa. não leve a mal minhas palavras e 
não veja nelas qualquer intenção de crítica. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Agradeço mais 
uma vez a generosidade cada vez mais cativante 
com que me distingue o eminente colega. 

Ao contrário do que V. Exa. supõe, não estou 
nada chocado, nada magoado com o fato de haver o 
eminente colega suscitado hoje a questão. A 
iniciativa deu-me a oportunidade de até certo ponto, 
responde às críticas que – estas sim – até aqui não 
quis contestar. 

Sirvo-me precisamente do ensejo que  
me oferece o ilustre representante do Distrito 
Federal, com sua autoridade, integridade e correção, 
para colocar, nos devidos têrmos reparos que por 
vêzes têm sido feitos, de forma desviada, se não 
maldosa. 

Saliento, preliminarmente, que a solução 
adotada pela Comissão de Juristas em nada 
subverte, em nada desobedece, em nada fere, 
infringe aquêles princípios pelos quais o nobre 
Senador Caiado de Castro, como bom democrata, se 
bate tão ardorosamente. Senão, vejamos: diz S. Exa. 
que fui campeão da autonomia do Distrito Federal. 
Retificaria, sem falsa modéstia, mas colocando 
minha posição no episódio nos devidos têr- 
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mos, dizendo que fui humilde servidor dessa  
causa, de cujo acêrto estou profundamente 
convencido. Quando ofereci parecer à emenda do 
nobre Senador Mozart Lago – designado que fui, na 
Câmara dos Deputados, relator na Comissão 
Especial, pelo saudoso Presidente, Deputado Heitor 
Beltrão – o que fiz foi exatamente defender uma tese 
democrática, a tese da, conveniência, da 
necessidade, a tese da indispensabilidade de a 
Cidade do Rio de Janeiro eleger, por sua própria 
decisão, os seus governos legítimos. Sustentei a 
tese de que esta metrópole incomparável,  
êste centro de batalha, de cultura, de economia e de 
tantas fôrças que integram o nosso patrimônio 
histórico e a nossa vida contemporânea, não poderia 
continuar a ser tratada como um núcleo incapaz de 
escolher seus próprios dirigentes. Esta convicção 
robusteceu-se principalmente depois que o 
Congresso, por várias e sucessivas leis especiais, 
retirou dessa capitis deminutio grandes cidades 
brasileiras, anteriormente submetidas a governos 
nomeados, de acôrdo com Lei Complementar da 
Constituição, que determinou quais cidades seriam 
governadas por prefeitos de nomeação, através do 
critério seletivo do Conselho de Segurança Nacional. 

Foi depois que São Paulo reconquistou  
sua autonomia, foi depois que Recife, também 
reconquistou sua autonomia, depois a seguir  
Santos e tantas outras metrópoles retomaram o 
direito de eleger seus próprios governantes, que 
ofereci meu parecer pela autonomia do Distrito 
Federal. Nêle demonstrava que esta Cidade  
mais que qualquer outra, esta Cidade que tem  
dado ao País, desde os tempos da Colônia,  
os exemplos mais rutilantes de bravura, de 
ponderação, de patriotismo e de espírito cívico, 
estava capacitada para exercer seu auto-govêrno. 
Tratava-se, porém, de Govêrno Municipal, do direito 
de eleger o Governador da Cidade. 

De passagem, ainda me valendo, 
honradamente, da oportunidade que se me oferece, 
desejo responder a memorandum formulado pela 
Câmara Municipal do Distrito Federal, no qual me 
acusa de incorrer em contradição. A contradição, a 
incompreensão, o equívoco são daquela Câmara, 
porque meu parecer foi em relação ao Govêrno de 
uma cidade e não à formação de um Estado da 
Federação. 

Sr. Presidente, disse ao nobre Senador 
Caiado de Castro que, sem qualquer quebra de meu 
compromisso para com a tese da autonomia do 
Distrito Federal, também não penso ter quebrado o 
meu respeito, a minha devoção, o meu acatamento à 
prática dos princípios constitucionais que regem o 
nosso País. Se existe possibilidade mais autêntica, 
mais genuína, mais efetiva, mais indiscutível, é a de 
se consultar a vontade dos Estados, para se saber 
se desejam, ou não alterar sua geografia política, e 
qual a forma mais direta e mais precisa de se fazer 
essa consulta senão recorrer ao plebiscito? 
Pergunto: que é mais genuìnamente democrático – 
conhecer-se a opinião dos representantes, ou 
perquirir-se a dos representados? 

É através da captação da vontade popular, 
através da sondagem do espírito das grandes 
massas eleitorais, que se pode, realmente, conhecer 
a posição efetiva de uma população; e muito mais 
exatamente que através da simples audição dos 
representantes. Êstes, ainda que verdadeiros 
representantes, não deixam de ser uma voz 
atenuada, uma opinião de segundo grau, uma 
posição de segunda instância, em face dos 
problemas basiais da vida política. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – V. Exa. defende 
manifestação eminentemente democrática. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Agradeço 
profundamente ao nobre colega, Senador Sérgio 
Marinho. 
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Por conseqüência, quando me dirijo para a 
solução plebiscitária, não pretendo impô-la ao 
Distrito Federal como exceção. 

Aceitá-la-ia, em qualquer tempo, para a 
província do meu nascimento, para o Município onde 
vi a luz, para o bairro de onde sou originário, para a 
terra de Minas Gerais, para a cidade de Belo 
Horizonte, para a Avenida da Liberdade, onde nasci. 
Minha sugestão é para que o povo se manifeste 
livremente a respeito de solução que interesse sua 
geografia política, sua situação territorial. Como se 
poderá dizer que infrinjo os princípios da autonomia 
da vontade popular, se fala ao povo diretamente, 
reclamando sua manifestação, exigindo seu 
pronunciamento? 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite V. 
Exa. outro aparte? 

O SR. AFONSO ARINOS: – Pois não. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Minha  

dúvida, como já disse a V. Exa. e ao Senado,  
dúvida de simples estudante, é que já está criado o 
Estado da Guanabara. Sua formação está 
demorando, mas já está criado e a Constituição 
prevê essa forma. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Responderei ao 
nobre Senador Caiado de Castro. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – O  
plebiscito, no caso do Estado da Guanabara,  
seria perfeito. Estou de acôrdo com V. Exa. nessa 
parte. O que não compreendi bem é como 
poderemos, havendo um Estado criado, fazer 
modificação tão drástica na Constituição mediante 
simples plebiscito. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Respondo com 
muito prazer a meu prezado amigo Senador Caiado 
de Castro. 

Sr. Presidente, na minha opinião o Estado da 
Guanabra ainda não está criado. Na minha opinião e 
 

nos têrmos estritos da Constituição Federal, o 
Estado estará criado na data da transferência, da 
Capital, isto é, em 21 de abril de 1960. O que 
pretendo é evitar cheguemos a 21 de abril sem 
qualquer situação jurídica definida em relação a esta 
cidade a que V. Exa. serve com tanto brilho, e eu 
com tanta obscuridade. Quero evitar cheguemos à 
legislação do Distrito Federal através de Decretos-
leis do Poder Executivo – o que será fatal, o que será 
inevitável – pela omissão, pela tardança, pela 
preguiça e pelo emperramento do Congresso, que 
não está dando qualquer solução a êsse problema, 
que é muito mais importante que se possa afigurar 
aos Senhores Senadores, porque vai entrosar-se, 
engrenar-se, imiscuir-se, com a campanha da 
sucessão federal; e teremos o grande centro 
brasileiro, com mais de um milhão de eleitores, o 
cérebro e o coração do País, entregue aos avatares, 
aos acasos, às experiências e aos imprevistos de 
uma legislação executiva, que se fará sentir 
exclusivamente no interêsse do Executivo, em 
contraposição às reivindicações das massas 
eleitorais da Capital Federal. 

Foi para evitar essa circunstância; para me 
opôr a essa possibilidade que, convencido de que o 
Estado não estaria criado a não ser a 21 de abril de 
1960, defendi de início, como solução, que foi 
rejeitada, uma Constituição elaborada por uma 
assembléia específica, votada em plebiscito, e 
finalmente, a manifestação popular em relação a 
uma organização jurídica a tempo de evitar que o 
Distrito Federal viesse como uma espécie de dote, 
uma espécie de presente de aniversário do General 
Teixeira Lott. 

Sr. Presidente, está desvendada minha 
posição. Pretendia fazer com que o Distrito Federal, 
através da fusão com o Estado do Rio, tivesse uma 
palavra a dizer, um papel a representar, uma função 
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a desincumbir no futuro pleito presidencial, e se 
apresentasse como grande Unidade soldada, grande 
conquista territorial, demográfica e política, para 
enfrentar a tempestade do ano que vem. Finalmente, 
porém, estou convencido de que isso não se vai dar, 
e V. Exa., Sr. Presidente, bem como todos os 
colegas, verão, a partir de 21 de abril, a cidade 
agitada, a multidão amotinada pelas ruas, sem 
govérno, sem organização, sem nenhuma 
possibilidade de saber como vai viver, entregue aos 
confusos pareceres do Consultor Geral da 
República, entregue às sutis interpretações do 
Gabinete do Chefe da Nação e entregue a legislação 
tumultuosa, improvisada, de interêsse, que confiará o 
maior eleitorado do Brasil aos benefícios de uma 
candidatura oficial. 

Foi isso, Senhores Senadores, o que pretendi 
evitar, desde o início, na consciência de minha 
missão e na inteira responsabilidade das minhas 
atitudes, como representante do eleitorado e do povo 
do Distrito Federal. 

Sr. Presidente, dizia eu que o plebiscito foi 
introduzido na Constituição de 1946 por emenda do 
nobre Deputado Aliomar Baleeiro – se estou bem 
lembrado, se não estou sendo digno do quinau  
dos meus próprios alunos. Se bem me recordo, 
sugeriu o ilustre representante da Bahia a  
forma do plebiscito para tratar-se da fusão, da 
desagregação, da cissiparidade, da divisão entre  
as Unidades federadas, e essa solução apoiou-a  
a Comissão Constitucional como sendo a que  
melhor convinha aos interêsses da Democracia 
Brasileira. 

Neste ponto desejo ressaltar também minha 
posição em face das ressalvas por sua vez emitidas 
pelo nobre Deputado Gustavo Capanema, que 
sustentava a tese da que se fêz arauto, com seu 
prestígio e autoridade, o nobre colega Senador pelo 
Distrito Federal. 

Não me parece faleça ao  
Congresso competência para introdu- 
 

zir nova fórmula de emergência para se resolver 
situação de emergência. 

Afinal, o que queremos não é que se faça 
qualquer coisa; o que desejamos é saber se o povo 
quer que se faça essa coisa. A repulsa a essa 
solução; a violência a essa tentativa; o impedimento 
dessa proposta representam, apenas, a consciência 
obscura que receia a manifestação da maioria do 
povo. 

Quem não deseja uma solução do povo, tem 
mêdo dêle; por conseqüência, receia a solução que 
preconiza. 

Sr. Presidente, penitencio-me do ardor de 
minhas palavras. Ainda não consegui habituar-me a 
não ser ardoroso, na tribuna – é defeito que preciso 
corrigir, mias não há meio. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – É qualidade, e 
não defeito. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Informo, 
outrossim, ao Senado que, oportunamente, no 
momento em que se vier a discutir a emenda – caso 
consiga passar na Câmara dos Deputados – 
oferecerei ao Plenário as razões de natureza jurídica 
que militam em favor de nossa iniciativa. 

Hoje, ocupando a tribuna inesperadamente, 
para dar estas explicações, fiz mais que prestar 
homemenagem pessoal ao meu prezado amigo e 
ilustre colega, Senador Caiado de Castro. (Muito 
bem; muito bem. Palmas). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Jefferson de 
Aguiar, quinto orador inscrito. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (*): –  
Sr. Presidente, pretendia aduzir razões  
em favor do parecer que proferi na  
Comissão de Constituição e Justiça sôbre  
o projeto de lei que regula o exercício do 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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direito de greve. Em virtude, no entanto, de 
compromisso assumido e em decorrência da 
necessidade de entendimentos que estou mantendo 
com vários Líderes, declino da palavra, pedindo a V. 
Exa. mantenha minha inscrição para amanhã. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre Senador será 
atendido. 

Tem a palavra o nobre Senador Attílio 
Vivacqua, sexto orador inscrito. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Sr. Presidente, 
desisto da palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra  
o nobre Senador Lima Teixeira, sétimo orador 
inscrito. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Senhor Presidente, 
desisto da palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Não há mais orador 
inscrito. 

Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido 
pelo Sr. Primeiro Secretário. 

Ë lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 358, DE 1959 

 
Tendo em vista o fato de haver o  

Conselho de Segurança Nacional antecipado a 
remessa ao Senado das informações que pelo 
Parecer nº 501, de 1959, esta Casa havia  
solicitado para instruir o Projeto de Lei da  
Câmara nº 130, de 1955, a requisitar daquele  
órgão, requeremos prossiga a proposição no  
seu curso normal, cancelada a referida  
diligência. 

Em 6 de outubro de 1959. – A Comisão de 
Segurança Nacional: Jefferson de Aguiar. – Jarbas 
Maranhão. – Caiado de Castro. – Pedro Ludovico. – 
Fernando Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento  
que acaba de ser lido inde- 
 

pende de apoiamento. Vai à publicação e, 
oportunamente, será incluído em Ordem do Dia. 

Sôbre a mesa, outro requerimento que vai ser 
lido pelo Sr. Primeiro Secretário. 

É lido e deferido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 359, DE 1959 

 
Senhor Presidente: 
Para usar na discussão de projeto em 

tramitação pelo Senado Federal, requeiro sejam 
solicitadas ao Sr. Ministro da Fazenda as seguintes 
informações: 

1º – Se tem havido, no decurso do corrente 
ano, exportação de carne de gado vacum, 
frigorificada ou em conserva; 

Em caso afirmativo: 
2º – Qual a quantidade exportada de janeiro 

do corrente ano até setembro último; 
3º Quais as firmas exportadoras e a que 

países se destinaram essas exportações; 
4º Se a proibição de exportação de carne 

constante do Decreto-lei nº 9.116, de 1º de abril de 
1946, foi revogada, em que data e por qual lei. 

Sala das Sessões, em 6 de outubro de 1959. – 
João Villasbôas. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, outro 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

É lido e deferido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 380, DE 1959 

 
Senhor Presidente: 
Atendendo a que o "Jornal do Brasil", de 4  cio 

corrente, publicou na sua primeira página, sob a 
manchete – "Embaixadas pressionam Láfer por 
frigoríficos" – a seguinte nota: – "O Ministro do Exterior, 
Sr. Horário Láfer, foi comunicar, ontem pela manhã, no 
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Palácio das Laranjeiras, ao Presidente da 
República, estar sofreu do insistentemente 
solicitações das Embaixadas da Inglaterra e dos 
Estados Unidos no sentido de que o Govêrno cesse 
as intervenções nos frigoríficos. As pressões das 
duas Embaixadas através do Ministério do Exterior, 
visam a preservar da intervenção os Frigoríficos de 
capitais inglêses e norte-americanos (Swift, Wilson, 
Armour e Anglo), que o General Ururaí Magalhães 
está na intenção de dràsticamente intensificar, a fim 
de normalizar o abastecimento de carne no Distrito 
Federal". 

Atendendo, a que, o "Correio da Manhã" deu 
publicidade a declarações vindas de São Paulo, do 
Coronel Pedro Rodrigues da Silva, ali delegado da 
COFAP, em que êste, referindose a combinações 
feitas com aquêles frigoríficos, afirmou: – "Eles me 
deixaram decepcionados. Comprometeram-se 
comigo a abastecer normalmente S. Paulo e o Rio, e, 
agora, chegando à Capital Federal, fui surpreendido 
com a notícia de que a única carne que lá estava 
chegando era a do Matadouro do Exército, de 
Barueri"; 

Atendendo a que a falta ao cumprimento da 
obrigação assumida de abastecer de carne esta 
Capital e a do Estado de são Paulo por parte 
daqueles frigoríficos, para evitarem a intervenção 
direta da COFAP nas suas operações, faz crer 
tenham tomado tal deliberação encorajados pelas 
Embaixadas dos referidos países, que lhes hajam 
prometido intervir junto ao Govêrno brasileiro para 
impedirem a realização de ato normal da soberania 
nacional; 

Atendendo a que em outras nações 
americanas já têm sido registradas intervenções 
semelhantes, para o amparo e defesa de interêsses 
puramente privados de "trusts" estrangeiros 
congêneres; 

Atendendo a que o povo brasileiro, natural e 
justamente surprêso ante aquela notícia de que o 
 

nosso Ministro das Relações Exteriores esteja sob 
pressão de Embaixadores estrangeiros para impedir 
que o Executivo brasileiro exerça um ato legal e justo 
de administração, qual seja intervir naqueles 
frigoríficos e requisitar-lhes a carne que sonegam ao 
consumo do povo e exportam para o estrangeiro, 
tem direito a conhecer a verdade que envolve tal 
notícia e a reação do Govêrno da República: 

Requeiro sejam solicitadas ao Sr. Ministro das 
Relações Exteriores as seguintes informações: 

1) Se é verdadeira aquela notícia divulgada 
pelo "Jornal do Brasil"; 

2) Se a interferência dos aludidos 
Embaixadores da Inglaterra e dos Estados Unidos da 
América do Norte se fêz sob a forma de nota 
diplomática e quais os seus verdadeiros têrmos; 

3) Em que têrmos foi vazada a resposta do 
Govêrno brasileiro. 

S S. do Senado Federal, em 6 de outubro de 
1959. – João Villasbôas. 

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

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA (para explicação 
pessoal) (*): – Sr. Presidente, na última reunião da 
Comissão de Constituição e Justiça, eu devia ter 
apresentado substitutivo, que elaborei, ao projeto 
que dispoe sôbre o direito de greve. Deliberado, 
porém, ao adiamento do debate a respeito do 
assunto, não houve oportunidade de apreciação 
dêsse substitutivo, na quela reunião: 

Organizara meu trabalho, Senhor  
Presidente, tendo em vista, ao lado de  
outras sugestões, a da Confederação  
Nacional de Trabalhadores na Indústria. O 
anteprojeto dessa entidade será susceptível  
de modificações, inclusive em pontos subs- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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tanciais. Não se pode negar, entretanto, o seu 
mérito. 

Merece especial relevo a preocupação e a 
técnica com que êsse trabalho dessa Confederação 
procura harmonizar o direito de greve, regulado no 
art. 158 da Constituição, com a intervenção da 
Justiça do Trabalho. 

Ao examinarmos êste aspecto jurídico do 
assunto, a que aludo sucintamente, não podemos 
deixar de encarecer a lúcida e objetiva contribuição 
do Dr. Antônio Varela Ribeiro, destacada figura da 
advocacia e acatado cultor do direito trabalhista, feita 
em seu recente e apreciado livro – "O Problema da 
Greve". 

Quanto à anistia aos trabalhadores, 
processados ou condenados por crimes decorrentes 
em participação em greve, entendo que essa medida 
que tanto condiz com meus sentimentos, deve 
constituir projeto de decreto legislativo, conforme 
estatuem os Regimentos da Câmara e do Senado. 

A concessão de anistia é de competência 
exclusiva do Congresso Nacional (art. 66, da 
Constituição). 

Não é suscetível, portanto, de sanção e de 
veto. Sua promulgação compete, nos têrmos do art. 
71 da Constituição, ao Presidente do Senado, 
enquanto o Projeto de Lei de Greve é uma 
proposição subordinada a sanção e veto, e, além 
disso, a forma regimental diferente. 

Por êsses óbvios motivos, que envolvem até 
questão de ordem constitucional, foi que preparei, 
conjuntamente com o substitutivo, um projeto 
especial, dispondo sôbre a referida anistia, o qual 
caminhando em regime de urgência, poderá estar 
concluído até mesmo antes do Projeto de Lei de 
Greve. 

Sr. Presidente, êsse é o esclarecimento que 
desejava prestar. Procedo em seguida, à leitura do 
meu já mencionado substitutivo ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 24, de 1958, que regula o exercício do 
direito de greve. 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 24, DE 1958 

 
Regula o exercício do direito de greve. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
 

CAPÍTULO I 
 

CONCEITO, IRRUPÇÃO E DURAÇÃO DA GREVE 
 
Art. 1º Greve é a paralisação coletiva, 

temporária e pacífica da atividade de uma seção, de 
um estabelecimento, de uma emprêsa ou de várias 
emprêsas, relizada por deliberação dos 
trabalhadores com a finalidade de obter 
reconhecimento de direitos ou novas condições de 
trabalho. 

Art. 2º O direito de greve, previsto no art. 158 
da Constituição, é assegurado, na forma desta lei, 
aos trabalhadores que mantenham relação de 
emprêgo em atividades privadas e aos empregados 
de estabelecimentos ou serviços comerciais ou 
industriais da União, dos Estados, dos Territórios, 
dos Municípios e das Autarquias, não considerados 
servidores públicos e autárquicos, mas subordinados 
a preceitos básicos sôbre relações de emprêgo 
estabelecidos na legislação do trabalho. 

Art. 3º O prazo para início da greve não será 
inferior a cinco (5) dias, nas atividades acessórias, e 
a dez (10) dias, nas atividades fundamentais, 
contados da data da entrega das notificações 
referidas no art. 9º. 

§ 1º Consideram-se fundamentais as 
atividades nos serviços de água, energia, gás, luz, 
esgotos, comunicações, transportes, portuários, 
hospitalares, farmácia, drogarias, na lavoura e na 
pecuária, nos estabelecimentos de vendas de 
utilidades ou gêneros essenciais à vida da 
população, hotéis e nas indústrias básicas ou 
essenciais à defesa nacional. 
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§ 2º Consideram-se acessórias as atividades 
não classificadas entre as fundamentais. 

§ 3º O Presidente da República, ouvidos os 
órgãos competentes, baixará, dentro de trinta (30) 
dias, decreto especificando as indústrias básicas ou 
essenciais à defesa nacional. Essa especificação 
será revista bienalmente pela forma estabelecida 
neste parágrafo. 

Art. 4º A greve não poderá exceder o prazo de 
vinte (20) dias, nas atividades fundamentais, e de 
quarenta (40) dias nas atividades acessórias, não se 
computando nestes prazos o período de tramitação 
do processo para julgamento do conflito. 

 
CAPÍTULO II 

 
FORMA E CONDIÇÕES DO EXERCÍCIO DO 

DIREITO DE GREVE 
 
Art. 5º A greve deverá ser autorizada pela 

Assembléia Geral do Sindicato que representar a 
categoria profissional, em votação, por escrutínio 
secreto, por 2/3 (dois terços) dos associados 
presentes. 

Parágrafo único. O associado, para participar 
da Assembléia Geral, deverá estar no gôzo pleno de 
seus direitos sindicais. 

Art. 6º A convocação da Assembléia Geral a 
que se refere o art. 5º será feita por edital, publicado 
com antecedência mínima de 10 dias, pelo menos 2 
vêzes no órgão oficial da União, dos Estados ou 
Territórios respectivos, e em jornal editado no local 
da sede da entidade, preferindo-se os de circulação 
diária, onde houver. 

Parágrafo único. O edital mencionará a  
natureza da reivindicação e a proposta de greve. 

Art. 7º O quorum para instalação e realização 
da Assembléia Geral será, em primeira convocação, 
de metade mais um dos assolados, e em segunda 
convocação, de 1/5 no mínimo dos associados. 

§ 1º Entre a data designada  
para a reunião da Assembléia Ge- 
 

ral, em primeira convocação e a da que se realizar 
em segunda convocação, deverá mediar o prazo 
mínimo de cinco (5) dias. 

§ 2º A Assembléia Geral instalar-se-á  
e funcionará na sede do Sindicato ou no  
local designado pela Federação ou Confederação  
de que trata o art. 8º, podendo, entretanto,  
reunir-se simultâneamente na sede das delegacias  
e seções do Sindicato (art. 517, Parágrafo  
2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), se  
sua base territorial fôr intermunicipal, estadual  
ou nacional. 

§ 3º Ocorrendo a hipótese prevista na última 
parte do parágrafo anterior, caberá a direção dos 
trabalhos da Assembléia Geral aos delegados das 
Delegacias ou Seções, e a dois (2) Secretários 
escolhidos pelo Presidente do Sindicato, que 
preencham os requisitos do art. 529 da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

§ 4º No que não contrariarem as disposições 
desta lei, observar-se-ão, no que forem aplicáveis, os 
Estatutos dos Sindicatos e, no caso do art. 8º, os das 
Federações e Confederações. 

Art. 8º As Federações e Confederações,  
estas na falta daquelas, compete realizar as 
Assembléias Gerais quando inexistir o Sindicato 
representativo da atividade interessada no  
seu grupo ou plano observado o disposto no  
artigo 6º. 

Parágrafo único, Na hipótese deste artigo,  
o quorum para a realização da Assembléia  
Geral, previsto no art. 7º, será formado pelos 
trabalhadores das emprêsas compreendidas na 
reivindicação. 

Art. 9º Votadas as reivindicações  
e a greve, compete ao Presidente da entidade 
notificar: 

a) a entidade sindical representativa das 
atividades econômicas compreendidas na solução da 
reivindicação; 

b) a empresa, quando a pretensão disser respeito 
privativamente aos seus empregados ou quando 
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não existir sindicato representativo; 

c) autoridade local do Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio. 

Parágrafo único. A notificação será 
acompanhada da publicação do edital de 
convocação e da ata dos trabalhos da Assembléia 
Geral, que registrará o teor da reivindicação, a 
propsta de greve e a data de sua irrupção. 

 
CAPÍTULO III 

 
CONCILIAÇÃO E INTERVENÇÃO DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO 
 
Art. 10. Ao receber a notificação, a autoridade 

local do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio 
diligenciará, dentro de quarenta e oito horas, a 
reunião das classes interessadas no sentido de obter 
a conciliação das partes, lavrando-se atas de seus 
trabalhos e reuniões. 

Parágrafo único. Para cumprimento do 
determinado neste artigo, será constituída uma 
comissão mista, sem atribuição decisória, composta 
de um representante daquele Ministério e de um 
representante de cada uma das partes, designado 
pelas diretorias das respectivas entidades. 

Art. 11. No caso de acôrdo, a autoridade do 
Ministério do Trabalho; Indústria e Comércio 
encaminhará, dentro de 48 horas, no máximo, o 
processo para homologação pelo Tribunal de 
Trabalho ou para a instauração da instância do 
dissídio coletivo, desde que não solucionado o 
conflito, nos prazos estabelecidos no art. 4º. 

§ 1º A autoridade do Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio, ao encaminhar o processo da 
greve, fará circunstanciado relatório, remetendo 
tantas cópias quantas forem as partes interessadas 
na controvérsia. 

§ 2º O dissídio coletivo decorrente do 
processo de greve obedecerá aos preceitos  
desta lei, e no que com ela não conflitarem, aos 
 

dispositivos aplicáveis do Capítulo IV do Título X da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. 12. As partes interessadas poderão, 
sempre em conjunto, antes de decorrido o prazo 
estabelecido no art. 4º, requerer o pronunciamento 
do Tribunal competente para julgar o conflito. 

Art. 13. Recebendo o processo para 
instauração da instância do dissídio, nos têrmos  
do art. 11 desta lei, o Presidente do Tribunal 
notificará as partes interessadas para a audiência  
de conciliação, que será realizada dentro de  
setenta e duas (72) horas, enviando, com a 
notificação, cópia de relatório a que se refere o  
§ 1º do art. 11. 

Parágrafo único. No mesmo ato da audiência 
de conciliação, se não houver acôrdo, as partes 
apresentarão as respectivas razões devidamente 
instruídas. 

Art. 14. Não havendo conciliação na audiência 
referida no artigo anterior, o Presidente do Tribunal 
determinará tôdas as providências para que o 
julgamento se processe dentro do prazo de dez (10) 
dias, contados da realização da audiência, ouvida, 
no interregno, a Procuradoria da Justiça do Trabalho, 
em 48 horas. 

Art. 15. Decidindo a controvérsia, o Tribunal do 
Trabalho fixará, nos têrmos do § 2º do art. 123 da 
Constituição, as normas e condições de trabalho que 
deverão ser observadas de futuro, pelas partes 
interessadas. 

Art. 16. O acórdão será enviado às partes, por 
cópia, acompanhado de notificação, e, bem assim, 
publicado no órgão oficial, no prazo de setenta e 
duas (72) horas, contado do julgamento. 

Art. 17. O prazo para recurso correrá da 
publicação do acórdão no órgão oficial. 

Art. 18. A decisão será imediatamente 
cumprida, em definitivo, independentemente da 
interposição de recurso. 

Art. 19. O processo de  
julgamento do recurso ordinário na ins- 
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tância superior obedecerá aos prazos e ao disposto 
nos arts. 14 e 16 

 
CAPÍTULO IV 

 
CESSAÇÃO DA GREVE 

 
Art. 20. A greve cessará: 
a) por acôrdo das partes interessadas 

homologado judicialmente; 
b) por deliberação da Assembléia Geral da 

entidade sindical; 
c) por sentença proferida ne dissídio a que se 

refere o art. 11. 
 

CAPÍTULO V 
 

GARANTIAS DOS GREVISTAS E DA EMPRÊSA – 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 21. É garantida ao grevista a permanência 

no emprêgo, nos seis meses seguintes ao término da 
greve, salvo ocorrência de justa causa, ou fôrça 
maior, apurada em inquérito judicial. 

Art. 22. É proibido ao empregador admitir, 
durante a greve, novos empregados para substituir 
os grevistas. 

Art. 23. No período, que será denominado 
período da greve, compreendido entre o dia da 
primeira publicação do edital de convocação para a 
Assembléia Geral (art. 7º) e o da instauração da 
instância do dissídio coletivo (art. 11), é permitido à 
entidade sindical e aos trabalhadores, diretamente 
interessados, fazerem propaganda do movimento 
grevista, promoverem o aliciamento de seus 
companheiros e a coleta de donativos. 

Art. 24. As entidades sindicais de 
trabalhadores poderão organizar e manter fundo de 
greve, com a finalidade de assistência aos grevistas, 
formado pela livre contribuição dos associados e de 
outros donativos lícitos de procedência especificada. 

§ 1º É facultado às emprêsas organizarem e 
manterem fundos especiais para cobertura de 
encargos e prejuízos oriundos de greve, mediante 
uma cota máxima de cinco por cento (5%) dos lucros 
líquidos apurados nos balanços anuais. 

§ 2º As contribuições a que aludem  
êste artigo e seu parágrafo 1º são dedutíveis  
nas declarações de Impôsto de Renda  
das pessoas físicas e das pessoas  
jurídicas. 

Art. 25. No caso de decisão favorável,  
mesmo parcial, proferida na apreciação  
judicial do dissídio, os salários dos dias de  
greve serão devidos, integrando-se o respectivo  
período de afastamento no tempo de serviço  
do empregado para todos os fins e efeitos,  
sem compensação com qualquer outro  
direito. 

Art. 26. É garantido o acesso ao  
trabalho dos que não desejarem participar  
da greve. 

Art. 27. Cumpre à entidade sindical 
profissional, até 48 horas antes do início da  
greve, organizar, de acôrdo com a emprêsa, as 
turmas de emergência de trabalhadores, em  
número estritamente necessário para a preservação 
da maquinaria e quando o interêsse público  
o exigir. 

Parágrafo único. Se as partes não se 
combinarem para a execução do disposto  
neste artigo, os empregadores requererão à 
autoridade competente do Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio autorização para organizar  
as referidas turmas, indicando os respectivos 
componentes. 

Art. 28. Quando o aumento concedido  
ficar condicionado à elevação tarifária, o  
produto de sua elevação para os encargos 
decorrentes da reivindicação deferida, será 
escriturado em conta à parte, pela emprêsa 
beneficiária, sujeito à fiscalização do poder 
concedente, revertendo o "superavit" anual  
em favor da entidade sindical profissional 
correspondente, até que se atualize a  
tarifa. 

§ 1º O "superavit" será apurado  
no mês de janeiro de cada ano, e recolhido  
no mês imediato à conta da entidade  
sindical. 

§ 2º Essa Importância terá a mesma aplicação 
que o impôsto sindical. 
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Art. 29. Além das demais garantias previstas 
nesta lei e em outros diplomas legais, são 
asseguradas no período de greve, as seguintes: 

a) os grevistas não poderão sofrer, por parte 
do empregador ou de autoridade pública, qualquer 
constrangimento ou violência que afete, direta ou 
indiretamente, o direito de greve; 

b) a prisão ou detenção de grevistas ou de 
representante da emprêsa interessada na greve 
deverá ser imediatamente comunicada ao Juiz 
competente, pela autoridade responsável e pela 
administração do respectivo Sindicato, para os fins 
do parágrafo 22 do artigo 141 da Constituição 
Federal; 

c) salvo em flagrante delito, ou em virtude de 
sentença criminal condenatório por crime 
inaflançável, nenhuma autoridade poderá prender ou 
deter, no período da greve, os membros das 
Diretorias dos Sindicatos interessados, de 
empregadores e de empregados, os delegados 
sindicais a que alude o parágrafo 2º do art. 7º, e os 
componentes das comissões e turmas organizadas 
nos têrmos do, parágrafo único do art. 10 e do art. 
27. 

Art. 30. Se a Assembléia Geral deixar de 
realizar-se por não ter atingido, em segunda 
convocação, o quorum legal, ou manifestar-se 
contrária à decretação da greve, sòmente decorridos 
cento e vinte (120), dias da data de tais ocorrências, 
poderá ser convocada outra para idênticas 
reivindicações. 

Art. 31. Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário, especialmente o Decreto-lei nº 9.070, de 
15 de março de 1946. 

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

O SR. PRESIDENTE: – O Senhor Senador 
Attílio Vivacqua enviou à Mesa discurso para ser 
publicado de acôrdo com o disposto no § 2º do art. 
201, do Regimento Interno. 

S. Exa. será atendido. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA (discurso 
enviado à mesa): – Senhor Presidente, Apresentado 
a esta Egrégia Câmara Legislativa, em 1951, o 
Projeto de Lei do Senado nº 11, dêsse ano, que "cria 
o Serviço, Legislativo do Senado", de acôrdo com 
preceito regimental, deveria ser conduzido ao 
arquivamento. 

Entretanto, Sr. Presidente, penso que o seu 
estudo, pelos nossos eminentes colegas, deve 
prosseguir, agora, mais do que nunca, em face  
das novas circunstâncias que o envolvem e  
lhe dão a maior oportunidade, uma vez  
acrescido das modificações que o momento  
está a exigir.  

Sr. Presidente, desejava ter solicitado 
prosseguimento dessa proposição, cuja finalidade 
mais do que nunca se impõe. 

Entretanto, apesar de assim pensar, entendi 
que seria aconselhável não retomar a minha 
envelhecida proposição, a qual carece hoje de 
modificações e aperfeiçoamentos, de atualização, 
tendo-se em vista, precipuamente, a transferência  
da Capital da República, causa determinante  
de adaptações e reformas com o objetivo  
de atender e aprimorar as novas exigências do 
legislativo. 

Considere-se, ainda, que está sendo 
cuidadosamente elaborado o novo Regulamento  
da Secretaria do Senado Federal, trabalho a que o 
nosso eminente e laborioso colega Senador  
Cunha Mello e seus ilustres colaboradores, Dr. Luiz 
Nabuco. Dr. Isaac Brown, Dona Ninon Borges  
Seal. Dr. João Manoel da Rocha Mattos, e Dr. Luiz 
Carlos Vieira da Fonseca têm imprimido o melhor  
de sua orientação, esclarecimento e zêlo, para 
concluir-se pela oportunidade do reexame do  
Projeto de Lei do Senado nº 11, de 1959, a que  
me refiro. 

Cabe, ainda, nesta oportunidade,  
assinalar o esfôrço e o mérito do estudo de  
que foi incumbido pelo Sr. Primeiro Secretário,  
o brilhante e competente funcionário Ary 
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Kerner Veiga de Castro, trabalho caprichoso  
e objetivo, já entregue, e que eu e outros  
Senadores tivemos ocasião de examinar, o qual, 
somado às iniciativas a que me referi, virá  
preencher uma séria lacuna, indispensável à  
ligação harmoniosa do legislador com aquêles  
que o elegeram e o público em geral, servindo-os 
melhor, facilitando e apurando, sobremodo, as 
árduas e numerosas tarefas que pesam sôbre os 
ombros dos Senadores, tais como a representação, 
os contatos com as partes e a imprensa, os  
deveres sociais, o acompanhamento de processos 
etc., etc., os quais, ou se tornam descuidados, ou 
reduzem, no parlamentar, os momentos de 
meditação e estudo indispensáveis ao exame 
cuidadoso dos assuntos relacionados com seu  
alto mister de legislar. 

Como, com muita precisão teve oportunidade 
de dizer, em discurso proferido neste Plenário, o 
nobre colega Senador Mourão Vieira, o "Plano  
para um Serviço de Relações Públicas no  
Senado Federal" apresentado pelo funcionário  
que ainda recentemente presidiu a Comissão que 
teve a importante tarefa de realizar o primeiro 
inventário geral feito no Senado, "é um trabalho  
bem feito, que evidencia o talento e a alta 
capacidade de realização do funcionário que o 
elaborou". "O Serviço concebido, aduz, ainda, o Sr. 
Senador Mourão Vieira, é o que de melhor se 
poderia desejar para o bom funcionamento dêsse 
novo setor. O PIano, como diz seu autor, é mais  
para uma assessoria política ao Senador, 
resolvendo-lhe as dificuldades de tempo etc." E,  
Sr. Presidente, como já disse, essa foi mais  
uma feliz iniciativa do nosso ilustre Primeiro  
Secretário, a qual se associa, perfeitamente, ao  
que idealizei. 

Com referência ao funcionário escolhido para 
realizar o trabalho, desejo salientar que se trata de 
antigo servidor, cuja inteligência e capacidade de há 
muito se projetaram fora do Senado, nos meios 
 

culturais e sociais. O nome de Ary Kerner está 
destacadamente ligado à vida jornalística, à literatura 
e às artes do País e não devo, mesmo, omitir a sua 
valiosa cooperação no estreitamento das nossas 
relações com o Japão, no desempenho das suas 
atuais funções de Secretário da Grande Comissão 
Nacional para a construção do monumento ao 
imigrante japonês, a cuja disposição se encontra, 
devidamente designado por Portaria do Senhor 
Primeiro Secretário, desde o comêço do ano 
passado. 

O problema da elaboração legislativa continua 
a desafiara responsabilidade dos parlamentares 
entre nós e em todos os países democráticos. 

O SR. PRESIDENTE: – A ordem do dia consta 
de trabalho das Comissões. 

Nada mais havendo que tratar, vou levantar a 
sessão. Designo para a de amanhã, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única, do Projeto de Lei da 

Câmara nº 160, de 1958 (nº 3.877, de 1958, na 
Câmara) que altera os arts. 102 e 124 da Lei de 
Falências, para dar prioridade aos créditos 
trabalhistas, tendo Pareceres (sob ns. 143 e 532, de 
1959) das Comissões: de Constituição e Justiça, 
oferecendo substitutivo; de Legislação Social, 
favorável ao substitutivo. 

2 – Discussão única, do Projeto de Lei da 
Câmara nº 69, de 1959 (nº 189, de 1959, na Câmara 
dos Deputados), que prorroga o prazo de pagamento 
dos débitos dos cafeicultores amparados pelas Leis 
ns. 2.095, de 16 de novembro de 1953, 2.697, de 27 
de dezembro de 1955 e 3.393, de 27 de maio de 
1958, e dá outras providências, tendo Pareceres 
Favoráveis, sob ns. 519 e 520, de 1959, das 
Comissões: de Economia e de Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão, às 16 horas e 20 

minutos. 
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Discursos que se publicam de acôrdo com o 
Requerimento nº 281, de 1959, do Sr. Lameira 
Bittencourt e outros Senhores Senadores, aprovado 
na sessão de 11-9-59. 

 
Discurso do Ministro Roberto de Oliveira 

Campos, proferido por ocasião da transmissão do 
cargo de Presidente do Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico. 

 
(Em 29-7-59) 

 
Excelentíssimo Sr. Ministro da Fazenda. 
Almirante Lúcio Meira. 
Minhas Senhoras e meus Sennhores. 
Não sei como fazer desta oração uma peça 

bela. Dela farei pelo menos uma peça enxuta. É que 
sempre acreditei ser mais relevante, nas 
transmissões de cargo, ouvir as alvíssaras de quem 
chega, do que a história de quem parte. 

Começarei pelas coisas que me dão orgulho, 
antes de me flagelar com a humildade da autocrítica. 

Encontra Vossa Excelência, no Banco Nacional 
do Desenvolvimento Econômico, Sr. Almirante Lúcio 
Meira, uma instituição robusta e respeitada. A guisa 
da parábola bíblica, procurei multiplicar as moedas 
que o Estado ali depositou. Retornando ao Banco, 
como Diretor-Superintendente, em março de 1955. a 
convite do sábio e austero Professor Oudin,  
encontrei-o ainda com o seu capital inicial de  
20 milhões de cruzeiros e 75 milhões de reservas.  
Ao passo que o servo prudente da parábola  
sacra apenas decuplicou os talentos recebidos,  
os dinheiros do B.N.D.E. foram multiplicados  
trinta e quatro vêzes. O capital próprio da instituição 
excede hoje de 2 bilhões de cruzeiros, acrescido  
de um fundo de reserva de 1,1 bilhão de cruzei- 
 

ros, tudo isso construído quase exclusivamente com 
lucros de operação reaplicados. 

Em sua navegação pelo conturbado  
mar da política brasileira, logrou o BNDE  
escapar ao tríplice escolho em que não raro  
se machucam e espedaçam as nossas emprêsas  
do Estado: a politização, o empreguismo e  
a desonestidade. O seu funcionalismo, recrutado  
por concurso, alcançou respeitável nível  
técnico, e o caráter colegiado dos órgãos de 
comando reduziu a insignificante nível o 
personalismo das decisões, ao mesmo tempo  
que assegurou a continuidade de métodos e 
programas. No exterior, o BNDE figura tom distinção 
na lista das agências de desenvolvimento 
econômico; as instituições financeiras internacionais 
têm a sua análise por competente e o seu aval  
por bom. 

Não se desviou o Banco de nenhum  
dos seus objetivos fundamentais; não sacrificou  
a prioridade ingrata pelo marginal proveitoso;  
não perfilhou soluções irracionais, por amor  
à popularidade. Mas tôdas, ou quase tôdas as 
atividades básicas do País devem-lhe algo, seja  
a título de empréstimo, seja de aval, seja de 
assistência técnica. Isso é válido para o sistema 
ferroviário e a indústria de material rodante,  
para a navegação mercante e a indústria naval,  
para a siderurgia e a indústria de papel,  
para a indústria mecânica e também para a 
agricultura, no que diz respeito à mecanização,  
à fabricação de fertilizantes e ao armazenamento  
e ensilagem. Cumpre notar, de  passagem,  
que dos empréstimos aprovados, os quais hoje 
totalizam Cr$ 42 bilhões, 91,4 por cento  
beneficiaram emprêsas nacionais, e apenas  
8,6 por cento favoreceram emprêsas 
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de capital alienígena, algumas das quais em 
processo de nacionalização. Importante ainda tem 
sido a ação do BNDE na obtenção de financiamentos 
externos para a execução do Programa de Metas. 
Os avais concedidos montam, em todas as moedas, 
a dólares 528.041.000.00, dos quais US$ 
395.399.000,00 em nome do BNDE e US$ 
132.842.000,00 em nome do Tesouro Nacional, sem 
falar nos empréstimos diretos negociados pelo BNDE 
e que estão possibilitando a execução de programas 
de reaparelhamento ferroviário e portuário e de 
vários dos nossos grandes projetos de energia 
elétrica. Mais recentemente, ao se agravarem as 
dificuldades cambiais nas áreas de moeda 
conversível, esforçou-se o BNDE, através do seu 
Departamento de Operações Internacionais, por 
concluir acordos de investimentos com os países da 
Europa Oriental, que nos permitissem importar, com 
financiamento a médio e longo prazo, bens de 
produção pagáveis em moeda-convênio. Já foi 
concluído um acôrdo com a Polônia, estando em 
final de negociação ajustes com a Tchecoslováquia e 
a Alemanha Oriental. Outro campo importante de 
ação em que recentemente se engajou o BNDE foi o 
do planejamento regional, tendo o Banco dado 
contribuição importante, através de um de seus 
Diretores, à formulação dos planos da Operação-
Nordeste. Já estão, outros sim, concluídos estudos, 
ora submetidos à Diretoria e Conselho de 
Administração, para o estabelecimento de um 
mecanismo de financiamento à exportação de 
produtos de nossa indústria básica, que começam a 
encontrar mercados no exterior. 

Conviria referir, ainda, ao esfôrço imaginativo 
desenvolvido no sentido de novas e mais férteis fórmulas 
de cooperação econômica do BNDE, destinadas, de 
uma parte, a assegurar maior rentabilidade às 
aplicações de recursos públicos, e de outra, a fortalecer 
o mercado de títulos. Nessa linha de idéias se situam os 
empréstimos com cláusula móvel; as diferentes formas 
de participação societária; o esforço educativo do BNDE 
para canalizar, aos setores de indústrias básicas, 
parcelas do aumento das reservas técnicas das 
emprêsas de seguro e capitalização. 

Terminado o momento agradável do hino, 
chega o momento da autocrítica. 

Como Presidente do BNDE, acredito que, em 
três pontos principais, os resultados ficaram aquém 
dos objetivos. Se assim ocorreu, sementes foram 
lançadas, pelo menos em dois casos, que espero de 
futuro frutifiquem. 

O primeiro, foi não dar adequada divulgação à 
obra do Banco, deixando de esclarecer 
suficientemente a opinião pública que, em boa 
parcela, tem subestimado os méritos da instituição, 
quando não passou ao julgamento injusto. 

O segundo, foi não ter excogitado um sistema 
adequado de auxílio à pequena e média indústria. A 
refinada elaboração técnica e o processamento 
meticuloso exigido para os projetos do BNDE  
tornaram-no multo mais acessível à grande indústria 
que ao pequeno empresário, se bem que vários 
pequenos empreendimentos tenham sido beneficiados. 
Pensei corrigir essa falha através da criação de uma 
entidade subsidiária – o Fundo de Desenvolvimento 
Industrial – constituído inicialmente de 
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ações de emprêsas dadas em pagamento do 
Impôsto de Renda sôbre a reavaliação do ativo. Êsse 
Fundo angariaria seus recursos através da venda 
pública de certificados de participação, os quais 
seriam títulos de venda móvel com um rendimento 
mínimo, garantido pelo Govêrno, e uma parcela de 
rendimento flutuante que ensejasse, ao tomador, um 
certo grau de proteção contra os efeitos da inflação. 
Essa proposta foi incorporada ao projeto de revisão 
do Impôsto de Renda, aprovado em dezembro do 
ano passado, mas entendeu o Congresso postergar 
a discussão do Fundo de Desenvolvimento Industrial 
para exame em projeto separado. Espero que a 
instituição por mim proposta, para auxílio à pequena 
e média indústria, venha a ser criada durante a 
gestão de Vossa Excelência. 

O terceiro, foi a insuficiente contribuição  
dada à solução do fundamental problema de 
melhoria da produtividade agrícola. De várias 
maneiras, diretas e indiretas, auxiliou o BNDE as 
atividades agropecuárias: disso são exemplos os 
investimentos em silos, armazéns e frigoríficos, o 
financiamento da venda de tratores, através dos 
créditos obtidos no exterior, e as inversões na 
indústria de fertilizantes. Mas muito resta que fazer  
e há necessidade de diligência e engenhosidade 
para que o BNDE, sem violar os seus estatutos, que 
não o autorizam a operar no campo de 
financiamentos de safra e comercialização, possa 
contribuir mais eficazmente para incrementar a 
produtividade agrícola, sem o que o movimento  
de industrialização terá vida sobressaltada e 
precária, ante a ameaça geminada da inflação inter- 
 

na e das dificuldades de balanço de pagamentos. 
Seja-me lícito agora, Almirante Lúcio Meira, dizer 

duas palavras sôbre o Conselho do Desenvolvimento 
de que, a seguir-se a praxe até hoje adotada, Vossa 
Excelência deverá ser o novo Secretário-Geral. 

Desde a sua fundação, entendeu o seu 
idealizador, Ministro Lucas Lopes, que deveria o 
Conselho atuar tanta quanto possível no anonimato e 
na penumbra, auxiliando os Ministérios e outros 
órgãos executivos, sem a êles se sobrepor, 
coordenando a ação que fôsse porventura dispersa e 
preenchendo as lacunas encontradas. Apesar da 
enorme responsabilidade da formulação coordenada 
das Metas Governamentais, atuou sempre o Conselho 
do Desenvolvimento com modesta tripulação e a 
verba de apenas Cr$ 25 milhões, inferior às dotações 
orçamentárias para subsídio a atividades desportivas. 

Sem embargo dessa deliberada parcimônia de 
gente e de recursos, a obra do Conselho do 
Desenvolvimento tem sido tão fundamental quanto 
desconhecida. Crescerá, sem dúvida, com a 
perspectiva do tempo. 

Conviria citar, por freqüentemente ignoradas, 
algumas das contribuições do Conselho do 
Desenvolvimento. Na execução das metas 
rodoviárias, colaborou o Conselho importantemente, 
de duas maneiras: promovendo os estudos para  
a revisão do impôsto único sôbre combustíveis,  
o qual, com incidência acrescida e convertido em  
ad valorem, foi a fonte principal de financiamento  
do programa rodoviário, além de contribuir 
expressivamente para os programas da Petrobrás  
e da Rêde Ferroviária Federal; promoveu tam- 
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bém a negociação de créditos no Export-Import Bank 
para a aquisição de máquinas rodoviárias. Os 
primeiros estudos para a criação do Fundo de 
Marinha Mercante, idéia subseqüentemente 
aperfeiçoada por V. Exa., e referendada pelo 
Congresso, partiram do Conselho do 
Desenvolvimento. No setor de energia elétrica, o 
levantamento de recursos adicionais para a 
execução das metas foi problema que cedo 
preocupou o Conselho, levando-o a formular projeto 
de lei, encaminhado pelo Executivo ao Congresso, 
visando à revisão do regime econômico das 
emprêsas de eletricidade. Se bem que o projeto 
governamental não tenha sido ainda aceito pelo 
Legislativo, várias medidas parciais foram tomadas 
para aumentar a capacidade de investimento das 
emprêsas privadas de eletricidade, nacionais e 
estrangeiras, através do Decreto nº 41.019 e, mais 
recentemente, da aprovação legislativa dos 
dispositivos da lei do impôsto de renda referentes à 
reavaliação do ativo, com o propósito de evitar que 
uma indústria de importância tão basilar como a de 
eletricidade seja uma das poucas a ser 
irremediàvelmente vitimada pelos efeitos da inflação. 

Mas outros trabalhos fundamentais se devem 
ao Conselho do Desenvolvimento. Os seus relatórios 
sôbre siderurgia e fertilizantes, assim como os 
estudos sôbre papel e celulose constituem hoje 
documentos clássicos, indispensáveis à orientação 
do processo industrial brasileiro. 

No setor mais executivo, o GEIA e o  
GEICON, grupos de trabalho por V. Exa.,  
Senhor Almirante, inspirados e superiormente 
orientados, representaram inovação importante 
 

em nosso cenário administrativo, possibilitando a 
rápida implantação de duas indústrias tècnicamente 
complexas. Foi também decisiva a contribuição do 
Conselho do Desenvolvimento na formulação dos 
planos da USIMINAS e da Hidrelétrica de Furnas, e 
no levantamento dos recursos em moeda estrangeira 
necessários à sua execução. 

Ainda em outro setor, e visando a minorar a 
escassez de divisas há tempos prevista, preocupou-
se o Conselho do Desenvolvimento em criar 
condições mais favoráveis à exportação, através do 
FOEXP – Grupo de Trabalho de Fomento à 
Exportação. 

Se algo me alonguei sôbre a obra do Conselho 
do Desenvolvimento, é porque a vejo não raro 
subestimada. Mas, ainda uma vez, o entusiasmo tem 
que ser balanceado pela sobriedade crítica... 

A experiência do Conselho do 
Desenvolvimento revelou que já atingimos adequado 
nível técnico no planejamento setorial, de que é 
exemplo o Programa de Metas. Ressentimo-nos, 
ainda, de deficiências técnicas e de inadequada 
preparação e disciplina política para programas mais 
integrados, onde os projetos específicos se 
enquadrem numa disciplina mais geral, que abranja 
os setores fiscal, creditício e cambial. É verdade que, 
já desde o início das suas atividades, apresentara o 
Conselho, informalmente, sugestões sôbre um 
programa integrado de estabilização monetária e 
reajustamento cambial, e voltou a fazê-lo em época 
mais recente. Mas seria exagero afirmar que 
tivéssemos, então ou agora, métodos adequados de 
mensuração e previsão dos possíveis reflexos 
inflacionários e repercussões cambiais dos di- 
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versos projetos setoriais. Muito ainda temos que 
fazer para aperfeiçoar a nossa metodologia de 
planejamento, de modo a facilitar a captação não 
inflacionária de recursos e a coordenação racional 
dos projetos federais, estaduais e municipais, para 
que o desenvolvimento possa prosseguir num 
ambiente de estabilidade e disciplina. 

Não desejaria terminar, Senhor Almirante,  
sem prestar homenagem a três dos meus 
antecessores na Presidência do BNDE, com os  
quais mais ìntimamente convivi e trabalhei. O 
primeiro é o Dr. Ary Tôrres, que presidiu o BNDE  
nos seus primeiros dias. A êle deve o Brasil 
importante contribuição científica, seja no terreno  
do concreto armado, seja no da metalurgia.  
Como executivo industrial, teve grande influência  
no desenvolvimento da nossa indústria ferroviária, 
mas também muito lhe deve o serviço público,  
pela atuação que teve no Instituto Paulista de 
Tecnologia, na Comissão Mista Brasil-Estados 
Unidos e na Presidência do BNDE. O segundo é o 
Dr. Glycon de Paiva, figura admirável de humanista e 
técnico, com senso de estadista e bondade de 
apóstolo. Para o estudo da geologia brasileira, suas 
contribuições são marcantes, e passando da ciência 
ao fato, há tôda uma lista de riquezas minerais cuja 
descoberta se lhe deve. Na Comissão Mista e no 
BNDE, aprendi a admirá-lo como homem de íntegro 
caráter, bom para os humildes, corajoso ante os 
demagogos. O terceiro é o Dr. Lucas Lopes, talvez  
a mais eminente figura da nossa geração de 
"desenvolvimentistas". Êle deu à Nação o melhor do 
seu entusiasmo e da sua técnica e, mais do que  
isso ainda, o sacríficio da sua saúde. Inspira- 
 

dor do programa de eletrificação de Minas Gerais, 
colaborador devotado do Presidente Juscelino 
Kubitschek na for mutação e execução do Programa 
de Metas, com êle muito aprendi, pois que alia a uma 
serena competência técnica, um grande pulso 
organizador, e a impressionante tranqüilidade de um 
estadista que enxerga além do seu tempo. 

Ante êsses preclaros antecessores na 
Presidência do BNDE, minha contribuição aparecerá 
sem dúvida, miúda. Resta-me, entretanto, a 
consciência de ter bem servido e o consôlo de que 
não raro o esforço é mais importante que o êxito. 

Darei agora uma palavra de despedida e 
agradecimento aos dignos servidores do Conselho 
do Desenvolvimento e do BNDE, tanto aos membros 
do Conselho de Administração e aos colegas de 
Diretoria, quanto aos técnicos, profissionais e 
auxiliares, até o mais humilde dos funcionários. Não 
sou homem de trato agradável, mas acredito ter sido 
justo, preservando o sistema do mérito e dando 
oportunidade a todos, mesmo quando de mim 
divergiam. Devo ter feito erros, mas acredito não ter 
cometido pecados. 

No exercício de minhas funções no BNDE, 
quer como Diretor-Superintendente, quer como 
Presidente, convivi e colaborei com vários Ministros 
da Fazenda e a todos vi torturados pelo problema de 
atender aos reclamos de uma sociedade ansiosa por 
acelerar o seu desenvolvimento, porém mais 
desejosa de investir do que de poupar. Por mais 
diferentes que tenham sido os métodos e 
personalidades, em todos distingui o propósito 
invariante e sereno de servir ao País. Foram êles o 
Professor Eugênio Gudin, o Dr. José Maria Whi- 
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taker, o Sr. Mário Câmara, o Dr. José Maria Alkmim 
e o Dr. Lucas Lopes e, agora, o Dr. Sebastião Paes 
de Almeida. Menção especial merece também o 
Ministro Horácio Láfer, que foi o verdadeiro criador 
do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, 
sob cuja orientação trabalhei nos dias iniciais da 
instituição, como diretor e organizador do 
Departamento Econômico. 

Seja bem-vindo, Sr. Almirante Lúcio Meira. 
Estou certo que encontrará um funcionalismo 
competente e devotado, que se sentirá honrado de 
trabalhar sob sua orientação, pois que todos já se 
acostumaram a admirar a notável obra administrativa 
que realizou no Ministério da Viação. V. Exa. sem 
dúvida manterá a nobre tradição da casa e lhe 
acrescentará novo brilho e vigor. 

A minha palavra final é de agradecimento ao 
Presidente Juscelino Kubitschek, que sempre me 
distinguiu com sua amizade e confiança, designando-me 
Presidente do Banco e Secretário Geral do Conselho do 
Desenvolvimento. Sua obra de govêrno já é importante e 
ganhará ainda mais vulto e significado, quando vista na 
moldura da história. A Sua Excelência auguro, para o 
bem comum, uma gestão serena e profícua. 

Discurso do Almirante Lúcio Meira ao assumir, 
em 29-7-59, a Presidência do Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico. 

Recebo das mãos de Vossa Excelência, 
Professor Roberto Campos, uma tarefa que  
não me é estranha, porque nela já venho  
labutando desde a antiga Comissão de 
Desenvolvimento Industrial. No Ministério da Viação 
e Obras Públicas, durante os três anos e meio da 
 

minha administração, além de cuidar das 
incumbências tradicionais da pasta, fui o executor 
direto de algumas das mais importantes Metas do 
Govêrno do Presidente Juscelino Kubitschek. E creio 
que não me fui mal no desempenho dessas tarefas, 
pois até me foi dado – e isso me é honroso – o título 
de "tocador de metas" – de rijo executor de 
empreendimentos reclamados pela Nação, que quer 
excluir-se do rol das subdesenvolvidas. 

Pois bem: Recebi esta nova prova de 
confiança do Govêrno, ao ser incumbido de exercer 
o cargo até agora confiado à brilhante figura do 
Professor Roberto de Oliveira Campos, como sinal 
de que, no BNDE e no Conselho do 
Desenvolvimento, devo cuidar de tôdas as Metas e, 
mais do que isso, devo zelar por que, no processo de 
cumpri-Ias, a atividade econômica nacional distribua 
bem o seu esfôrço a fim de que o quantum de 
trabalho seja máximo e os frutos dêsse trabalho 
sejam os melhores possíveis. De comandante de 
setor, vejo-me assim promovido ao pôsto de chefe 
do estado maior nesta luta de todos nós, de tôda a 
Nação brasileira, pelo seu desenvolvimento e pela 
sua emancipação econômica. 

Não sou economista de profissão mas militar e 
engenheiro, com alguma experiência administrativa. 
Espero, com a ajuda da competente equipe do 
BNDE, colocar-me à altura da tarefa que ora  
me é cometida. Sou um homem de equipe, como 
convém ao administrador moderno, até mesmo na 
emprêsa privada; a formulação e o encaminhamento 
das metas da indústria automobilística e da 
construção naval, por exemplo, foram, como sem- 
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pre proclamei, trabalho de muitos, por mim 
coordenados e orientados. Como homem de equipe 
tenho-me conduzido sempre, quer quando me toca 
obedecer, quer quando me cabe a honra de comandar. 

Assistimos durante os últimos anos, no Brasil, 
a uma rápida elevação no nível do debate em tôrno 
dos problemas econômicos e de suas repercussões 
políticas e sociais, como base para a renovação dos 
métodos de gestão. Assistimos igualmente à 
elevação do prestígio do cálculo econômico na 
decisão dos problemas de maior relevância nacional; 
e êsse cálculo torna-se cada vez mais exigente e 
rigoroso. O conhecimento dos mecanismos 
fundamentais de operação do sistema econômico 
aprofundou-se e progrediu mais do que em qualquer 
outra fase de nossa história. 

Tudo isto, bem o sei, é produto dos tempos, 
produto desta época prodigiosa que vivemos. É, 
portanto, um trabalho impessoal da cultura humana; 
mas, isso não justificaria se deixassem na sombra 
fatos e pessoas que mais imediatamente exprimiram 
e promoveram êsse progresso. 

Dois dêsses fatos me ocorre destacar: a 
criação do Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico – que ilustra o grande nome do saudoso 
Presidente Getúlio Vargas – e o lançamento do 
Programa de Metas – ligado ao nome preclaro do 
atual Chefe do Govêrno, o Presidente Juscelino 
Kubitschek. Ora, ambos êsses empreendimentos, 
que são marcos miliares da história nacional, estão 
ligados, entre outros, ao nome do Presidente do 
BNDE que hoje se despede. 

Sou dos que crêem no Brasil, nas suas 
potencialidades materiais e humanas; não ape- 
 

nas em virtude de minha condição de militar, para 
quem o patriotismo é uma nota dominante de 
formação, mas porque conheço também o meu País 
como engenheiro e administrador. Estamos forjando 
uma grande nação, e um dos penhores de sua 
iminente grandeza eu o vejo precisamente no fato de 
ela produzir homens dêsse quilate, capazes de 
compelir até mesmo os seus adversários a elevarem 
o próprio nível, com o resultado de que a Nação se 
enriquece de talentos de tôdas as tendências. Assim 
vai-se habilitando o Brasil para cumprimento de sua 
óbvia missão no mundo moderno. E, implìcitamente, 
justifica todos os otimismos quanto ao seu progresso 
e quanto à elaboração e execução dos programas do 
seu desenvolvimento, visto como pode produzir os 
quadros a isso indispensáveis. 

Algumas pessoas gostariam de que o 
progresso do País fosse uma caminhada fácil, por 
uma via plana e sombreada. A realidade, porém, é 
que não é e nem poderia ser assim. O 
desenvolvimento se processa através de ásperas 
lutas em que todos nós somos combatentes. 
Ninguém tem o monopólio da ciência de como 
melhor promover o progresso do País e o bem-estar 
de sua gente, nem ida arte de obter a vitória em cada 
uma daquelas lutas e muito menos na sucessão 
delas; os problemas encontram solução no embate 
das opiniões, que não se formam no éter, mas no 
espírito de homens capazes de por elas porfiar e 
sofrer, e, que, por isso, ora são exaltados, ora são 
obscurecidos. 

Pessoalmente, luto pelo que me  
parece melhor para o nosso País e aceito  
– ou procuro levar-me a mim mesmo a acei- 
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tar – a vitória e a derrota com a maior eqüanimidade, 
porque não é dos êxitos ou fracassos pessoais que se 
trata, mas de ver cumprida a tarefa. E, visto como não 
aceito para mim outra glória senão a que se exprime 
na valentia e na fibra do lutador; visto como, para mim 
como para Bergerac, "não está só no sucesso a glória 
da peleja", é que neste momento tenho a honra de 
render a Vossa Excelência, Doutor Oliveira Campos, 
meu respeito de profunda admiração pela firmeza e 
pelo desassombro com que vem pelejando por fazer 
aquilo que lhe parece melhor e mais conducente ao 
progresso da Pátria comum. 

Pode estar certo, Dr. Oliveira Campos, de que 
o estilo de trabalho que V. Exa. implantou será, não 
apenas conservado, como uma decorrência natural 
do amadurecimento do Brasil, a que há pouco me 
referia, mas melhorado. 

Outras serão as concepções do que é justo e 
melhor para o Brasil; mas, dependendo de mim, a 
mesma coragem, o mesmo amor ao estudo e ao 
trabalho serão postos na labuta cotidiana do BNDE, 
que cada vez mais se processará em equipe na nova 
fase que se inicia sob a minha presidência. 

Passaram-se irremediàvelmente os tempos da 
improvisação açodada, ao sabor das sugestões do 
momento. Chegou o tempo da programação que 
lança a ponte entre o passado o futuro; que exige 
consistência em cada medida e entre tôdas as 
medidas; e que, finalmente, impõe se justifique tudo 
à luz daquilo que a Nação quer fazer e deseja 
conseguir. 

Refiro-me à Nação como sujeito, capaz  
de ter uma vontade que é nosso  
dever de administradores, planejadores e 
 

simples servidores conhecer e velar para que se 
cumpra, e insisto neste ponto. Todo plano exige 
sacrifícios de uns em favor de outros, exige, para 
dizer como os economistas, transferências de renda 
sem as quais não apenas o progresso, como o 
simples equilíbrio, serão meros acidentes. Ora, as 
transferências não compensadas, que são de rotina 
entre irmãos, podem tornar-se intoleráveis quando 
feitas em favor de estranhos. É por esta razão, 
principalmente, que não vejo nenhuma possibilidade 
prática de programar e planejar senão para quadros 
sociais bem definidos, cujos membros se considerem 
irmãos. 

Dia virá em que, como Jesus queria, todos os 
homens, de tôdas as raças, se considerarão irmãos 
e admitirão como necessárias as transferências não 
compensadas entre países e continentes. Mas êsse 
dia não chegou ainda e é por esse motivo 
progmático que considero indispensável que fixemos 
como área da programação do desenvolvimento a 
maior unidade capaz de lastrear o plano com aquêle 
pressuposto obrigatório, que é a capacidade de seus 
membros de se encararem mùtuamente como 
irmãos, de cultivarem o sentimento democrático e 
cristão da fraternidade, porque sem isso não haverá 
plano. 

Ora, essa área é a Nação; esta 
conseqüentemente se define como sujeito e objeto 
do plano de desenvolvimento. Desde que a 
estudemos e logremos conhecê-la como objeto, nós 
que a amamos e que somos de sua essência, 
podemos erguê-la à condição de sujeito consciente, 
capaz de vontade, visto como nos constituiremos em 
sua consciência. Segue-se que nossa subordinação 
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à vontade imanente da Nação emerge como um 
imperativo de racionalidade, o que define nossa 
própria atitude de cavaleiros da razão que todos nós 
somos; nós os que lutamos contra o apriorismo, que 
pretendemos conferir o mínimo de teleologia à ação 
do Estado, como expressão política da Nação. 

Em certo sentido, os programadores de tôdas 
as tendências somos um pouco Quixotes da razão. 
Impacientamo-nos ante o irracionalismo de certos 
comportamentos do corpo social, esquecidos de que 
êsse irracionalismo está geralmente em nós próprios, 
na ignorância dos processos essenciais da vida do 
corpo social, que leva, muitas vêzes, a investir contra 
moinhos de vento, a inventar a História. 

O que nos cabe, como servidores da Nação, é 
perquirir e arquitetar os meios hábeis para que sua 
vontade se cumpra, com os recursos, na qualidade e 
na quantidade efetivamente disponíveis, já que o 
futuro se constrói sempre sôbre o presente. 
Continuarei assim a cultivar, e a exigir que meus 
comandados cultivem uma atitude humilde em face 
da realidade nacional, que se exprime pelos recursos 
disponíveis e pelos desejos e aspirações do corpo 
social, manifestados êstes, em sua forma mais 
elevada, através dos poderes constituídos da 
República. 

A Nação quer ser desenvolvida e emancipada; 
dispõe para isso de recursos que não foram ainda 
mobilizados plenamente, mas que é preciso mobilizar 
e utilizar cada vez mais, até porque é no ato de 
empregar os recursos que os desenvolvemos. Como 
sei que nossas potencialidades estão parcialmente 
inexploradas, justifico o otimismo, embora sem 
 

confundir os desejos com a realidade, porque quem 
assim faz não pensa; está sonhando. 

Portanto, não há porque prender os nossos 
anseios entre estreitos horizontes. O Brasil está 
estuante de energia e considero os quadros e a 
experiência acumulados no Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico parte dêsse potencial. 

É com êsse espírito, meus senhores, simples 
funcionários ou chefes; técnicos ou auxiliares, que, 
ao assumir a Presidência do Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico eu vos convoco para  
o trabalho. E convoco-vos para o trabalho sem  
vos prometer lazeres nem amenidade, porque todos 
nós – vós e eu – vamos continuar engajados, e cada 
vez mais, neste decisivo combate que estamos 
travando pela emancipação econômica de nossa 
Pátria. 

Discurso proferido pelo Dr. Horácio Láfer, 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, ao 
assumir a Pasta. 

Compenetrado das graves responsabilidades 
próprias da investidura que me seria conferida, aceitei o 
honroso convite de S. Exa. o Sr. Presidente Juscelino 
Kubitschek para ocupar o cargo de Ministro de Estado 
das Relações Exteriores. Recebo a pasta das mãos 
honradas de V. Exa., Sr. Ministro Negrão de Lima, 
velho amigo, cuja trajetória na vida pública tenho 
sempre acompanhado com afeto e admiração. Em 
pouco mais de um ano e mercê de suas qualidades de 
inteligência, equilíbrio e serenidade, soube V. Exa. 
trazer real contribuição para o engrandecimento da 
política exterior do Brasil. À galeria dos eminentes 
Chanceleres, que se sucederam nesta Casa de no- 
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bres tradições, acrescentou Vossa Excelência a sua 
figura prestigiosa. Não me seria, assim, possível 
prescindir do seu concurso e dos seus conselhos, 
que se somarão, segundo espero, aos de Otávio 
Mangabeira, Raul Fernandes, Oswaldo Aranha, José 
Carlos de Macedo Soares, João Neves da Fontoura 
e Vicente Ráo, grandes mestres da orientação da 
nossa diplomacia, aos quais estou ligado por 
vínculos de alto aprêço e estima. 

Coube a V. Exa., Sr. Ministro Negrão de  
Lima – como também o fêz o Chanceler Macedo 
Soares, cujos serviços notáveis à causa continental 
acentuo, com justiça, nesta hora, transportar para o 
terreno das gestões de chancelaria às diretrizes 
traçadas pela atuação do Sr. Presidente da 
República, que, no comando supremo da nossa 
política internacional, tanto fêz no sentido de 
propiciar um ambiente de colaboração e fraternidade 
no Hemisfério, reformulando e dando novo conteúdo 
ao panamericanismo. Considero que a Operação 
Pan-Americana deve continuar a ser uma das 
preocupações centrais da Chancelaria brasileira. 
Movimento de afirmação americana, proposto em 
hora històricamente oportuna pelo Presidente do 
Brasil e que logrou entusiástico apoio dos estadistas 
de vinte Repúblicas irmãs, a Operação Pan-
Americana encerra e resume tôda uma política, que 
nos compete desdobrar em seus múltiplos e 
fecundos aspectos. Ao assumir a direção desta 
Casa, desejo proclamar minha determinação de 
prosseguir, sem desfalecimentos, na campanha que 
nos levará à concretização dos ideais 
panamericanos. Em breve, seremos duzentos 
milhões de almas na América Latina. Sou- 
 

bemos lutar com destemor pela nossa liberdade política 
e já é significativa a nossa contribuição ao patrimônio 
cultural do Ocidente. Fundamos uma civilização em 
novas terras. Eis chegado o momento de darmos à 
nossa organização política o substrato econômico, a 
base de segurança tão necessária à plena realização 
dos destinos nacionais e da nossa missão mundial. 
Para sermos de fato um continente de liberdade, para 
robustecermos a nossa convicção democrática, para 
nos incorporarmos como fôrça atuante na causa do 
mundo livre, cumpre buscar soluções que recuperem 
vastos núcleos humanos relegados a uma existência 
precária. A Operação Pan-Americana tem caráter 
irretratável, não sendo, pois, uma idéia, mas a tradução 
de justos anseios até há pouco mal formulados. 

Quero salientar que a Operação Pan-
Americana não exclui, ao contrário, torna ainda mais 
viva para cada país do continente a obrigação de 
buscar a solução de seus problemas de ordem 
bilateral e de intensificar a luta no plano interno pelo 
desenvolvimento. 

Não é segrêdo que a ação do Presidente 
Kubitschek teve como ponto de partida o 
conhecimento dos nossos problemas econômicos 
internos e provém da mesma fonte que inspirou a 
política de metas que êle ideou e está executando. 

Esforçamo-nos por manter sempre mais 
estreitas as nossas ligações com a grande 
democracia dos Estados Unidos da América. 

Não é a necessidade de seguirmos esta  
ou aquela política que nos leva a comungar  
nos ideais democráticos e humanos que  
os Estados Unidos defendem neste momento  
com todo o seu poderio e seu idea- 
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lismo. Inspira-nos a certeza de que assim 
procedendo obedecemos aos impulsos da nossa 
própria formação. Quando o Presidente Kubitschek 
fazia sentir a necessidade de sermos chamados a 
colaborar nas grandes decisões mundiais, estava a 
colocar com firmeza e em têrmos de inequívoca 
validade o conceito bem entendido de amizade e 
cooperação internacional. 

Como acentuou S. Exa. na memorável 
conferência do Clube Militar, o pensamento 
nacionalista é um só na sua essência: construtivo e 
fraterno em relação às nações amigas, mas zeloso 
de preservar a liberdade de interpretar a realidade do 
país e de encontrar soluções brasileiras para os 
problemas brasileiros. 

De minha parte, proponho-me a dar especial 
relêvo ao tema do desenvolvimento e das relações 
internacionais. É do nosso dever não ficarmos 
prisioneiros de um círculo limitativo por nós próprios 
traçado e que nos impeça de expandir nossas 
exportações e recolher as colaborações que forem 
mais úteis ao desenvolvimento do Brasil. Sem 
esquecer um só problema de natureza política ou 
cultural, deverá êste Ministério colocar-se cada vez 
mais ao serviço da conquista de mercados novos 
para as exportações brasileiras. Uma vez que os 
imperativos do nosso crescimento industrial nos 
compelem a um certo número de importações 
essenciais, somos também necessàriamente 
obrigados a produzir divisas, a dinamizar as nossas 
atividades de comércio exterior, a caminhar ao 
encontro dos que podem comprar o que produzimos. 
O incremento das correntes de intercâmbio comercial 
do Brasil com os países estrangeiros será, 
 

pois, um dos pontos de honra da minha ação neste 
Ministério. Dedicarei a essa tarefa, não sòmente o 
produto da minha experiência – adquirida 
particularmente no período em que, a convite do 
pranteado estadista Getúlio Vargas, dirigi a Pasta da 
Fazenda – mas também o que aprendi num longo 
tirocínio na iniciativa privada, e que talvez me 
permita dar caráter prático à concretização das 
minhas idéias. Não concordo que – ressalvado o 
nosso direito de impedir atitudes que firam a nossa 
Constituição, nossas convicções de liberdade de 
pensamento e expressão, e respeito aos sentimentos 
religiosos de nosso povo – fujamos do intercâmbio 
com zonas cujos povos também precisam importar e 
exportar. Examinarei objetiva e pràticamente êsses 
aspectos. Pessoalmente, orientarei tais estudos, a 
fim de apresentar ao Sr. Presidente da República as 
sugestões e conclusões adequadas. Onde houver 
um cliente possível para o Brasil, ali estará vigilante 
o setor econômico do Ministério das Relações 
Exteriores. 

Tenhamos também presente que o 
desenvolvimento de algumas das principais nações 
da Europa ocidental, de que somos continuadores e 
herdeiros, e a extraordinária vitalidade dêsses 
países, com os quais sempre estivemos em contato, 
exige a formulação de uma política ativa de 
intercâmbio. 

A política internacional não é um método, não 
é uma rotina, mas alguma coisa de vivo que se 
alimenta de acontecimentos e é por êles orientada. 

Desde ontem, novos acontecimentos 
desanuviaram a atmosfera sombria que pesava sôbre 
a humanidade e nos obrigam, nação latino-americana 
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que somos, a reexaminar nossa atitude e, 
possivelmente, a formular uma política diferente e 
nova. 

Colhidos de surprêsa, não poderíamos dar 
precisões sôbre o que vamos fazer, mas não 
duvidamos estar diante de um fato novo que reclama 
uma posição também nova de nossa parte. 

Estou certo de poder contar com a 
colaboração esclarecida e tenaz do magnífico corpo 
de funcionários que, na Secretaria de Estado, em 
Missões diplomáticas ou nas Repartições 
consulares, empregam um esfôrço construtivo ao 
serviço do Brasil. Por meu turno, podem êles estar 
seguros de que saberei defender, como se meus 
fôssem, os altos e legítimos interêsses do Itamarati e 
de seus servidores. V. Exa., Sr. Ministro Negrão de 
Lima, entre tantos outros títulos ao reconhecimento 
desta Casa, terá o de haver levado à sua formulação 
no âmbito do Executivo o projeto de lei que dará 
nova organização ao Ministério das Relações 
Exteriores. 

Eram estas as palavras que julguei oportuno 
dizer no dia de hoje, ao ter a honra de substituir V. 
Exa. numa função tão delicada e de tanta 
importância para os destinos de nosso País. Peço a 
Deus que inspire os meus atos; neste momento, só 
posso prometer dedicar-me a fundo, devotar-me 
inteiramente à minha nova missão. 

Deixa de ser publicado o discurso do ex-
Ministro das Relações Exteriores, Sr. Embaixador 
Negrão de Lima, em virtude de ter sido proferido de 
improviso. 

Discurso do Almirante Lúcio Meira, ao transmitir o 
cargo de Ministro da Viação e, Obras Públicas ao Almi- 
 

rante Ernani do Amaral Peixoto, em 28 de julho de 
1959. 

Confesso a V. Exa., prezado amigo Almirante 
Ernani do Amaral Peixoto, que para mim é uma 
honra e um prazer transmitir-lhe o cargo de Ministro 
da Viação e Obras Públicas, para o qual o escolheu, 
com tanto acêrto, o eminente Presidente Juscelino 
Kubitschek. Devo dizer-lhe, mesmo, que o faço com 
a maior satisfação porque sei que V. Exa. porá aqui, 
na velha e importante Pasta dos Transportes e 
Comunicações, a sua experiência, o seu saber, o 
seu reconhecido e proclamado devotamento à causa 
pública, tôda a sua capacidade, que bem conheço, 
de trabalhar pelo progresso do Brasil. 

Êste Ministério, que dirigi durante três anos e 
meio, meu caro Almirante, sofreu durante êsse lapso 
de tempo profundas modificações e possui hoje, 
posso afirmá-lo com conhecimento de causa, alguns 
setores bastante dinâmicos e de eficiência já 
plenamente comprovada. 

É que, a par da ampliação dos recursos 
financeiros a êle destinados, as novas atribuições 
que lhe foram cometidas dentro do Programa de 
Metas do Exmo. Sr. Presidente da República 
exigiram, e eu a fiz com Seriedade e interêsse, uma 
mudança radical nos métodos de ação desta 
Secretaria de Estado. Penso que ela está hoje em 
condições de responder imediatamente, e de 
maneira muito satisfatória, a tôdas as ordens 
emanadas do comando, que V. Exa. agora ocupará 
com mão firme e as luzes da sua longa experiência 
administrativa. 

Por mim, estou convicto de haver aqui 
cumprido o meu dever, Não poupei esforços nem 
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canseiras para ser dedicado aos grandes interêsses 
nacionais confiados ao Ministério da Viação e Obras 
Públicas, e leal e devotado ao preclaro Presidente 
Kubitschek e ao seu programa de govêrno. 

Não cabe aqui, naturalmente, um balanço 
circunstanciado do que pude realizar à frente desta 
Pasta, onde pude contar com colaboradores 
magníficos, com uma equipe de primeira ordens, em 
todos os escalões administrativos. Por isso, graças à 
colaboração que de todos recebi – e não destaco 
ninguém, seja no grau hierárquico, seja neste ou 
naquele setor – posso hoje entregar a V. Exa., Sr. 
Almirante, acervo de realizações de que posso 
orgulhar-me sem nenhuma imodéstia. 

Dir-lhe-ei desde logo, meu caro Almirante 
Amaral Peixoto, que duas das metas presidenciais, e 
das mais importantes, ficam plenamente realizadas 
até esta etapa: a de transporte rodoviário e a da 
indústria automobilística. 

A primeira era no início do atual Govêrno de 
10.000 quilômetros ano item de construção e 
melhoramento de estradas, e de 3.500 quilômetros 
no de pavimentação. Tal foi o ritmo do nosso 
trabalho, nesse setor, que foi possível aumentá-la 
para 13.000 quilômetros e 5.700 quilômetros, 
respectivamente. Pois bem até junho último estavam 
realizados quase onze mil quilômetros de obras de 
implantação e melhoramentos, em todo o País. Isto 
significa que superamos a meta inicial e que  
já realizamos em cêrca de 85 por cento, até agora,  
a meta ampliada, no setor das construções 
rodoviárias. 

No tocante à pavimentação, as obras ultimadas 
até junho correspondem a cêrca de 3.200 quilômetros, 
o que vale dizer que foi pràticamente alcança- 
 

do o total da meta inicial e, mais ainda, que os 5.700 
quilômetros da meta ampliada marcham para ser 
uma esplêndida realidade dentro do prazo previsto, 
isto é, até o término do atual Govêrno. 

Se compararmos êsses resultados com o que 
se fizera no País até 1955 e que já representava, 
como devemos reconhecer por um simples dever de 
justiça, um esfôrço ponderável de passadas 
administrações, que tão bem prepararam o caminho 
para o presente surto de desenvolvimento 
econômico, concluiremos que êles honram, por si 
sós, o Govêrno dinâmico e realizador do Presidente 
Kubitschek. 

Mas se me empenhei tão a fundo para 
alcançar a meta rodoviária, não me descuidei um 
minuto sequer da meta da indústria automobilística, 
que considero o complemento natural, e não apenas 
natural, mas obrigatório, daquela. Com efeito, de 
muito pouco nos adiantariam as estradas sem os 
auto-veículos, e êstes tendiam a se tornar de 
obtenção cada vez mais difícil pelo simples fato de 
que as nossas necessidades de divisas estão 
ficando mais prementes de ano para ano, à medida 
em que o Pais se vê obrigado a adquirir no exterior, 
em quantidades crescentes, os bens e mercadorias 
que ainda não produz, principalmente aquêles 
destinados a ajudá-lo em seu vigoroso surto de 
industrialização. 

Era preciso, por isso mesmo, um esfôrço 
deliberado no sentido de fabricarmos nós  
mesmos os veículos de que carecemos. Êsse 
esfôrço foi feito com tanta energia que menos de  
um ano depois de iniciada a implantação da  
indústria automobilística, já a partir de 1957, 
começávamos a ver rodar pelas ruas e avenidas das 
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cidades, e pelas estradas, pavimentadas ou não, que 
estávamos construindo por todo o País, os veículos 
brasileiros, em tal número que até o fim dêste ano 
deverão representar cêrca de 200.000 unidades, ou 
seja, 20 por cento, aproximadamente, do total da 
frota rodante que possuiremos então. 

No setor rodoviário, portanto, estou com a 
tranqüila consciência do dever cumprido. 

Devemos isso, em grande parte – faço 
questão de ressaltá-lo – à leal e dedicada 
cooperação dos setores competentes do Ministério 
da Viação e Obras Públicas e dos empresários 
privados que com tanto entusiasmo se empenharam 
na criação e operação da indústria automobilística. 
Com uns e outros, por conseguinte, tenho uma divida 
de gratidão que jamais esquecerei. 

Permito-me dizer ainda que também a meta da 
construção naval vem sendo cumprida cèleremente. 
Depois de estabelecer-Ihe as bases e os objetivos, 
através de um planejamento por todos louvado, 
aprovamos, até agora, nove projetos de estaleiros e 
um de indústrias complementares da construção 
naval, os quais, sòmente no item da construção de 
navios, têm uma capacidade total de 143.000 tdw., o 
que já equivale, quase, a esta altura, às 
necessidades anuais da nossa frota, para expansão 
e reposição. Êsses estaleiros estão sendo montados 
com tal rapidez que já no próximo ano, alguns dêles, 
e em 1961, os demais, começarão a entregar os 
primeiros navios construídos no Brasil por operários 
brasileiros. Posso afirmar, assim, que 1959 é o ano 
da construção naval, como 1957 o havia sido da 
indústria automobilística, Automóvel brasileiro, num 
ano, e navio brasileiro, dois anos depois, – isto me 
 

parece um sonho, mas posso assegurar que o 
sonhamos de olhos muito abertos e que todos nós – 
Govêrno e empreendedores privados, pois ainda 
aqui contamos com a inestimável colaboração da 
livre emprêsa – o realizamos de mangas 
arregaçadas e trabalhando noite e dia, atraídos 
sempre pela maravilhosa saga do desenvolvimento 
econômico do Brasil. 

Coube a êste Govêrno reconhecer, em boa hora, 
aproveitando melancólicas lições do passado, 
evidenciadas no malôgro de tentativas como a de 
Mauá em Ponta d'Areia, que sem continuidade de 
encomendas, sem a organização do mercado nacional 
para navios, sem os estímulos, os incentivos, o apoio e 
as garantias do Poder Público, vão seria cogitarmos da 
criação da grande indústria de construção naval e de 
reparos de embarcações em nosso País. 

Partimos daí, dessa convicção fundamental, 
para instituir o Fundo da Marinha Mercante, 
instrumento que se revelou decisivo para a 
implantação daquela indústria, pedra de toque, 
também, do desenvolvimento econômico do Brasil. 

Provemos, assim, a necessária base 
econômica a tão importante empreendimento, e o 
fizemos como providência preliminar, porque 
sabíamos que não seria possível pensar em fazer 
construção naval sem tornar em demanda efetiva, 
em procura solvente, a demanda potencial do nosso 
mercado de navios, e isto só passou a ser viável com 
a criação daquele Fundo, instituído pela Lei nº 3.381, 
de 24 de abril de 1958. 

A falta de regularidade nas encomendas  
do Govêrno e dos armadores particulares, 
circunstância que obstava, prin- 
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cipalmente, a criação da industria de construção 
naval no País, pode ser ilustrada com o fato de que a 
Cia. Nacional de Navegação Costeira levou quase 
trinta anos, de 1928 a 1956, sem adquirir uma única 
embarcação. E êste não é um exemplo isolado, pois 
também o Lóide Brasileiro, a partir de 1947, só 
agora, neste período governamental, voltou a 
adquirir navios para a sua frota. De outro lado, 
escassíssimas, além de esporádicas, têm sido as 
compras das empresas privadas. 

Ora, é evidente que com encomendas de 
navios tão episódicas, tão irregulares e a tão longos 
intervalos, não era possível a sobrevivência de 
nenhum estaleiro de construção naval, como já não o 
fôra, no passado a do estabelecimento de Ponta 
d'Areia. 

Por isso, afirmo convictamente que a Lei 3.381 
veio criar, afinal, as condições para a implantação de 
nossa indústria de construção naval. Além de  
prover a indispensável regularidade de encomendas 
com os amplos recursos que faz arrecadar todos os 
anos, também garante ao estaleiro nacional a 
reserva do mercado, pois através do prêmio á 
construção naval, consagrado no seu texto, dá-lhe 
situação privilegiada na concorrência com o produto 
estrangeiro. 

Assegurando ainda, ao armador privado 
nacional, condições privilegiadas de financiamento a 
longo prazo e recursos captados através da Taxa de 
Renovação da Marinha Mercante, a referida lei não 
só beneficia êsse armador, garantindo-lhe a 
renovação e ampliação de sua frota, como ao 
mesmo tempo propicia encomendas suplementares 
aos estaleiros estabelecidos no País. 

Não se limitou, porém, o Govêrno do 
Presidente Kubitschek aos favores e incentivos da 
Lei 3.381. Muitas outras vantagens dispensou às 
emprêsas nacionais de construção naval, previstas 
umas na citada lei, outras decorrentes do Decreto nº 
44.031, de 9 de julho de 1958, ou de resoluções 
especiais do GEICON e das autoridades monetárias. 
É que era necessário, através de estímulos 
adequados, estabelecer, nesse novo setor industrial 
que nos dispúnhamos a organizar definitivamente, o 
indispensável clima de segurança, de que carece, 
normalmente, a iniciativa privada, para se lançar aos 
grandes empreendimentos. No caso, isto era de todo 
inevitável, pois o insucesso das tentativas anteriores 
de construção naval nos induzia mais ainda a 
propiciar atrativos e garantias excepcionais à 
importantíssima indústria. Só assim poderíamos 
contar com a desejada colaboração da livre 
emprêsa, evidentemente desencorajada, neste setor, 
com a frustração das experiências anteriores, líricas 
e românticas, em geral. 

No setor da navegação e dos portos, muito 
avançamos, também, nestes últimos três anos e 
meio de intensa atividade governamental, no âmbito 
do Ministério que ora passa às mãos hábeis e 
experimentadas de V. Exa. Adquirimos uma frota de 
12 navios prontos, em 1956, e encomendamos no 
ano passado, sem sacrifícios cambiais, pois a 
receberemos em troca da colocação de execedentes 
agrícolas brasileiros, outra ainda maior, constituída 
de 18 navios novos, para o reaparelhamento da 
Marinha Mercante, cujas deficiências eram gritantes 
e aflitivas. Isto significa uma adição de cêrca de 
200.000 toneladas à nossa frota, ou cêrca de 30 por 
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cento da tonelagem global existente no início dêste 
Govêrno, que era da ordem de 700.000 toneladas, e 
representa um refôrço substancial à nossa 
capacidade de transporte marítimo, cujas 
necessidades serão paulatina e defintivamente 
atendidas quando começarem a sair das nossas 
carreiras os navios construídos no País. 

Ante o sucesso da experiência feita com o 
Fundo da Marinha Mercante, que viabilizou a solução 
dos problemas da Marinha Mercante e da construção 
naval, partimos para a batalha do reequipamento e 
da modernização do sistema portuário, ora em pleno 
desenvolvimento. 

Também ai está assegurado o êxito dos 
nossos esforços, pois o mais difícil, que era a 
mobilização dos recursos financeiros necessários, já 
foi feito, através do Fundo Portuário Nacional, outra 
iniciativa do Ministério da Viação e Obras Públicas. 
Numerosas providências, tendentes a melhorar o 
rendimento dos portos, já estão em curso, e dentre 
elas quero ressaltar apenas duas da maior 
importância: a aquisição no exterior de valiosos 
equipamentos portuários, tais como dragas, 
empilhadeiras, guindastes e locomotivas de 
manobra, no valor de 32 milhões de dólares, parte 
dos quais já recebidos no País, e a reestruturação,  
já em fase de tramitação legislativa, dos órgãos  
que operam nesse setor, como a Comissão de 
Marinha Mercante e o Departamento Nacional de 
Portos, Rios e Canais, sem falar na criação, já 
proposta também pelo Ministério, de uma emprêsa 
pública que terá a seu cargo a execução dos 
serviços de dragagem em todo o território nacional. 
Poderíamos alinhar aqui um valioso rol de obras 
 

portuárias realizadas até agora pelo atual Govêrno, 
como o novo cais de minério e carvão do Pôrto do 
Rio de Janeiro, a ampliação do cais de Vitória, de 
Cabedelo e de Paranaguá, a construção da 
barragem de Fandango, para regularização da 
navegação no Rio Jacuí, no Estado do Rio Grande 
do Sul, além da conclusão de alguns portos fluviais 
neste mesmo Estado e de inúmeros armazéns em 
diversos portos brasileiros. Fique, porém, apenas o 
registro, para não nos alongarmos em demasia. 

Creio, por tudo isso, poder assegurar que já 
está ganha a batalha dos transportes, pois, também 
no setor ferroviário, e principalmente no que diz 
respeito ao reaparelhamento das estradas-de-ferro 
de propriedade da União, que representam mais de 
63 por cento da extensão total do nosso parque 
ferroviário, fizemos, em três anos e meio, o que era 
possível fazer para suprir clamorosas omissões do 
passado. 

Durante êsse período, adquirimos nada menos 
de 389 locomotivas Diesel-elétricas e elétricas para 
as diversas ferrovias, das quais 195 sòmente no ano 
findo. Com isso, a tração Diesel, que era no Brasil, 
ao iniciar-se a presente Administração de 28 por 
cento, passou a 56 por cento, enquanto o obsoleto e 
anti-econômico sistema de tração a vapor, no 
mesmo período, caia de 46 por cento para 18 por 
cento, tudo em números redondos. 

Adquirimos e encomendamos, ainda, a partir de 
1956, mais de meio milhão de toneladas de trilhos 
para reforma das linhas de maior expressão 
econômica, mais de 600 carros de passageiros, cêrca 
de 7.000 vagões e outros materiais e equipamentos 
para as ferrovias de propriedade da União. 
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Até fins de 1958, foram investidos no programa 
ferroviário cêrca de 12 bilhões de cruzeiros, e 
presentemente se processa o julgamento de 
concorrências destinadas à aquisição de mais 2.000 
vagões e de 31 carros de passageiros, faltando 
ainda receber do exterior grande parte dos 
equipamentos adquiridos por conta do empréstimo 
de 100 milhões de dólares concedido pelo Eximbank. 

Tudo isso, além de outras medidas de ordem 
técnica e administrativa, responde pelo considerável 
aumento dos transportes ferroviários registrado em 
1958, e correspondente a mais de 13 por cento 
sôbre o volume de 1956, sòmente nas estradas 
federais. Êsse aumento tende a acentuar-se no 
corrente exercício, quando vêm prosseguindo com 
tôda intensidade os trabalhos previstos no programa 
geral de reaparelhamento ferroviário do Govêrno. 

Posso afirmar, com justificado júbilo, que  
as safras não mais apodrecem no interior, como se 
verificava, numa proporção que foi estimada em 
cêrca de 40 por cento, até o início do atual  
Govêrno. Com efeito, e ao contrário do que  
ocorria quando assumi a direção do Ministério da 
Viação e Obras Públicas não se tem observado 
retenção de mercadorias mesmo em zonas  
dantes criticas, como o Triângulo Mineiro, o Estado 
de Goiás, o Sul de Mato Grosso e o Norte do 
Paraná. Deve-se notar, para compreender êsse 
aparente milagre, que apenas no decorrer do ano 
passado as ferrovias subordinadas à Rêde 
Ferroviária Federal S.A. puderam aumentar  
de 15.000 para 19.000 por semana, o número  
de vagões oferecidos para o transporte de 
mercadorias, e que providências em curso permi- 
 

tirão dentro em breve elevar êsse número ainda 
mais. 

A racionalização da operação do sistema 
ferroviário, está sendo promovida, com a maior 
energia, a partir do ano findo, pela RFFSA, cuja 
criação constitui um dos mais legítimos títulos de 
orgulho dêste Govêrno. Estou convencido de que 
essa entidade, dando nova estrutura administrativa 
ao serviço ferroviário, veio abrir novas perspectivas à 
plena e cabal reabilitação dos nossos transportes por 
estradas-de-ferro e os frutos de sua atividade já 
começam a surgir de modo auspicioso. 

No terreno das obras públicas, Senhor 
Ministro, quero afirmar a V. Exa. que muitas, e não 
raro importantes, são as realizações dêste período 
governamental. O Departamento Nacional de Obras 
Contra as Sêcas e o Departamento Nacional de 
Obras de Saneamento foram submetidos, nestes três 
anos e meio transcorridos, a um ritmo inédito de 
trabalho, e os resultados dêsse esfôrço se traduzem 
em numerosíssimas obras de dragagem, limpeza e 
conservação de rios, construção de pontes, estradas, 
açudes, barragens e reservatórios, endicamentos, 
recuperação de terras destinadas à agricultura e 
várias outras que seria fastidioso mencionar. Desejo 
frisar apenas, a título exemplificativo, que no 
Polígono das Sêcas conseguimos aumentar  
de 3,5 bilhões de metros cúbicos a capacidade  
de acumulação d'água nos reservatórios da região, 
que era apenas de 2.9 bilhões de metros cúbicos  
em 1955. Quer isto dizer que os grandes açudes – 
como o de "Araras", no Ceará, de 1 bilhão de metros 
cúbicos, e o, de "Poço da Cruz", em Pernambuco,  
de 500 milhões de metros cúbicos, con- 
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cluídos nos últimos meses – que êste Govêrno 
construiu principalmente no Nordeste, têm, no 
conjunto, capacidade refletiva equivalente a 130 por 
cento da de todos quantos haviam sido construídos 
pelo Império e pela República, até a posse do 
Presidente Juscelino Kubitschek. 

Há ainda, em adiantada construção, dois 
gigantescos reservatórios, ambos no Estado do 
Ceará, um, o açude "Banabuiú", de 1,5 bilhão de 
metros cúbicos, e outro, o açude "Orós", de 4 bilhões 
de metros cúbicos, os quais elevarão para 9 bilhões 
de metros cúbicos a capacidade de acumulação 
d'água que sòmente êste Govêrno criou no Nordeste 
brasileiro, quadruplicando a capacidade existente 
anteriormente e superando assim a meta que se 
propusera para o qüinqüênio, que era de 7,8 bilhões 
de metros cúbicos. Quanto ao açude "Orós", o quase 
legendário açude que o Ceará há tanto reclamava, e 
cuja construção se transformara num verdadeiro tabu 
para tantos governos, foi, assim, enfrentado com 
êxito e estará pronto ainda no corrente ano. 

Eram estas, Senhor Ministro Amaral Peixoto, 
as considerações que me cumpria fazer ao 
transmitir-lhe o alto e honroso cargo que tive o 
privilégio de exercer durante três anos e meio. Deixo-
lhe, como disse, um acervo bastante satisfatório de 
realizações, mas isto não significa que as tarefas que 
aqui o esperam sejam poucas e cômodas, pois os 
encargos do Ministério continuam e a cada dia se 
tornam mais complexos. 

Muito há ainda, portanto, que fazer,  
mas felizmente cabe a V. Exa., com  
a sua reconhecida experiência, com o seu 
 

tino administrativo, com a sua imensa capacidade de 
trabalho, com o rico instrumental de sua cultura e 
com a sua inteligente clarividência, assumir o 
comando do barco para levá-lo, melhor do que eu o 
faria, ao fim de sua rota. 

Contará V. Exa., no desempenho da missão 
que a confiança do eminente Presidente da 
República lhe outorgou, com a colaboração preciosa 
da magnífica equipe do Ministério da Viação e Obras 
Públicas, a que sou tão grato e a que não poupo 
nem louvores nem aplausos. Para mim, e sei que V. 
Exa. também o julgará assim muito em breve, os 
funcionários desta Casa, dos diretores e chefes ao 
mais humilde continuo ou servente, seja do 
Ministério, seja dos órgãos a êle subordinados ou 
vinculados, são um grupo de escol no serviço público 
federal, e um grupo, Senhor Ministro, que se acha 
admiràvelmente imbuído do ideal do 
desenvolvimento – dêsse maravilhoso ideal de que 
esta Secretaria de Estado tem sido instrumento dos 
mais eficazes. 

Desejo-lhe, Sr. Ministro Amaral Peixoto, todo 
êxito no seu trabalho. No Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico onde buscarei 
corresponder mais uma vez à honrosa confiança do 
Chefe do Govêrno e à estimulante amizade de V. Exa., 
estarei inteiramente à sua disposição e sempre pronto 
a colaborar com a sua administração, que será não 
tenho dúvidas, brilhante e operosa. Lá voltarei a ser rijo 
executor das metas do Exmo. Sr. Presidente Juscelino 
Kubitschek, como me esforcei por ser até aqui, e um 
ativo e entusiástico combatente da grande causa da 
emancipação econômica da nossa Pátria. 
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Discurso do Sr. Amaral Peixoto. 
 
É a seguinte a íntegra do discurso 

pronunciado pelo Senhor Amaral Peixoto: 
"Ao investir-me no cargo com que me honrou 

a confiança do Sr. Presidente da República, para 
suceder a uma figura ilustre, por tantos títulos, no 
cenário da vida pública brasileira, quero que as 
minhas primeiras palavras sirvam como um 
esclarecimento necessário: aquêle que, antes  
de ser Ministro, já mantinha a mais estreita 
colaboração com a execução do programa do atual 
Govêrno, não tem como anunciar novas diretrizes. 
Por outro lado, assumindo a Pasta quando faltam 
dois anos para a conclusão do período presidencial, 
não poderia ter o propósito, quase diria a veleidade, 
de apresentar um plano de novas realizações.  
O conhecimento da ação desenvolvida pelo 
Almirante Lúcio Meira e da soma dos resultados 
satisfatóriamente obtidos; a firmeza, a competência e 
o patriotismo com que êle soube enfrentar os 
problemas relacionados com as atribuições do 
Ministério da Viação e Obras Públicas, bastariam 
para me indicar o rumo certo: nesta altura da  
marcha não pode haver mudança de rota. Se 
pretendesse orientar-me diversamente, estaria 
pecando por presunção, que não tenho, nunca  
tive, ou dando provas de inexperiência acêrca  
do funcionamento da máquina administrativa. Trata-
se, apenas, de uma questão de bom-senso.  
A não pequena experiência que adquiri, por  
fôrça de investiduras plenas de árduas 
responsabilidades, ensinou-me, pelo menos, a 
considerar as virtudes de um bom modêlo. É  
claro que tal orientação não impede o titular, 
 

que ora recebe os encargos de dirigir um Ministério 
tão relevante, de verificar ou medir o esfôrço já 
relizado, a fim de fixar o ritmo a seguir, sem 
desperdiçar o tempo com inoportuna revisão de 
critério, mas, antes, procurando melhor aproveitá-lo 
na intensificação porventura necessária de certas 
obras e no aceleramento de determinadas soluções. 

 
Apêlo à capacidade nacional 

 
A hora que bate nos destinos do Brasil, sob o 

signo de um governante que ousa "Brúler Etapes", 
caracteriza-se por urgentes compromissos de ação e 
envolve dramático apêlo à capacidade nacional. 
Elaborou-se, como sabeis, um plano de metas, as 
quais correspondem, no seu conjunto, às 
necessidades maiores do País. Sua execução vem 
sendo levada a bom têrmo. A despeito de ingentes 
dificuldades que decorrem da própria fase de 
transição de uma economia subdesenvolvida para 
um estágio superior, dentro das nossas 
possibilidades e, até certo ponto, com a enérgica 
impulsão dos seus limites, estão sendo atacados 
todos os setores responsáveis pelo crescimento 
econômico e pela prosperidade social do Brasil. No 
momento, pode suscitar reservas, senão criticas, 
amargas às vêzes, essa tarefa gigantesca e de 
efeitos múltiplos, num futuro imediato. Nem todos 
aceitam de ânimo sereno e com espírito reflexivo a 
inevitável parcela de sacrifícios que ela lhes  
cobra; antes, porém, que o imediatismo de uma  
parte da opinião se exacerbe, a Nação inteira 
começará a sentir os benefícios de uma política de 
verdadeira integração nacional, através do 
aproveitamento sistemático de todos os recursos 
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materiais e humanos do nosso enorme patrimônio 
territorial. 

 
Govêrno ultrapassou o previsto 
 
Vossa Excelência, Sr. Almirante Lúcio Meira, 

que tão sàbiamente soube ajustar o papel do 
Ministério da Viação e Obras Públicas aos 
imperativos de uma política de reconstrução e 
construção ao mesmo tempo, teve ensejo de alinhar 
em seu discurso de posse as elevadas cifras 
reclamadas pela recuperação do sistema ferroviário, 
pelo alargamento e melhoria da rêde rodoviária, pelo 
reaparelhamento de portos e estaleiros, manifestando, 
então, certo receio diante das inversões requeridas. 
Absteve-se, por isso, de expandir-se na generosidade 
das promessas. Hoje, entretanto, quem reler aquêle 
discurso, se fortalecerá na certeza de que o Govêrno 
alcançou mais do que previra no campo dos 
empreendimentos e iniciativas de base. 

Sei que V. Exa. é o primeiro a reconhecer e a 
proclamar o inestimável apoio que lhe deu o Sr. 
Presidente da República, a par da cooperação, em 
nenhum instante retardada, dos chefes de serviços, 
técnicos e funcionários desta casa. Por outro lado, 
não faltaram a V. Exa. os estímulos dos círculos da 
iniciativa particular, que não desconhecem ser de 
importância fundamental a sua presença no esfôrço 
comum para libertar o Brasil dos entraves opostos à 
plenitude do seu desenvolvimento. Cabe à iniciativa 
particular extenso domínio de realizações, para que 
o Estado possa cumprir a sua, já onerosa e 
profunda, ação supletiva, e ater-se a atividades que, 
pelo seu caráter pioneiro, são de fraca ou demorada 
rentabilidade. 

Vossa Excelência sai dêste Ministério para 
levar a outras esferas da administração não sòmente 
a sua perfeita identificação com os nossos 
problemas básicos mas a sua inalterável fé patriótica 
exaltada pela convicção de que não haverá barreira, 
erguida pela descrença ou pela, inércia, capaz de 
paralisar a caminhada do Brasil ao encontro do seu 
lugar marcado na sociedade das grandes nações. 

A reforma da infra-estrutura da nossa 
economia já não é mera aspiração, mas uma 
realidade em marcha. 

 
Emancipação econômica 

 
Se é possível falar agora em têrmos de 

definição de objetivos, quando já se concretizam 
vários itens de um programa de magno alcance, diria 
que procurarei completar a obra encetada, ajudando 
o Presidente Juscelino Kubitschek a cimentar o 
arcabouço da emancipação econômica do Brasil. 
Ninguém mais que o nosso Presidente conhece o 
preço de tal cometimento, mas, deixar de o fazer e 
pelo mêdo da incompreensão passageira, montaria a 
tanto como trair a própria vocação do Brasil e a sorte 
do seu povo. Achamo-nos em face de uma opção 
decisiva: ou seguimos o caminho traçado ou 
perdemos a oportunidade com que ainda nos acena 
a segunda metade do século. Atentemos, para a 
lição que se colhe das transformações pelas quais 
passa o mundo: entre os povos em competência, na 
corrida para o progresso, vencem os que sabem e 
querem equipar material e intelectualmente. É esta a 
hora dos maiores investimentos, quer privados, cujos 
dividendos, dia mais, dia menos, se contam no 
enriquecimento nacional, no bem-estar social, na 
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própria saúde dos regimes políticos. 
 

Presença dos Partidos 
 
Meus Senhores: 
Venho dirigir êste Ministério sem abdicar da 

minha filiação partidária. Por que motivo haveria de 
julgá-la incompatível com o exercício da função 
ministerial, quando não se compreende a existência 
de uma democracia autêntica sem a existência de 
partidos políticos organizados, em cujas fileiras se 
formam e recrutam os valores mais indicados para 
os postos da vida pública? Condenar o homem 
político, por participar da alta administração sem 
renegar o seu credo partidário, seria o mesmo que 
admitir a possibilidade de sobrevivência, em pleno 
vácuo, das nossas instituições vigentes, porque 
privadas dos instrumentos que legitimam as 
democracias e que são os partidos políticos. 
Acresce, no caso outra circunstância: o Partido 
Social Democrático, participante ativo do poder 
conquistado à boca das urnas eleitorais, tornou-se, 
em conseqüência, o que se denomina um Partido da 
Administração. Êsse é, normalmente, o destino 
lógico dos grandes partidos, a menos que alguns 
dentre êles se proponham a celebrar o paradoxo de 
conquistar o Govêrno para em seguida se 
declararem antigovernistas. 

Homem de Partido, e Partido que integra a 
maioria governamental, não me há de faltar o senso 
preciso para distinguir entre o interêsse público ou 
geral, com o seu primado inconteste, e a estrita 
conveniência partidária. Pode-se agir em função de 
obrigações partidárias sem prejudicar ou ferir os 
reclamos superiores da coisa pública. 

Prestígio ao PSD 
 
Na minha situação especial, ao agradecer de 

público a honrosa confiança em mim depositada pelo 
nosso eminente correligionário Presidente Juscelino 
Kubitschek, creio ver na escolha por êle feita a, 
intenção de prestigiar o grande Partido a que ambos 
pertencemos. É, pois, investido também da qualidade 
de militante pessedista, que assumo o cargo, 
particularidade que pode significar uma esperança para 
os meus correligionários, sem de modo algum traduzir 
a mais tênue ameaça aos nossos adversários. 

Animado de um pensamento cordial para com 
todos os meus, compatrícios, vou trabalhar de portas 
abertas, a fim de que os meus atos sejam amplamente 
fiscalizados e debatidos. Aos homens de imprensa e de 
outras formas de divulgação asseguro muito 
especialmente que sempre terão livre acesso às fontes 
de informação, porque me parece ser êste o melhor 
sistema para, garantir a honestidade de critica. 

 
Concurso dos técnicos 

 
Tratando-se de Ministério que opera através 

de um mecanismo tão vasto quão complexo, nas 
suas relações e repercussões, é mister possa eu 
contar com o concurso dos técnicos que ilustram os 
seus quadros na diversidade dos setores que 
compõem esta Secretaria de Estado. 

Confio em que não me faltará colaboração de 
todos os funcionários, dos mais graduados aos  
mais modestos, numa comunhão de esfôrço que 
signifique eloqüente prova de lealdade aos meus 
propósitos de bem servir à causa pública. A todos 
convoco, para que, se possível, apurem ainda mais 
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os índices de eficiência do trabalho reservado a cada 
um pois, é da melhoria dos níveis de produtividade 
que depende a qualidade dos serviços de qualquer 
espécie oferecidos ao público. As obrigações dêste 
Ministério, na prestação de serviços diretos, tanto no 
setor de transporte como no de comunicações, só 
poderão ser meritòriamente resgatadas na medida em 
que se generalize o entusiasmo e a decisão dos seus 
servidores, no desempenho das respectivas tarefas. 

Sensível aos testemunhos de simpatia e 
solidariedade de que estou sendo alvo por parte de 
amigos políticos e pessoais, desejo externar o meu 
agradecimento ao Almirante Lúcio Meira, pela 
gentileza de suas expressões a meu respeito. 

No marco inicial desta nova caminhada como 
homem político e antes de trilhá-la, volto o meu 
pensamento para os superiores interêsses do Estado 
do Rio e para a generosa gente fluminense, fatôres 
de constante preocupação da minha vida política, 
certo de que não me faltarão oportunidade de 
continuar a servi-los com lealdade e sinceridade de 
propósitos. 

Minhas Senhoras e meus Senhores: a minha 
grande satisfação será o reconhecimento, amável, 
de que os atos praticados como Ministro se tenham 
somado aos esforços dos bons brasileiros em prol da 
emancipação econômica da nossa Pátria". 

 



129ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 7 DE OUTUBRO DE 1959 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. FILINTO MÜLLER 
 

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

Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Lameira Bittencourt. 
Zacharias de Assumpção. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Leônidas Mello. 
Mathias Olympio. 
Victorino Corrêa. 
Fausto Cabral. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Dix-Huit Rosado. 
Argemiro de Figueiredo. 
João Arruda. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Freitas Cavalcanti. 
Lourival Fontes. 
Heribaldo Vieira. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Otávio Mangabeira. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Milton Campos. 
Moura Andrade. 
Pedro Ludovico. 
Coimbra Bueno. 

Taciano de Mello. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Fernando Corrêa. 
Alô Guimarães. 
Gaspar Velloso. 
Souza Naves. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Brasílio Celestino. 
Daniel Kriger. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin – (54). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de  

presença acusa o comparecimento de 54 Srs. 
Senadores. Havendo número legal, declaro  
aberta a sessão. 

Vai ser lida a Ata. 

O Sr. Novaes Filho, 4º Secretário,  
servindo de 2º, procede à leitura da Ata da sessão 
anterior, que, posta em discussão, é sem debate 
aprovada. 

O SR. PRESIDENTE: – Não há Expediente 
sôbre a mesa. 

Tem a palavra o nobre Senador João 
Villasbôas, o primeiro orador inscrito. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (*): –  
Senhor Presidente, em entrevistas concedidas  
à Imprensa carioca, pretendendo  
responder ao irrespondível discurso pronunciado,  
na semana passada, pelo nobre Senador  
Daniel Krieger, figura indiscutivelmente de  
maior relêvo nesta Casa, o Exmo. Sr. Vice-Presi- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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dente da República e Presidente do Senado Federal, 
a quem me ligam laços de cordialidade e afeição, 
houve por bem acusar diretamente a Bancada  
da União Democrática Nacional como responsável 
pelo retardamento da aprovação de projetos  
em curso no Senado, beneficiadores dos  
operários brasileiros. 

Sr. Presidente, acusada assim diretamente a 
Bancada que me honra com a sua Liderança, sinto-
me forçado a ocupar a tribuna para restabelecer a 
verdade, demonstrando que o ilustre Sr. João 
Goulart não foi informado com precisão do 
andamento dêsses projetos, e, por isso, fêz 
afirmativas que se afastam da realidade. 

O jornal O Globo, de dois do corrente, assim 
transcreve as palavras do ilustre Sr. Vice-Presidente 
da República, em referência ao discurso do Senador 
Daniel Krieger: 

"Referiu-se a dificuldades que vêm  
surgindo no Senado para aprovação da Lei  
de Previdência Social e da do Direito de  
Greve, dizendo que a UDN, no que toca à primeira 
dessas proposiões, criara embaraço na parte 
fundamental, que é a que institui o monopólio estatal 
de seguros". 

Sr. Presidente, o projeto referente à reforma 
da Previdência Social no País, uma vez terminada 
sua votação na Câmara dos Deputados, foi trazido 
ao Senado, pessoalmente, pelo então Presidente 
daquela Casa, o Deputado Ulysses Guimarães. 
Assisti ao ato de sua entrega, feita por S. Exa. ao 
ilustre Sr. João Goulart. Naquele momento, o digno 
ex-Presidente da Câmara dos Deputados dizia que a 
proposição deveria ter tramitação cuidadosa e 
pensada no Senado Federal, não seguindo a 
orientação traçada últimamente na Câmara  
de aprová-la em regime de urgência, porque  
vinha êle cheio de imperfeições. Esperava que na 
revisão constitucionalmente feita pelo Senado, es- 
 

sas imperfeições fôssem corrigidas e daqui saísse 
um todo tanto quanto possível perfeito, para atender 
às necessidades nacionais. 

Era um conselho que nos trazia aquêle ilustre 
Presidente da outra Casa do Congresso, para que 
evitássemos aqui a precipitação na votação dêsse 
diploma e o alterássemos no sentido de aperfeiçoá-
lo, de acôrdo com o interêsse dos filiados aos 
Institutos de Aposentadoria e Pensões. 

Aqui chegou o Projeto a 7 de fevereiro de 
1958, e a 10 do mesmo mês foi distribuído à 
Comissão de Justiça, cabendo relatá-lo o ilustre 
Senador Lourival Fontes. 

Recebendo-o em 11 de fevereiro daquele 
mesmo ano, S. Exa. apresentou o seu parecer em 11 
de abril, isto é, reteve o projeto em suas mãos 
durante sessenta dias. 

Verifica V. Exa. Sr. Presidente, que a 
importância e relevância da matéria era tal que o 
nobre Senador Lourival Fontes, que não costuma 
ultrapassar o prazo regimental para oferecer parecer 
às proposições que lhe são distribuídas, fê-lo no 
prazo de sessenta dias. Apresentado o parecer na 
sessão de 14 de abril, eu, como membro da 
Comissão de Constituição e Justiça, pedi vista do 
projeto e com êle me demorei até 7 do mês seguinte, 
isto é, vinte e três dias, devolvendo-o com emendas, 
precisamente aquelas que, retiram das instituições 
de previdência o monopólio de seguros. Nessa 
oportunidade, o nobre Senador Lineu Prestes do 
Partido Social Progressista pediu vista do projeto, e 
com êle demorou de 12 de abril a 4 de novembro do 
mesmo ano, isto é, cinco meses e vinte e quatro 
dias. Devolvido o projeto à Comissão de Constituição 
e Justiça, dêle pediu vista o Senador Rui Palmeira, 
que o recebeu no mesmo dia 4 de novembro e o 
devolveu a 19 do mesmo mês, quer dizer 15 dias 
depois. 

Nessa data, 19 de novembro, sete  
meses decorridos da distribuição do  
Projeto ao Senador Lourival Fon- 
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tes, foi êle votado na Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Remetido à Comissão de Legislação Social foi 
distribuído ao nobre Senador Lima Teixeira, do 
Partido Trabalhista Brasileiro a 25 de novembro de 
1958 e devolvido a 27 de julho de 1959. S. Exa. 
nesse período, estudou longamente o projeto e as 
doze emendas que lhe haviam sido apresentadas, 
oferecendo-lhe mais noventa e nove. Passou, depois 
o projeto à Comissão de Economia, sendo distribuído 
ao nobre Senador Alô Guimarães, do Partido Social 
Democrático a 27 de julho e devolvido por S. Exa. a 
13 de agôsto imediato, isto é, apenas 14 dias depois. 

Em 24 de agôsto, passou à Comissão de 
Serviço Público. 

Verifica-se, assim, Sr. Presidente, que a 
interferência dos representantes da Bancada 
Udenista no Senado, neste projeto, se fêz sentir 
exclusivamente por aquêles dois pedidos de vistas: 
um, meu, que fiquei com o projeto durante vinte e 
três dias, e outro, do Senador Rui Palmeira, que o 
reteve apenas quatorze dias. 

Não houve, portanto, nenhuma procrastinação 
de parte da Bancada da União Democrática 
Nacional. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Permite V. 
Exa. um aparte apenas para informação de caráter 
histórico, que poderá influir nas considerações que o 
nobre colega está formulando? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o 
prazer. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Tão  
logo o eminente Senador Lima Teixeira, da  
Bancada Petebista, ofereceu seu parecer ao projeto 
de reforma da Previdência Social, Vossa Excelência, 
na qualidade de Líder da Bancada Udenista do 
Senado, convocou seus liderados para o exame 
daquele longo e douto trabalho; e resolveu-se, 
naquele dia mesmo, aprovar suas conclusões. 
 

Sempre que a União Democrática Nacional  
avocou o exame do projeto o fêz, portanto, para 
facilitar a tramitação rápida da matéria e sua 
aprovação, como é do desejo dos trabalhadores 
brasileiros. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito grato a 
Vossa Excelência. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite o 
nobre orador um aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com prazer. 
O SR. VICTORINO FREIRE: – Afirma V.  

Exa. que a União Democrática Nacional não 
procrastinou o andamento do projeto; de modo 
idêntico procedeu o Partido Social Democrático.  
Não se pode, entretanto, votar proposição  
dessa natureza tumultuadamente porque "A" ou  
"B" o queiram ou o operariado telegrafe ao  
Senado, ameaçando nos com greves ou  
coisa semelhante. A matéria carece de estudo 
cuidadoso por parte de todos nós, governistas e 
oposicionistas. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito 
gradecido a Vossa Excelência pelo aparte, que 
justifica, plenamente, a demora do curso do projeto. 

Os ilustres representantes do PTB, seus 
Relatores, Senadores Lourival Fontes e Lima 
Teixeira... 

O SR. VICTORINO FREIRE: – O nobre 
representante da Bahia ficou com o projeto durante 
seis meses. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ...estudaram a 
matéria, com muito cuidado, demoradamente, a fim 
de lhe dar forma consonante com os interêsses da 
Previdência Social. 

O nobre Senador Lima Teixeira esmerou-se na 
procura de subsídios para o seu parecer, 
notadamente na Assessoria do Ministério do 
Trabalho. Pôde, assim, apresentar obra que se não é 
perfeita, muito se aproxima da perfeição. 
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A demora, portanto, embora justa, deve-se aos 
representantes do Partido Trabalhista Brasileiro, que 
assim agiram em bem do trabalhador e da Nação. 
Lembro-me ainda, Sr. Presidente, de que, quando a 
proposição se encontrava com o nobre Senador 
Lima Teixeira, o Líder da sua Bancada, Senador 
Argemiro de Figueiredo, apresentou à Mesa pedido 
de urgência. Interessei-me junto a S. Exa. e ao Líder 
da Maioria, Senador Lameira Bittencourt, no sentido 
de obtermos do ilustre representante da Paraíba a 
retirada do seu pedido, uma vez que o projeto se 
encontrava com o nobre Senador Lima Teixeira, que 
procedia a cuidadoso estudo da matéria. 

Aquêle eminente representante da Bahia, com 
a alta autoridade de relator da matéria, fêz pedido 
idêntico ao seu eminente Líder, pois o trabalho em 
que se empenhara demandava tempo, e o Senado, 
por sua vez, precisava estudá-lo devidamente, a fim 
de votá-lo com pleno conhecimento. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com prazer. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Não 

tive a ventura de assistir ao início da oração de  
V. Exa., mas pelo que acabei de ouvir, o nobre 
colega está com duas grandes preocupações. 
Primeira, isentar seu partido de quaisquer 
responsabilidades em relação à procrastinação  
do andamento do projeto de Previdência Social;  
a segunda – ainda mais nobre – demonstrar que  
o Senado, pela totalidade dos seus representantes, 
vem agindo bem relativamente à tramitação  
dessa matéria. Nestas condições, congratulo-me 
com o ilustre colega e os mais Senadores pelo 
cuidado especial com que se examina, nesta Casa, a 
referida proposição. Vossa Excelência há de 
compreender, e nesse sentido manifestou-se há pou- 
 

co, em aparte, meu nobre e dedicado amigo Senador 
Victorino Freire, quão legítimo é o interêsse dos 
trabalhadores ao pedirem que se apresse a votação 
da matéria. Não há, da parte dos trabalhadores, 
nenhum pensamento – e nem poderia haver – de 
coagir o Senado, obrigando-o a votar o projeto sem o 
devido estudo. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Muito bem! 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Por 

outra parte, se V. Exa. nas suas declarações iniciais, 
quis referir-se à entrevista dada aos jornais pelo 
eminente Presidente do meu Partido, devo declarar 
que tudo quanto o nobre colega diz reflete a 
realidade quanto à tramitação do projeto nesta Casa 
do Congresso, mas não infirmo que as declarações 
sejam do Presidente do P.T.B. O que Sua Excelência 
declarou – e creio que ninguém poderá contestá-lo – 
é que o Projeto de Previdência Social arrasta-se há 
mais de dez anos, no Congresso Nacional. Não 
houve acusação direta a qualquer Senador ou à 
Casa; tratou-se apenas de uma exposição de S. 
Exa., na qual ficou bem salientada a circunstância de 
que o projeto, na realidade, tramita no Congresso há 
mais de dez anos. Releve-me V. Exa. a extensão do 
aparte. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Agradeço a  
V. Exa., mas peço sua atenção para o fato de  
ter lido, no início de minha oração declarações  
do eminente Vice-Presidente da República  
e Presidente do Senado, Senhor João  
Goulart, acusando diretamente a União Democrática 
Nacional pela demora na tramitação dos projetos  
de Previdência Social e de Direito de Greve.  
Fiz menção dêsse trecho da entrevista de  
Sua Excelência visto haver referência direta ao  
meu Partido, e por essa razão é que me encontro  
na tribuna. 
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O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – A 
referência foi ao Senado ou à União Democrática 
Nacional? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Refere-se à 
emenda que apresentei, e da qual me ocuparei daqui 
a pouco. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Estimaria se V. Exa. lesse o trecho. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Repetirei para 
o nobre colega a leitura do trecho: 

"Referiu-se à dificuldade que vem surgindo no 
Senado para a aprovação da Lei de Previdência 
Social e a do Direito de Greve, dizendo que a União 
Democrática Nacional no que toca à primeira dessas 
proposições, criara embaraços na parte fundamental 
que é a que institui o monopólio estatal". 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Parece-
me que o ponto capital não é a procrastinação do 
projeto no Senado, nem o Partido de V. Exa. O 
pensamento fundamental está na discordância do 
monopólio estatal estabelecido na proposição que a 
União Democrática Nacional combate. Creio ser essa a 
intenção de Sua Excelência. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Refere-se S. 
Exa. às dificuldades que vêm sendo opostas pela 
UDN à aprovação do projeto e, também, à emenda 
de minha autoria. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – É a 
interpretação de Vossa Excelência. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite o 
nobre orador um aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o 
prazer. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Na parte  
do monopólio estatal de seguros, acompanharei  
V. Exa. Sou contrário, a êsse monopólio,  
sei das dificuldades, das instituições de previ- 
 

dência para pagar os benefícios a que têm direito os 
segurados. Não concorrerei com o meu voto para 
que se desorganize o que está sendo feito pelas 
instituições privadas. Êsse, o meu voto pessoal. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Agradeço ao 
nobre Senador Victorino Freire. 

Sr. Presidente, a Bancada Udenista nesta e na 
outra Casa do Congresso, jamais poderia obstar o 
andamento dêsse projeto, originário da União 
Democrática Nacional, na Câmara dos Deputados, 
apresentado que foi pelo Deputado Aluísio Alves. 

Ora, apesar dos esforços ali despendidos, a 
proposição demorou dez anos. Se assim ocorreu, foi 
por descaso ou incúria justamente do Partido 
Trabalhista Brasileiro, que deveria promover sua 
rápida tramitação. 

Como já disse, os Relatores que se 
demoraram com o projeto eram todos do Partido 
Trabalhista Brasileiro, mas devo ressalvar que a 
delonga foi em benefício do interêsse público. 

Sr. Presidente, o nobre Vice-Presidente da 
República, já agora com a sua opinião reforçada pelo 
ilustre Líder da Bancada Trabalhista nesta Casa, 
considera óbice ao andamento do projeto a emenda 
por mim oferecida na Comissão de Constituição e 
Justiça, no sentido de retirar da proposição o 
monopólio estatal de seguros; mas eu procurava 
corrigir a desorganização dos Institutos de 
Previdência do País, impossibilitados de receber 
encargo dessa natureza. Aliás, essa falta de 
organização foi muito criteriosamente reconhecida 
pelo ilustre Relator da matéria, na Comissão de 
Legislação Social, o nobre Senador Lima Teixeira, o 
qual, declarando não estarem os Institutos em 
condições de suportar, no momento, o encargo, 
ofereceu emendas para que sòmente dentro de dois 
anos, assumissem a responsabilidade do seguro. 

 



– 237 – 
 

Tenho, portanto, Sr. Presidente, em apoio à 
minha emenda, o próprio Relator da matéria, um dos 
mais ilustres membros da Bancada Trabalhista nesta 
Casa. 

Reforçando minha opinião no particular, 
publicaram os jornais de ontem o protesto da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores nas 
Emprêsas de Crédito contra a desordem, 
desorganização e desonestidade que dominam um 
dos mais bem organizados Institutos de Previdência 
Social do País, o dos Bancários. 

O Manifesto, assinado pelos Senhores 
Humberto Menezes Pinheiro, Presidente da 
Associação; Salvador Romano Lossaco, Vice-
Presidente; Olímpio Fernandes Melo, 1º Secretário; 
Wilmo Trindade de Oliveira, 2º Secretário; Hernildo 
Gomes de Almeida, 1º Tesoureiro; e Osmildo 
Stafford da Silva, Diretor de Relações, declara: 

"Rompendo, um a um, todos os compromissos 
assumidos com os bancários – e revelando  
não se achar à altura do cargo, o Sr. Enos,  
primeiro, não resistiu às pressões de interêsses 
estranhos e cedeu à política do empreguismo; 
depois, passou a esbanjar os recursos da  
autarquia, inclusive em proveito próprio e de  
seus amigos; por fim, desesperado, sentindo- 
se repudiado pelos bancários, dipôs-se a  
pagar qualquer preço pela permanência no  
cargo, gastando grandes somas do Instituto  
em propaganda pessoal, através de jornais,  
revistas, rádio, televisão e cinema; procurando 
inútilmente corromper seus opositores;  
assinando nomeações para cargos de polpudos 
vencimentos; exaurindo os cofres da instituição  
em construções de alto custo, inacessíveis aos 
associados, onerando assim os orçamentos 
presentes e futuros da autarquia". 

Sr. Presidente, trata-se de documento 
respeitável provindo de importante associação de 
classe e que define a posição daquela autarquia, 
considerada até agora o padrão dos Institutos de 
Aposentadoria e Pensões do Brasil. 

Se é assim em relação ao I.A.P.B., em que 
condições se encontram os outros Institutos e como 
poderíamos confiar a tais instituições a 
responsabilidade do seguro social, pois que isto viria 
redundar não em benefício mas, sim, em prejuízo 
imediato dos seus associados. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Exa. mais um aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Pois não. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 

Julgava eu que o ponto de vista da União 
Democrática Nacional fôsse outro, inteiramente 
diferente. Não era, por exemplo, a questão da 
regularidade da vida dos Institutos. Neste ponto, devo 
dizer a V. Exa. que o objetivo do nosso Partido é o de 
que os Institutos funcionem bem e com honestidade, 
dentro da sua estrutura jurídica e atingindo tôdas as 
finalidades para as quais foram criados. 

As irregularidades apontadas pela Imprensa, 
que V. Exa. acaba de ler, deviam ser realmente 
apreciadas em inquérito regular, para a devida 
punição dos culpados. O ponto de vista do meu 
Partido, repito, é o de que os Institutos funcionem 
bem e com honestidade, para que possam alcançar 
seus objetivos. Julgava eu – dizia no começo do meu 
aparte – que o ponto de vista da União Democrática 
fôsse outro, inteiramente diferente. Vejo porém, que 
há possibilidade de nos conciliarmos todos, adotando 
o princípio do monopólio estatal. Acreditava que a 
União Democrática Nacional se opunha a essa parte 
do projeto, apenas por questão de princípio,  
em respeito à iniciativa privada, entendendo que, 
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ao invés de pertencer ao Estado, o seguro social 
devia caber a entidades particulares. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito agradeço 
o aparte do nobre colega e não posso deixar de 
reconhecer que um Partido formado por homens da 
categoria de Vossa Excelência... 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Muito 
agradecido. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ...e do seu 
ilustre Presidente e Vice-Presidente da República, 
Dr. João Goulart, não poderia ter outra orientação 
que não a de desejar que os Institutos se rejam 
dentro das normas legais, a fim de que possam 
prestar os serviços para que foram destinados. O 
que efetivamente se verifica, é que não se 
encontram nessas condições. A desordem reinante 
não é apontada tão-sòmente pela Imprensa, como 
diz V. Exa. Tenho em mãos manifesto de protesto de 
associação de classe que, dependendo diretamente 
do IAPB revolta-se contra os desmandos, o 
empreguismo e a desonestidade de sua direção. E 
êste, como disse, ainda há pouco era considerado o 
mais bem organizado, o mais bem orientado e 
dirigido dos institutos de aposentadoria. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. JOÃO VILLABÔAS: – Com prazer. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Devo 

dizer a V. Exa., para excluir qualquer pensamento  
de que o Partido Trabalhista Brasileiro esteja 
interferindo diretamente na vida dêsse Instituto,  
que essa entidade está sob a direção dos  
próprios bancários, que são possuidores de  
nível social elevado, como sabe o nobre colega.  
A orientação de minha agremiação é exatamente  
a de pugnar no sentido de que essa  
classe trabalhadora do Brasil o tenha sob 
 

sua direção, sendo um bancário, o Dr. Saddock de 
Sá, o Presidente do Instituto de Aposentadoria e 
Pensões dos Bancários. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Estou de pleno 
acôrdo com V. Exa. em que se entregue a direção 
dos institutos a seus próprios associados. É preciso, 
entretanto, criteriosa escolha dêsses dirigentes. A 
responsabilidade, neste momento, de sua nomeação 
e conservação não cabe direta e exclusivamente ao 
Sr. Presidente da República, mas ao Sr. Vice-
Presidente da República, pois dependem das 
indicações do ilustre Senhor João Goulart. A 
responsabilidade da permanência de um homem 
sôbre quem pesa acusação dessa natureza, feita 
pelos interessados naquele Instituto, recai, 
precisamente, sôbre o Partido de Vossa Excelência. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o 
prazer. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Devo 
declarar a V. Exa. que, em relação ao Instituto dos 
Bancários, há duas alas fortes: uma solicitando o 
afastamento do atual Presidente daquela instituição, 
e outra, lutando pela sua manutenção. 

O assunto está sendo alvo de estudos por 
parte das altas autoridades federais, para uma 
decisão justa, tendo em vista o interêsse público e a 
boa marcha daquele organismo. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito agradeço o 
aparte de V. Exa. A matéria, porém, não deve ficar 
apenas sujeita a estudos para dirimir divergências entre 
duas correntes que existem no Instituto dos Bancários. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Dentro da mesma classe. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: –  
Como V. Exa. disse há pouco, de- 
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ve-se submeter o assunto a inquérito administrativo, 
pelo qual se apure a veracidade da denúncia. Se 
inverídica, o Presidente daquela instituição tão 
gravemente acusado pelos interessados, poderá 
apresentar-se limpo de culpa e continuar no 
exercício da função. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – V. 
Exa. tem tôda a razão. O estudo a que me referi há 
pouco é exatamente êsse, e o inquérito há de apurar 
fielmente os fatos. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito grato a 
Vossa Excelência. 

Sr. Presidente, o ilustre Sr. Vice-Presidente da 
República, acusa ainda o meu Partido de retardar o 
andamento do projeto que regula o direito de greve no 
País. Participei de reunião no Gabinete do ilustre Líder 
da Maioria desta Casa, juntamente com o Sr. João 
Goulart e outros membros da bancada petebista, 
inclusive, se não me falha a memória o nobre Senador 
Lima Teixeira. O nobre Líder da Bancada Petebista 
havia requerido urgência para o projeto de Previdência 
Social e o de Direito de Greve. Entendemo-nos, então, 
com o Sr. Vice-Presidente da República digno 
Presidente desta Casa, tendo S. Exa. exposto a 
necessidade de um estudo profundo do projeto que 
regulamenta o direito de greve, que o escoimasse de 
demasias e exageros tais que até os comunistas se 
manifestavam contra sua aprovação, por considerar 
que na prática viria a servir de provocação. 

Resolveu-se, então, que os projetos fôssem 
reexaminados. O da Previdência Social sê-lo-ia após 
o trabalho vigoroso que então fazia o digno Senador 
Lima Teixeira, e teria curso normal depois da 
publicação do estudo. O que regulamenta o Direito 
de Greve seria estudado pelos líderes desta Casa 
que o modificariam de modo a que pudesse ser 
enquadrado nos têrmos da Constituição e atendendo 
às necessidades do operariado brasileiro. 

Na Comissão de Constituição e Justiça, distribuído 
ao ilustre Senador Jefferson de Aguiar, apresentou-
lhe S. Exa. longo substitutivo, consubstanciado em 
70 artigos, o qual, a requerimento do nobre Senador 
Argemiro de Figueiredo, foi dado à publicidade para 
conhecimento e estudo do Senado. 

Na reunião seguinte daquela Comissão, 
quando deveria ser examinada a matéria, o nobre 
Líder da Maioria, Senador Lameira Bittencourt, 
falando em nome do Vice-Presidente da República, 
Sr. João Goulart, pediu adiamento, a fim de que se 
manifestassem os líderes do Senado. Sucederam-se 
então as reuniões, para que o nobre Senador 
Jefferson de Aguiar apresentasse substitutivo que 
consagrasse o pensamento geral do Senado. 

Não houve, portanto, interferência da União 
Democrática Nacional no sentido de protelar o 
andamento do projeto. Não fomos relatores, não Ihe 
oferecemos emendas, não pedimos vistas nas 
Comissões; destarte torna-se por completo 
descabida a afirmativa do Vice-Presidente da 
República, de que a União Democrática Nacional 
vinha criando embaraço à tramitação dêsse projeto, 
como do relativo à participação dos trabalhadores 
nos lucros das emprêsas. 

Creio tenha S. Exa. se baseado em 
informações falsas. Não as colheu – estou certo – de 
pessoas fidedignas, nem na Secretaria desta Casa. 

Acentua, na entrevista, que tem grande aprêço 
pelo Senado, mas que é de todos conhecido que leis 
de interêsse das classes populares se encontram 
congeladas nas duas Casas do Congresso. 

E indaga: 
"Onde se encontra a regulamentação da 

participação dos trabalhadores nos lucros das 
emprêsas?". 

Sr. Presidente, o único projeto oferecido ao 
Senado, procurando regularizar a matéria, é o de nú- 
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mero 28, de 1951, de minha autoria. Fui eu que, 
nesta Casa, em 1951, procurei regulamentar o 
preceito constitucional referente à participação dos 
trabalhadores nos lucros das emprêsas. 

Êsse projeto teve tramitação regular até 1953, 
quando foi distribuído ao então Senador Alberto 
Pasqualini um dos mais eminentes representantes 
petebistas com assento nesta Casa. Tendo S. Exa. 
sofrido o rude golpe que todos conhecemos, 
conservou o projeto consigo, só o devolvendo 
tempos depois. 

Assim quando restituída a proposição de 
minha autoria, já aqui chegara, em 1952, a elaborada 
na Câmara dos Deputados, que congregava os 
diferentes trabalhos ali apresentados sôbre a 
matéria, e depois vitoriosa com a emenda 
substitutiva do nobre Deputado Daniel Farato. 

Na Comissão de Constituição e Justiça, foi 
distribuída ao representante do Partido Trabalhista 
Brasileiro, nosso então colega, ex-Senador Gomes 
de Oliveira, em 13 de dezembro de 1952, e devolvida 
em 23 de abril do ano seguinte. Permaneceu, assim, 
em mãos de S. Exa., quatro meses e dez dias. 

Efetivamente, dentro dêsse período, 
ocorreram as férias parlamentares, cujo período 
deve ser descontado, mas mesmo assim o prazo 
total não seria exagerado para estudo de matéria 
dessa relevância. 

O nobre Senador Gomes de Oliveira, 
raramente detinha um projeto além do prazo 
regimental. 

Passou a matéria, depois, à Comissão de 
Legislação Social, sendo distribuída ao ex-Senador 
Luiz Tinoco, em 4 de setembro de 1953, e devolvida 
em 14 de novembro do mesmo ano. S. Exa. ficou 
com êsse projeto dois meses e dez dias. 

Enviada a proposição à Comissão  
de Finanças, foi pedida audiência da Comissão  
de Economia, sendo a matéria distribuída  
ao ex-Senador Euclides Vieira, em 21 de janeiro 
 

de 1955 e devolvida em fins de 1956. 
Passou, depois, à Comissão de Legislação 

Social, onde se encontra desde 21 de novembro de 
1958. 

Em todo o período, porém, de exame do 
projeto nesta Casa, fui constante, insistente e, 
mesmo, impertinente em ativar seu andamento. 
Apresentei, nesse sentido, nada menos de cinco 
requerimentos, conseguindo, assim, que a 
proposição passasse de uma comissão para outra no 
menor prazo possível, e viesse a Plenário, onde 
recebeu 64 emendas. 

Retornou, então, às comissões. 
Requeri sua volta a plenário, em 25 de agôsto 

de 1953, 9 e 30 de novembro do mesmo ano, 8 de 
março de 1954 e 6 de dezembro de 1957. O nobre 
Senador Mozart Lago requereu idêntica providência 
em 9 de setembro de 1954 e em 14 de outubro de 
1955. 

Verifica-se, portanto que cinco dos sete 
requerimentos visando a acelerar a tramitação do 
projeto foram assinados por mim; e dois pelo 
Senador Mozart Lago. Os ilustres Membros da 
Bancada Trabalhista no Senado dispõem, assim, de 
elementos para informar ao eminente Vice-
Presidente da República, em que Comissão está o 
projeto; qual a fase em que se encontra e qual o 
motivo da demora de tramitação. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Dá 
licença para mais um aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Pois não. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – A 

apreciação de V. Exa. evidencia estar longe do 
pensamento do Presidente do meu Partido a idéia de 
responsabilizar qualquer agremiação partidária pela 
procrastinação dos projetos mencionados. Pelo 
relato que acaba de fazer, verifica-se que muitos 
dêles tiveram andamento moroso até nas mãos de 
Senadores filiados ao Partido Trabalhista Brasileiro. 
Vale dizer: 
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não pode ter havido da parte do Vice-Presidente da 
República, a intenção de ofender qualquer membro da 
União Democrática Nacional ou de outros partidos, 
enfim, o próprio Senado da República. Na verdade, 
andou bem S. Exa. ao esclarecer a Nação sobre o fato 
de proposições de maior interêsse para os trabalhadores 
do Brasil, tramitarem lentamente pelo Congresso, 
inclusive a de autoria do Partido de V. Exa., que se 
encontra, no momento, no Senado. O que interessa ao 
Presidente do meu Partido e a todos nós, é que as boas 
leis em benefício dos trabalhadores – de iniciativa de 
qualquer Partido – tenham andamento rápido, a fim de 
serem atendidas as legitimas aspirações da classe. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Permite o 
nobre orador um aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o 
prazer. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Convém 
fixar a posição que assumimos, nós, os 
representantes da União Democrática Nacional, no 
Senado da República, no momento em que 
discutimos e votamos alguns projetos de lei da 
maior importância para os trabalhadores 
brasileiros. O primeiro, referente à criação de novo 
sistema de administração das estradas-de-ferro – 
e que instituiu a Rede Ferroviária Brasileira S.A. – 
todo o Senado recordará o trabalho modesto, mas 
contínuo e pertinaz, que desenvolvemos para que 
os direitos assegurados em várias legislações, aos 
trabalhadores ferroviários brasileiros, fossem 
respeitados e preservados, na nova proposição. 
Oferecemos. lhe uma série de emendas cuja 
tramitação acompanhamos nas Comissões 
técnicas da Casa; fizemos vários representantes 
da U.D.N. discursar, em Plenário, e conseguimos – 
repito – permanecessem intactos, no texto do 
projeto, aquêles direitos assegurados, em 
inúmeras leis, aos ferroviários brasileiros. 
 

 

Posteriormente, quando discutimos o Projeto de 
Abono, asseguramos aos trabalhadores, ferroviários, 
marítimos e portuários – graças à famosa Emenda nº 
13, que ofereci à proposição e que defendemos no 
Senado e na Câmara dos Deputados através de 
contatos com vários Líderes de partidos, inclusive da 
Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro – o 
aumento de trinta por cento negado na proposição 
enviada a esta Casa. 

Cabe, por último, lembrar o despretensioso 
trabalho que realizamos para que votássemos o 
Projeto de Anistia aos Trabalhadores da 
Administração do Pôrto do Rio de Janeiro. 
Evidentemente emocionado, ouvi as palavras do 
eminente Senhor João Goulart, Presidente do 
Senado, ao promulgar a Lei em seu Gabinete, 
atribuindo ao meu modesto esforço a vitória e a 
rapidez da tramitação da matéria. Não estabeleço 
confronto entre minha humilde atuação e a dos mais 
Senadores, todos compenetrados dos seus deveres; 
contudo, é justo, neste instante, lembrar a preciosa 
colaboração que temos oferecido nós, os 
representantes da União Democrática Nacional, à 
votação de vários projetos de alto interêsse público 
e, de modo especifico, do interêsse dos 
trabalhadores nacionais. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permita-me nobre orador um aditamento às 
alegações do Senador Freitas Cavalcanti. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com muito 
prazer. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Nesta 
oportunidade, rendo sincera homenagem ao nobre 
colega Freitas Cavalcanti, testemunhando as fiéis 
declarações que acaba de fazer. Temos, dentro do 
nosso Partido, homens integrados nos ideais 
trabalhistas; mas nenhum deles excedeu o ilustre 
representante das Alagoas em operosidade e brilhan- 
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tismo na defesa dos trabalhadores do Brasil. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Comove-
me a declaração de Vossa Excelência. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Sr. Presidente, 
agradeço, muito sensibilizado, o aparte com que me 
honrou o nobre Líder do Partido Trabalhista 
Brasileiro, ressaltando o mérito do ilustre colega 
Freitas Cavalcanti, cujos, esforços o Senado 
acompanhou naqueles momentos, na defesa dos 
interesses dos trabalhadores brasileiros. Se o 
eminente Líder da Bancada Trabalhista declara que 
seus correligionários só desejam concorrer para a 
votação dos projetos que tragam o bem, a felicidade 
ao trabalhador brasileiro, não constitui semelhante 
aspiração monopólio do seu Partido. 

Tanto a União Democrática Nacional como o 
Partido Social Democrático, nesta Casa se têm 
mantido na defesa dos altos interesses dos 
trabalhadores nacionais. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – É 
dever de todos os Partidos e, em particular, do 
Partido Trabalhista Brasileiro. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com muito 
prazer. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Lamento não  
ter ouvido o inicio do discurso de V. Exa. Ciente 
das generosas palavras que proferiu a meu 
respeito... 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Sempre faço 
justiça a Vossa Excelência. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – ...e das honrosas 
referências ao meu trabalho de relator da Comissão de 
Legislação Social, quando apresentei emendas ao 
projeto oriundo da Câmara dos Deputados, desejo pres- 
 

 

tar uma informação ao nobre colega. Achando-se 
naquela Comissão o Projeto sobre Participação dos 
Trabalhadores nos Lucros das Empresas, a que acaba 
de referir-se, avoquei.o para relatar, numa 
demonstração de que, nesta Casa, todos os Partidos 
se interessam por servir à massa operária atendendo 
aos seus mais urgente reclamos. Oportunamente, 
ouvirei com prazer V. Exa. Líder da União Democrática 
Nacional, e trocarei impressões com as classes, com 
objetivo idêntico ao que alcançamos ao relatar a Lei 
Orgânica da Previdência Social. Estou certo de que 
contarei com o concurso do ilustre colega. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Agradeço o 
aparte com que me honra o nobre Senador pela 
Bahia. 

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

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com o máximo 
prazer. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Desejava 
lembrar a V. Exa. que, num dos primeiros discursos 
que tive a honra de pronunciar neste sodalício, referi-
me justamente à participação dos Trabalhadores nos 
Lucros das Empresas. Mais tarde, quando o projeto 
veio a Plenário, apresentei-lhe substitutivo, aliás, um 
tanto revolucionário, que guarda, até hoje, o mesmo 
silêncio que a proposição referida. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Já que V. Exa, se 
refere a esse substitutivo e o nobre Senador Lima 
Teixeira me concita a concorrer, com os meus esforços, 
para a tramitação mais apressada possível dêsse 
projeto, solicito a V. Exa. que, juntos retiremos as 
emendas apresentadas à proposição. Ofereci vinte e 
uma emendas; o Senador Othon Mäder, quarenta e 
quatro; V. Exa., uma e o Senador Gomes de Oliveira 
outra. Apresentou ainda o nobre colega o substitutivo 
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que considera revolucionário. Portanto, nós, que 
desejamos a paz e a tranqüilidade, já estamos 
ameaçados pelo seu substitutivo. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Peço licença 
para uma explicação. Digo revolução noutro sentido, 
por fugir às normas gerais do projeto. O substitutivo 
está formulado sob outro aspecto, outras bases. 

Daí chamá-lo revolucionário, pois revoluciona 
o próprio projeto. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Eu dirigiria 
apêlo a V. Exa. para que retirássemos nossas 
emendas e deixássemos passar o projeto tal qual 
veio da Câmara dos Deputados, reservando-nos a 
estudá-lo na sua aplicação. Como se trata de matéria 
nova, naturalmente, obrigará a estudos para sua 
adaptação ao País; e oportunamente traremos a 
Plenário as modificações que merecer. 

Sabe V. Exa. que não é possível permanecer 
a situação atual. Depois de treze anos de 
promulgada a Constituição, em que se consigna o 
direito à participação dos trabalhadores nos lucros 
das empresas, não podemos continuar a cercear-
lhes êsse direito, a privá-los da percepção dêsse 
benefício, enquanto os empregadores seguem 
locupletando-se com as vantagens que, desde 
aquela data, deviam distribuir aos empregados. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Dá licença para 
outro aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo 
prazer. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – A despeito de 
opiniões em contrário, entendo que o projeto 
propiciará clima de bom entendimento entre o 
Capital e o Trabalho. Desde que participe do 
lucro da empresa, o operário terá maior interesse 
pelo desenvolvimento da organização. Discordo 
dos que afirmam trará a proposição dificuldades 
tremendas entre empregados e empregadores, 
 

 

sobretudo porque êstes, a qualquer momento, 
poderão ver suas escritas devassadas a pedido dos 
empregados. Não! Entendo, repito, que a medida 
será fator de união entre as duas classes e 
constituirá, amanhã, um meio de equilíbrio entre o 
Capital e o Trabalho. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Folgo  
em verificar que o nobre Representante da Bahia 
tem pensamento idêntico ao meu, sobre o 
assunto. 

Considero o projeto da participação do 
trabalhador no lucro da empresa um meio de 
aproximação entre o empregado e o empregador. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – É verdade. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Desaparecerá, 

assim, lentamente o choque de interêsses; e ambos, 
empregador e empregado, convergirão esforços em 
prol de único objetivo: a formação do lucro a ser 
distribuído. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Perfeito! 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Sr. 

Presidente, já temos casos pacíficos, no Brasil, 
de distribuição de lucros de empresas a seus 
trabalhadores. Os funcionários da Companhia 
Siderúrgica Nacional, de Volta Redonda, há 
longos anos participam dos lucros daquela 
organização, através de distribuição equânime, 
feita pela sua direção. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – É um exemplo. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Os 

servidores do Lar Brasileiro, de que é um dos 
Diretores o nobre Senador Rui Carneiro, recebem 
anualmente essa participação, de forma regular e 
normal, sem exclusão de uns, em benefício de 
outros. 

É verdade que outras empresas também 
bonificam seus empregados com uma parte dos 
lucros; mas essa vantagem é concedida a cri- 
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tério da Diretoria, levada por sentimentos afetivos, 
atendendo à situação de cada trabalhador. 

O que desejamos, porém – e venho lutando, 
desde a Constituição, quando ofereci a emenda 
propugnando pela participação do trabalhador nos 
lucros das empresas – é que empregados percebam 
esse numerário como um direito e não como u'a 
manifestação altruística dos patrões! 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Perfeito. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Assim, como 

os outros autores de emendas não integram mais 
esta Casa, concito o nobre Senador Lima Guimarães 
a retirarmos as que oferecemos, a fim de que o 
projeto seja votado tal qual veio da Câmara dos 
Deputados. Reservando-nos, repito oportunamente, 
melhorarmos a Lei, se sua aplicação não oferecer o 
resultado esperado. 

Sr. Presidente, trouxe-me à tribuna o desejo 
de esclarecer que o Sr. João Goulart, digno 
Presidente desta Casa, laborou em êrro, agiu em 
desacôrdo com a realidade dos fatos ao declarar que 
a União Democrática Nacional criara dificuldades no 
Senado à, tramitação dos projetos de Previdência 
Social e de Direito de Greve. 

Penso haver convencido os nobres 
representantes do Partido Trabalhista Brasileiro, que, 
em momento algum, a U.D.N. procurou entravar o 
andamento dessas proposições, aliás de iniciativa 
estranha ao P.T.B.: o de Previdência Social é 
oriundo da União Democrática Nacional e o de 
Direito de Greve foi apresentado por um 
representante do Partido Socialista Brasileiro, o 
Deputado Aurélio Vianna, modificado por emenda 
substitutiva de membro do mesmo Partido, Deputado 
Rogê Ferreira. 

Não havia razão para que nós – que na 
Câmara dos Deputados nos batemos pela aprovação 
do Projeto do Deputado Aluisio Alves, modificando a 
organização e a forma de ser distribuída a previdência 
 

 

social de qualquer forma, criássemos dificuldades ao 
andamento da matéria. 

Espero que o Sr. Vice-Presidente da República, 
melhor informado, não continue a fazer acusações 
dessa natureza ao meu Partido. (Muito bem; muito 
bem. Palmas. O orador é cumprimentado). 

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

É lido e deferido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 361, DE 1959 

 
Exmo. Sr. Presidente: 
Nos têrmos do Regimento Interno, venho 

requerer a Vossa Excelência sejam solicitadas ao 
Poder Executivo, através do Ministério da Fazenda, 
as seguintes informações: 

1) Se a Diretoria da Despesa dá 
conhecimento, diretamente aos interessados em 
processos ali em curso, a fim de não ser retardada a 
respectiva tramitação, das decisões proferidas ou 
das exigências a cumprir. 

2) No caso negativo, por que não é adotada 
pelo S.O.R. essa providência em favor dos inativos e 
pensionistas. 

Sala das Sessões, em 7 de outubro de 1959. – 
Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE: – Há outro requerimento 
que será lido pelo Sr. 1º Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 362, DE 1959 

 
Nos termos do artigo 330, letra C, do Regimento 

Interno, requeremos urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 54, de 1959, que incorpora ao patrimônio 
das Forças Armadas o Monumento Nacio- 
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nal aos Mortos da Segunda Guerra Mundial. 

Sala das Sessões, em 7 de outubro de 1959. – 
Cunha Mello. – Gaspar Velloso. – Lobão da Silveira. 
– Argemiro de Figueiredo. – Francisco Gallotti. – 
Attilio Vivacqua. – Alô Guimarães. – Coimbra Bueno. 
– Públio de Mello. – Ary Vianna. – Freitas Cavalcanti. 
– Ovídio Teixeira. – Taciano de Mello. – Heribaldo 
Vieira. – Novaes Filho. – Paulo Fernandes. 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento será 
votado no final da Ordem do Dia. 

Terminou na sessão anterior o prazo regimental 
para apresentação de emendas, perante a Mesa, aos 
subanexos Orçamentários para 1960 referentes aos 
Ministérios da Guerra e das Relações Exteriores. 

Apenas ao primeiro foi oferecida uma emenda, 
que vai ser lida. 

É lida e apoiada a seguinte emenda: 
 

EMENDA Nº 1 
 
Para a Confederação Colombiana Brasileira: 
 

 Cr$ 
a) Aquisição de cestas.............. 150.000,00 
b) Aquisição de material colombófilo.. 100.000,00 
c) Eventuais e prêmios....................... 50.000,00 
   
 Total................................................. 300.000,00 
   
 Para as Federações Colombófilas 

do Distrito Federal, São Paulo, 
Minas Gerais e Rio Grande do sul.. 

 
 
300.000,00 

 
Justificativa 

 
Esta subvenção decorre do Decreto nº 22.894, 

de 6 de julho de 1933. – Lima Guimarães. 
O SR. PRESIDENTE: – Os  

subanexos e a emenda vão à Comissão  
de Finanças, onde os Srs. Senado- 
 

 

res poderão apresentar outras emendas. 
Está esgotada a hora do Expediente. 
Passa-se à 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 160, de 1958 (nº 3.877, de 1958, na Câmara) que 
altera os artigos 102 e 124 da Lei de Falências, para 
dar prioridade aos créditos trabalhistas, tendo 
Pareceres (sob ns. 143 e 532, de 1959) das 
Comissões: de Constituição e Justiça, oferecendo 
substutivo; de Legislação Social, favorável ao 
substitutivo. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto, com o substitutivo da Comissão de 
Constituição e Justiça. (Pausa). 

Não havendo quem os queira discutir, está 
encerrada a discussão. 

Em votação, primeiro, o substitutivo da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

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

Está aprovado. 
O projeto fica prejudicado. 
E o seguinte o substitutivo aprovado, que vai à 

Comissão de Redação: 
 

Substitutivo 
 

EMENDA Nº 1-C 
 
Art. 1º O art. 449 da Consolidação das Leis do 

Trabalho (Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943) passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 449. Os direitos oriundos da existência do 
contrato do trabalho subsistirão em caso de falência, 
concordata, concurso de credores ou dissolução da 
empresa. 
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§ 1º Na falência, na concordata, ou no 
concurso de credores, constituirão crédito 
privilegiado a totalidade das indenizações e dos 
salários devidos ao empregado. 

§ 2º Havendo concordata na falência, será 
facultado aos contratantes tornar sem efeito a 
rescisão do contrato de trabalho e conseqüente 
indenização, desde que o empregador pague, no 
mínimo, a metade dos salários que sejam devidos ao 
empregado durante o interregno". 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

É o seguinte o projeto prejudicado: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 160, DE 1958 

 
(Nº 3.877-B, de 1958, na Câmara dos Deputados) 

 
Altera os arts. 102 e 124 da Lei de Falências, 

para dar prioridade aos créditos trabalhistas. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O art. 102 do Decreto-lei nº 7.661, de 

21 de junho de 1945, passa a ser assim redigido: 
"Art. 102. Ressalvada, a partir de 2 de 

janeiro de 1958, a preferência dos créditos dos 
empregados, por salários e indenizações 
trabalhistas, sôbre cuja legitimidade não haja 
dúvida, ou quando houver, em conformidade com 
a decisão que for proferida na Justiça do Trabalho, 
e, depois deles, a preferência dos credores por 
encargos ou divididas da massa (art. 124), a 
classificação dos créditos, na falência, obedece à 
seguinte ordem: 

I – créditos com direitos reais de garantia; 
II – créditos com privilégio especial  

sôbre determinados bens; 
 

 

III – créditos com privilégio geral; 
IV – créditos quirografários. 
§ 1º Preferem a todos os créditos admitidos à 

falência, a indenização por acidente do trabalho e os 
outros créditos que, por lei especial, gozarem essa 
prioridade. 

§ 2º Têm o privilégio especial: 
I – os créditos a que o atribuírem as leis civis e 

comerciais, salvo disposição contrária desta lei; 
II – os créditos por aluguel do prédio locado ao 

falido para seu estabelecimento comercial ou 
industrial, sôbre o mobiliário respectivo; 

III – os créditos a cujos titulares a lei confere o 
direito de retenção, sobre a coisa retida; o credor goza, 
ainda, do direito de retenção sôbre os bens imóveis que 
se acharem em seu poder por consentimento do 
devedor, embora não esteja vencida a dívida, sempre 
que haja conexidade entre esta e a coisa retida, 
presumindo-se que tal conexidade entre comerciantes, 
resulta de suas relações de negócios. 

§ 3º Têm privilégio geral: 
I – os créditos a que o atribuírem as leis civis e 

comerciais, salvo disposição contrária desta lei; 
II – os créditos dos Institutos ou Caixas de 

Aposentadoria e Pensões, pelas contribuições que o 
falido dever. 

§ 4º São quirografários os créditos que, por esta 
lei, ou por lei especial, não entram nas classes I, II e III 
dêste artigo e os saldos dos créditos não cobertos pelo 
produto dos bens vinculados ao seu pagamento". 

Art. 2º O art. 124 do Decreto-lei nº 7.661, de 
21 de junho de 1945, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 124, Os encargos e dívidas da massa são 
pagos com preferência sôbre os créditos admitidos à 
falência, ressalvado o disposto nos artigos 102 e 125. 

§ 1º – São encargos da massa: 
I – as custas judiciais do processo  

da falência, dos seus inciden- 
 

 
 



– 247 – 
 
tes e das ações em que a massa for vencida; 

II – as quantias fornecidas à massa pelo 
síndico ou pelos credores; 

III – as despesas com a arrecadação, 
administração, realização do ativo e distribuição do 
seu produto, inclusive a comissão de síndico; 

IV – as despesas com a moléstia e o enterro 
do falido, que morrer na indigência, no curso do 
processo; 

V – os impostos e contribuições públicas a 
cargo da massa e exigíveis durante a falência; 

VI – as indenizações, por acidente do trabalho 
que, no caso de continuação de negócio do falido, se 
tenha verificado neste período. 

§ 2º São dívidas da massa: 
I – as custas pagas pelo credor que requereu 

a falência; 
II – as obrigações resultantes de atos jurídicos 

válidos, praticados pelo síndico; 
III – as obrigações provenientes de 

enriquecimento indevido da massa. 
§ 3º – Não bastando os bens da massa para o 

pagamento de todos os seus credores, serão pagos 
os encargos antes das dívidas, fazendo-se rateio, em 
cada classe, se necessário, sem prejuízo, porém, 
dos créditos de natureza trabalhista". 

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

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 69, de 1959 (nº 169, de 1959, na Câmara dos 
Deputados), que prorroga o prazo de pagamento dos 
débitos dos cafeicultores amparados pelas Leis ns. 
2.095, de 16 de novembro de 1953, 2.697, de 27 de 
dezembro de 1955 e 3.393, de 27 de maio de 1958 e 
dá outras providências, tendo Pareceres Favoráveis, 
sob ns. 519 e 520, de 1959, das Comissões de 
Economia e de Finanças. 

 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (pela ordem): – 
Sr. Presidente, desejo encaminhar à Mesa 
requerimento de adiamento da discussão e votação 
do Projeto de Lei da Câmara nº 69-59. 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa aguarda o 
requerimento do nobre Senador João Villasbôas. 
(Pausa). 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (pela ordem) (*): – 
Sr. Presidente, em face dos esclarecimentos que acabo 
de receber da Bancada do Paraná, relativamente ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 69, de 1959, desisto do 
requerimento de adiamento. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre Senador João 
Villasbôas desiste do requerimento de adiamento. 

Em discussão o projeto. 
O SR. ALÔ GUIMARÃES (*): – Sr. Presidente, 

desejo tecer algumas considerações sobre o Projeto 
de Lei da Câmara nº 69, de 1959, que concede aos 
cafeicultores, devedores do Banco do Brasil, 
moratória para que seu débito seja pago em oito 
anos, estabelecido o critério da safra 1958-1959. 

Agradeço, em nome da Bancada do Paraná, 
ao eminente Senador João Villasbôas, por ceder ao 
nosso apêlo, reconhecendo tratar-se de projeto de 
sumo interêsse, não só dos cafeicultores, mas, de 
todo o País, por criar condições favoráveis ao 
desenvolvimento de cultura que representa sessenta 
por cento das divisas nacionais. 

Sr. Presidente a proposição do nobre 
Deputado paranaense, Othon Mäder, é justa, 
decente, correta, e defende o interesse nacional. 

Em outra oportunidade, quando o então Senador 
Othon Mäder apresentou projeto idêntico, nesta Casa, 
emiti na Comissão de Economia, ao relatar a matéria, 
parecer favorável, por entender necessária a 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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providência, que visava a solucionar o problema do 
café. 

Sr. Presidente, é preciso conhecer-se o drama 
dos cafeicultores. Tem-se a impressão, no Brasil, de 
que a cultura da rubiácea proporciona rápido 
enriquecimento, esquecendo-se estar ela, com as mais, 
sujeita às intempéries e a percalços de tôda a ordem, 
como, por exemplo, as geadas de 1953 e 1956. 

Assim, cumprirá esta Casa missão de alta 
nobreza, e os Srs. Senadores desempenharão bem 
seus mandatos se aprovarem o projeto em debate, 
que atende à realidade brasileira e enseja aos 
cafeicultores a possibilidade de saldarem seus 
débitos com o Banco do Brasil. (Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
(Pausa). 

Mais nenhum Sr. Senador desejando usar da 
palavra, declaro-a encerrada. 

Em votação o projeto 
Os Senhores Senadores que o aprovam; 

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

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 69, DE 1959 

 
(Nº 169-B, de 1959, na Câmara dos Deputados) 

 
Prorroga o prazo de pagamento dos débitos 

dos cafeicultores amparados pelas Leis ns. 2.095, de 
16 de novembro de 1953, 2.697, de 27 de dezembro 
de 1955 e 3.393, de 27 de maio de 1958, e da outras 
providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Aos cafeicultores amparados pelas 

Leis ns. 2.095, de 16 de novembro de 1953, 
2.697, de 27 de dezembro de 1955, e 3.393,  
de 27 de maio de 1958, é facultado o 
 

 

direito ao pagamento do débito que se verificar 
após o término do período agrícola 1958.1959, 
resultante dos financiamentos especiais 
concedidos através da Carteira de Crédito 
Agrícola e Industrial do Banco do Brasil S.A., 
inclusive o custeio especial da safra agrícola 
1958-1959, em oito (8) prestações anuais 
consecutivas, sendo as quatro (4) primeiras de 
dez (10) por cento e as quatro (4) seguintes de 
quinze (15) por cento, computados os juros 
respectivos à taxa de sete (7) por cento ao ano, e 
mantidas as garantias hipotecárias anteriormente 
constituídas. 

§ 1º O vencimento da primeira prestação será 
em 31 de outubro de 1959, vencendo se as 
seguintes, durante os sete anos de prazo, em igual 
dia e mês de cada ano, consecutivamente. 

§ 2º Os direitos assegurados neste artigo 
estendem-se aos devedores que na data da vigência 
desta lei, já tenham entregue, para a satisfação de 
suas obrigações, o produto parcial ou total da safra 
1958-1959, devolvendo-se lhes a garantia ou 
importância porventura excedente à primeira 
amortização de 10 por cento. 

Art. 2º Não farão jus aos benefícios da 
presente lei os cafeicultores que hajam renunciado 
aos favores das Leis ns. 2.095 e 2.697, citadas; os 
que hajam, no curso dos financiamentos especiais, 
cometido ato ilícito nelas considerados, e os que 
deixaram de exercer a atividade sem a sua 
transferência comprovada a terceiros. 

Art. 3º Fica a Carteira de Redesconto do 
Banco do Brasil S.A. autorizada a conceder, fora dos 
limites em vigor, aos estabelecimentos bancários o 
redesconto de títulos representativos dos créditos 
resultantes desta lei e até o prazo máximo de um 
ano. 

Art. 4º Em garantia do pagamento  
de suas responsabilidades, os cafeicultores 
beneficiados destinarão ao Banco do Brasil  
S.A., para venda e amortização dos débi- 
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tos, na forma do estatuído no artigo 1º desta lei, o 
café colhido nos imóveis respectivos. Para êsse fim, 
a União é credora pignoratícia, independentemente 
de qualquer convenção, ficando-lhe, assim, 
assegurado o penhor legal sôbre as safras obtidas, 
ressalvado, todavia, ao Banco do Brasil S.A., o 
direito de conceder novos financiamentos para 
custeio das mesmas lavouras e outros previstos no 
Regulamento de sua Carteira de Crédito Agrícola e 
Industrial, mediante constituição do penhor 
convencional das aludidas colheitas, destinando-se, 
sempre, na competente orçamento, Importância 
necessária ao resgate da prestação devida por fôrça 
do facultado no art. 1º. 

Parágrafo único. Para determinação do débito 
a ser liquidado parceladamente, como estabelecido 
no artigo 1º desta lei, é necessário e suficiente que 
os beneficiários reconheçam, na forma da Lei, 
mediante declaração, a certeza e liquidez da dívida, 
bem como o valor das prestações anuais, documento 
êsse que, com a anuência do Banco do Brasil S.A., 
na qualidade de mandatário da União, será averbado 
no registro competente. 

Art. 5º Aos promitentes compradores ou 
devedores com garantia hipotecária das terras objeto 
de financiamentos decorrentes das Leis números 
2.095, de 16 de novembro de 1953, e 2.697, de 27 
de dezembro de 1955, é assegurado o direito de 
pagamento das prestações ou dívidas existentes, a 
partir de 31 de outubro de 1959, na mesma forma 
pactuada anteriormente nos contratos, mantidas as 
demais condições estabelecidas, sem prejuízo, 
contudo, das garantias oferecidas em virtude da 
presente lei. 

Art. 6º Os benefícios da presente lei são 
extensivos aos herdeiros ou sucessores a qualquer 
título, desde que sub-rogados nos mesmos direitos e 
obrigações do primeiro titular. 

 

Art. 7º É facultado aos cafeicultores 
amparados por esta lei, possuidores de lavouras 
deficitárias, a sua transformação em outros tipos de 
atividade agrícola, sem prejuízo dos benefícios 
desta, desde que entrem em composição amigável 
com o Banco do Brasil S.A., oferecendo garantias 
aceitáveis para seus débitos, em substituição às 
primitivas. 

Art. 8º É o Poder Executivo autorizado a 
celebrar com o Banco do Brasil S.A. convênio para a 
execução da presente lei, na parte que lhe couber, 
mediante a necessária aprovação pelo Tribunal de 
Contas da União. 

Art. 9º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
Requerimento nº 362 de urgência, lido na hora do 
Expediente pelo qual o nobre Senador Cunha Mello 
e outros solicitam a urgência prevista na letra C do 
artigo 330 do Regimento Interno, para o Projeto de 
Lei da Câmara nº 54, de 1959. (Pausa). 

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

Está aprovado. 
De acôrdo com a deliberação do Senado o 

projeto figurará na Ordem do Dia da terceira sessão 
ordinária que se seguir à presente. 

Está esgotada a matéria da Ordem do Dia. 
Tem a palavra o nobre Senador Jefferson de 

Aguiar, primeiro orador inscrito para esta 
oportunidade. (Pausa). 

Não está presente. 
Tem a palavra o ilustre Senador Francisco 

Gallotti, segundo orador inscrito. 
Também ausente S. Exa., dou a palavra ao nobre 

Senador Coimbra Bueno, terceiro orador inscrito. 
O SR. COIMBRA BUENO: – Sr.  

Presidente, após as demoradas ob- 
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servações dos Srs. Senadores e das altas 
autoridades dêste País, é chegado o momento de 
afirmarmos, serenamente, que a Capital da 
República será interiorizada no prazo pré-fixado, isto, 
em 21 de abril de 1960; – Graças a Deus! 

O fato pode ser perfeitamente notado por quem 
tenha a curiosidade de visitar as obras da Nova 
Capital. Proclamamos, assim, alto e bom som, a fim 
de que não pairem dúvidas sôbre a exeqüibilidade da 
lei livremente votada, quase por unanimidade, há 
menos de um lustro, pelo Parlamento Nacional e que, 
hoje, é uma realidade incontestável. 

Venceu o Congresso Nacional, ao votar a lei; 
venceu o atual Chefe da Nação no seu programa 
audacioso e corajoso de construir uma cidade em 
prazo tão curto; e venceu a Companhia Urbanizadora 
da Nova Capital na missão de concretizá-la. 

Surgem agora, Sr. Presidente, dezenas, 
centenas e talvez milhares de problemas. 
Dificuldades de toda ordem exigirão de cada um dos. 
órgãos e pessoas que se devem interiorizar, dentro 
de pouco mais de seis meses, esforços redobrados. 
Necessitaremos na Câmara dos Deputados, como 
no Senado Federal, que a maioria dos Congressistas 
e Funcionários volvam as vistas para êsses 
problemas, para os pormenores a serem executados, 
que demandarão o máximo de esforço, de 
dedicação, de boa vontade, de alto espírito de 
compreensão e cooperação, a fim de tornar menos 
árdua e menos difícil a tarefa. 

O que temos realmente pela frente são muitos 
e variadíssimos trabalhos a serem realizados por 
Titulares e Funcionários, muitos com seu tempo 
comprometido com outros e ponderáveis encargos na 
maioria das situações, existentes, os encargos, que 
não os da Mudança, devem nesta emergência ceder 
lugar a êste evento: só em casos de essencialidade 
para o funcionamento das nossas Entidades é  
que devem prevalecer exceções. Verifica- 
 

 

mos, há poucos dias, em Brasília que o Legislativo e 
o Judiciário poderão instalar-se totalmente na nova 
Capital em 21 de abril do próximo ano, fazendo-o o 
Poder Executivo parceladamente. 

Volvendo ao caso do Senado, inúmeras 
providências estão a reclamar nossa iniciativa; 
pormenores, muitos dêles trabalhosos, exigirão a 
quase permanência de várias equipes de Senadores 
e de funcionários na nova Capital, a fim de que o 
Senado da República seja o primeiro a mudar para 
Brasília. Êste o apêlo que faço aos dignos pares, 
sobretudo aos ilustres Membros da Mesa, para que, 
em primeiro lugar, interiorizemos o Senado Federal, 
que tem apenas sessenta e três membros e oferece 
maiores facilidades. 

Sr. Presidente, uma vez que, nesta altura, já 
podemos considerar fato consumado e decisivo, a 
interiorização da Capital na data prevista pela lei, 
apelamos, ainda, para os membros da "Comissão 
Mista", incumbida de sugerir medidas legislativas 
que regulem a organização político-administrativa, 
legislativa e judiciária da futura Capital da 
República", no sentido de que façam, em quatro 
semanas, o que o Poder Executivo, com os aplausos 
da quase totalidade dos brasileiros, está realizando 
em quatro anos. 

Brasília, efetivamente, está sendo construída 
em quatro anos, e isto pode representar um desafio 
ao Parlamento Nacional para que elabore a reforma 
da Constituição em quatro semanas. Bastaria o 
esfôrço conjunto de Deputados e Senadores. 
Quantas leis, neste País, .quando a necessidade o 
exigiu, foram votadas em prazos curtíssimos! 
Entendo que esta deve ser feita com a máxima 
rapidez, sobretudo para darmos às populações do 
atual Distrito Federal e do Estado do Rio, liberdade 
de manifestarem seu pensamento. 

Há cerca de vinte anos trabalhando no interior 
do Estado do Rio, na direção de inúmeras obras, 
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nas zonas rurais e suburbanas, sempre com o 
pensamento e ação voltados para Brasília, obtive a 
convicção plena de que a quase totalidade das 
populações, não sòmente do Distrito Federal, mas 
também do Estado do Rio, desejam ardentemente a 
fusão destas duas unidades. Para nós, do Interior, 
sobretudo, é uma iniciativa de transcendental 
importância, porquanto, entre os grandes 
componentes da Federação, surgiria mais um – o 
Estado do Rio unificado – que provàvelmente 
ocupará o segundo lugar entre os grandes Estados 
da Federação. 

A criação de mais um Estado, nivelado com 
São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, 
contribuirá para um melhor equilíbrio entre os 
Estados da Federação. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. COIMBRA BUENO: – Com todo o 
prazer. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – A referência 
que V. Exa. acaba de fazer à vontade da população 
do Rio de Janeiro, no sentido dessa unificação, não 
me parece muito real. O Distrito Federal vem, há 
mais de quarenta anos, batalhando pela autonomia; 
e, chegado o momento de entrar no gôzo dela, é que 
vai subordinar-se ao Estado do Rio de Janeiro? 
Julgo não ser êsse o pensamento do povo carioca. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Não creio em 
subordinação do Estado do Rio de Janeiro ao Distrito 
Federal nem dêste àquele. Pretende-se a 
reconstituição de um Estado, com a fusão do pessoal 
administrativo e das elites do Estado do Rio e do 
atual Distrito Federal. Fundidos os territórios dessas 
duas unidades, necessàriamente, o Estado 
resultante terá possibilidades imensas de se tornar, 
prontamente, o segundo ou, talvez, o primeiro da 
Federação. 

O Rio de Janeiro – todos o  
sabemos – não é mais do que uma 
 

integral, isto é, a soma de Santos e São Paulo. 
Reúne tôdas as condições para o 
desenvolvimento de uma importante cidade 
industrial, grande entreposto de comércio. A 
portentosa Baía de Guanabara poderá ser 
circundada por um cais contínuo, desde o Rio de 
Janeiro até Niterói, daí surgindo a "Grande Rio de 
Janeiro", como legítima aspiração de todos os 
Cariocas, Fluminenses, e também de todos os 
brasileiros, que amam o seu País, e a sua melhor 
cidade, – que juntamente com Niterói, passarão a 
constituir a maior e mais formidável metrópole do 
Hemisfério Sul de nosso Planeta. A função 
principal de Brasília, aliás, é valorizar os sessenta 
e cinco milhões de brasileiros espalhados pelo 
nosso território. No dia em que as três quartas 
partes dessa população passarem a fazer trocas 
e a existir de fato e de direito como sêres 
humanos e como tal assistidos e valorizados, o 
Rio de Janeiro terá necessàriamente, dada a sua 
posição geográfica, destino de um majestoso 
empório comercial. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Portanto, o 
Grande Estado da Guanabara. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Que 
poderemos denominar, como diz o ilustre 
Senador João Villasbôas, o "Grande Estado da 
Guanabara", tendo por capital a "Grande Rio de 
Janeiro". Quanto à ligação do Cais do Rio de 
Janeiro com o de Niterói, fui colocado a par das 
sugestões do Engenheiro Abelardo Coimbra 
Bueno, que há anos vem labutando por essa 
idéia, tendo-a levado ao ex Ministro da Viação, 
Almirante Lúcio Meira. Pelo que sei, S. Exa. com 
o maior entusiasmo pela idéia, mandou proceder 
a vários estudos, através do Departamento de 
Portos, Rios e Canais. Posso informar ao Senado 
que a obra é perfeitamente exeqüível, e fará da 
Baía de Guanabara um dos maiores portos do 
mundo, com capacidade para atender a um novo 
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Brasil valorizado, à base da nova Capital. 

Sr. Presidente, sempre me bati pela mudança 
da Capital com entusiasmo, porque sou carioca, até 
certo ponto. Aqui me criei, estudei e formei-me em 
Engenharia; aqui nasceram três de meus 5 filhos e 
vivi a maior parte da minha vida. Amo esta cidade 
intensamente da mesma forma que o meu Estado 
natal. Não lutei entusiasmado por um problema 
regional; lutei por vinte anos a fio pela solução de 
um problema nacional por entender que a 
interiorização da Capital, valorizará todo o território 
do Brasil, valorizará o Rio de Janeiro. Um de 
nossos slogans é: Valorizar o Interior, 
engrandecendo o Litoral. 

Acredito no destino desta Cidade, não 
como parasitária, mas como um dos principais 
centros de atividade efetiva do País, e de todo o 
Continente Sul-Americano; acredito que o Rio de 
Janeiro será a Capital do Hemisfério Sul. Êste o 
destino que sempre desejei, que sempre augurei 
para o Rio de Janeiro, porque êle resultara da 
valorização de oito milhões e quinhentos e tantos 
mil quilômetros quadrados e de quatro  
quintas partes da população brasileira, 
infelizmente, até hoje, esquecida pelo interior em 
fora. 

O meu discurso, Sr. Presidente, tem o sentido 
de um apêlo ao Senado para que copie o modo de 
agir do atual Presidente da República em questão de 
prazo. Se Sua Excelência conseguiu alcançar o 
objetivo, apesar dos desestímulos e desesperanças  
da maioria de seus amigos, e está terminando 
Brasília em quatro anos pode o Congresso Nacional 
receber o desafio para, em quatro semanas, votar as 
leis essenciais à interiorização da Capital e, 
sobretudo, aquêles dispositivos que dêem prazo 
hábil para que as populações do Estado do Rio e 
Distrito Federal, sejam esclarecidas e raciocinem no 
sentido devotar pela fusão dessas duas unida- 
 

das da Federação, porquanto o assunto realmente 
consulta aos interêsses da população de uma e outra. 

A formação de um novo e portentoso Estado 
brasileiro representará grande conquista não só para 
os habitantes do Estado do Rio e do Distrito como, 
também, para as populações, sobretudo as 
desamparadas dos mais Estados, principalmente dos 
centrais, que verão, com a integração da nova 
unidade, quebrado o quase equilíbrio automático e 
espontâneo, já há muito estabelecido na República, 
pelos três grandes Estados, que tanto se destacaram 
do resto do Brasil. 

Temos a esperança de que, com a 
interiorização da Capital, amanhã Paraná, Goiás, 
Bahia e outros Estados sigam na esteira de São 
Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul e venham 
a constituir-se, com o Grande Estado do Rio de 
Janeiro também, em ricas e poderosas unidades da 
Federação brasileira. 

Não obstante o meu apêlo aos Senhores 
Senadores e Deputados, que têm sob sua 
responsabilidade a reforma da Constituição e a 
elaboração de leis essenciais ou convenientes à 
mudança da capital, nutro também a convicção de 
que as Constituições de 1891, 1934, 1937 e a de 
1946, ora vigente, encerram dispositivos que 
permitam a interiorização da Capital, mesmo sem 
reforma constitucional. 

Se criarmos uma situação de fato, não vejo 
por que dispositivos constitucionais não explícitos 
impedirão a complementação de obra dessa 
natureza, que consulta aos interêsses maiores de 
tôda a população do País. 

Entendo que a tradição, os usos e costumes, a 
jurisprudência estabelecida e as Constituições, que 
acabo de citar, contêm elementos básicos para, se 
nos defrontarmos amanhã com uma situação de fato, 
interiorizarmos a Capital e adotarmos as providências 
indispensáveis, no atual Distrito Federal e 
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no Estado do Rio de Janeiro, para a fusão, que, 
repito, é a ambição das populações bem orientadas 
dessas duas regiões. 

Não só a fluminenses e cariocas, mas a 
quantos vivem no Distrito Federal – que somam 
grande número de brasileiros – que aqui receberam 
educação e instrução, que se acostumaram ou 
adotaram o modo de viver do carioca, incumbe o 
dever de convencerem o povo de que estamos em 
face de grande e portentosa realização. Devemos 
todos, sem distinção de Estado, côr, raça, credo ou 
partido, lutar pela fusão do Estado do Rio com o 
Distrito Federal. 

Não sou regionalista; mas como brasileiro, 
interessado numa grande e bela solução, auguro 
para o Estado que resultará da fusão dessas duas 
Unidades, um destino glorioso, importantíssimo para 
a evolução do País. 

Encontraremos, na futura unidade da Nação, a 
melhor ambientação humana; será a "Grande Rio" a 
capital intelectual, universitária, industrial, comercial, 
turística, financeira, e enfim, a Meca de todos os 
brasileiros porque o Rio de Janeiro foi no passado, e 
será no futuro, a mais bela e a melhor cidade para se 
viver, em todo o Continente Sul-Americano. Entendo 
que a grandeza desta Cidade, principalmente se 
amanhã, conjuntamente com Niterói, estiver à frente 
de um Estado poderoso, assistido por tudo quanto a 
cultura e educação brasileiras já produziram de 
melhor – será um dos mais apreciáveis frutos da 
interiorização da Capital da República. 

Senhor Presidente, antes de concluir, dirijo, 
talvez pela centésima vez, novo apêlo às autoridades 
constituídas, principalmente ao Poder Executivo, aos 
responsáveis diretos e indiretos pela desapropriação 
total da área do novo Distrito Federal, no sentido de 
que prontamente completem essa providência, para 
evitar artigos como o publicado no "Correio da Ma- 
 

nhã" de domingo passado, em que se atribui a 
Deputados e Senadores a participação em negócios 
na zona do novo Distrito Federal. Tal assertiva é 
absurda. Afirmo – respondo sobretudo pelos 
Deputados e Senadores de meu Estado, por aquêles 
do Planalto Central que têm mais contato com o 
problema – que nenhum representante de meu 
Estado tem qualquer participação em negócios 
imobiliários dentro do novo Distrito Federal. Tudo é 
muito simples: se cada um de nós luta, da tribuna da 
Câmara dos Deputados e do Senado, pela 
desapropriação total de tais áreas, não se concebe 
que ao mesmo tempo em que se pugna para que 
essas terras passem a propriedade única e exclusiva 
do Govêrno Federal, se trabalhe paralelamente, no 
sentido do interêsse privado. Todos acabaram se 
empolgando e se empenhando no sentido de que a 
União seja realmente a única e exclusiva proprietária 
da área de 5.850 quilômetros quadrados, do novo 
Distrito Federal, ou seja precisamente cinco vêzes a 
área do atual D.F. As acusações feitas ao 
Parlamento Nacional, aos Congressistas e 
representantes da Assembléia Legislativa do meu 
Estado são, portanto, profundamente injustas. 

Peço aos responsáveis pelo "Correio da Manhã", 
sobretudo ao nosso caro amigo "All Right", 
comentarista dêsse órgão credenciado nesta Casa, 
que desfaçam em letras garrafais, a diatribe assacada 
àqueles que vêm dando o melhor dos seus esforços 
para que a União seja – repito – a única e exclusiva 
proprietária das terras do novo Distrito Federal. (Ver o 
"Correio da Manhã", 1º caderno, pág. 20, de 4-10-59). 
Brasília precisa da área total do Planalto para que 
desenvolva – como o vem fazendo – seus centros 
urbanos, suburbanos e rurais. É necessário  
resguardar a zona rural para amanhã, retalhá-la em 
pequenas propriedades e distribuídas por 
arrendamento à maioria dos funcionários federais trans- 
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feridos para aquela Capital. Êsses servidores têm 
que contar, além da área urbana, onde residirão, 
com glebas rurais disponíveis, onde possam 
complementar suas vidas, construindo sítios, não de 
luxo, só para fins de semana, mas principalmente 
para produzir os alimentos essenciais às suas 
famílias e criar pequenos animais e peixes, manter 
vacas leiteiras e fazer agricultura intensiva. Assim 
estarão contribuindo nos dias e nas horas de 
descanso, com um trabalho paralelo, agradável e 
repousante, que enriquecerá, sem dúvida, não só a 
economia do futuro Distrito Federal propiciando 
fartura aos lares dos funcionários, e um suplemento 
para seus vencimentos. 

Tenho batalhado nesse sentido; insistido e 
dado sugestões aos responsáveis por Brasília, para 
que se reserve a imensa área do futuro Distrito 
Federal, não permitindo prolifere, como nesta cidade, 
a especulação imobiliária, que fêz circundar o Rio de 
Janeiro de sítios em sua maioria de luxo e 
improdutivos. 

É a razão por que me bato, desde o início da 
construção de Brasília, para que a União seja a única 
e exclusiva proprietária da totalidade das terras do 
novo Distrito Federal. Pela centésima vez, repito, 
apelo para os Diretores da NOVACAP, para os 
responsáveis pela desapropriação, no sentido de que 
completem imediatamente essa providência, hoje 
pleiteada por todos os representantes do povo, quer 
de Goiás, quer dos mais Estados. É medida 
essencial ao desenvolvimento e funcionamento da 
Nova Capital, que evitará as especulações, os 
absurdos que se verificam na área rural da cidade do 
Rio de Janeiro, infelizmente, entregue, quase tôda, 
nas mãos de proprietários que não se interessam 
pelo abastecimento da cidade, e nem mesmo pelo de 
seu próprio lar. 

Senhor Presidente, devo me  
estender ainda por alguns minutos; 
 

acabo de regressar de Brasília e preciso focalizar 
outro problema, tão premente quanto o da 
desapropriação da área do novo D.F. Já o focalizei, 
aliás, há poucos dias. Foi fechado, se me não 
engano, no dia dois dêste mês, em definitivo, o 
sangradouro da nova barragem sôbre o Rio Paraná, 
que formará um lago cuja capacidade de 
acumulação deve ser maior do que a da Baía de 
Guanabara. Insisto com os atuais responsáveis pela 
NOVACAP para que a limpeza da imensa reprêsa 
em formação seja imediatamente intensificada, com 
o acréscimo até mesmo de mais algumas centenas 
de operários. É essencial a queima completa dos 
detritos vegetais, das madeiras derrubadas ao longo 
dos veios dágua e suas margens. Deve-se tomar 
essa imediata providência, transformando em cinza 
os restos das árvores derrubadas. 

Além disto é necessário, para a utilização 
franca do imenso lago, pelos proprietários dos 
milhares de lotes urbanos vendidos pela NOVACAP 
às margens do mesmo, que a faixa já feita de 
oscilação das ondas, seja ampliada até a curva de 
nível 999 admitindo-se que a cota definitiva das 
águas seja 1.000. Impõe-se o completo 
deslocamento, deslocamento de cupins, montes de 
terra ou pedra, e outros pequenos acidentes 
topográficos, enfim, uma limpeza completa na faixa 
compreendida entre as cotas 1.000 e a 999. Só 
assim as margens poderão oferecer segurança para 
o acostamento de pequenas embarcações, que aos 
milhares, deverão transformar o lago de Brasília, 
num grau de centro de esportes aquáticos. Serão 
tais barcos, e as atividades e presença da população 
no lago, o único fator capaz de assegurar a sua 
higienização permanente e efetiva. 

Se não fôr incentivada e completada 
imediatamente, por máquinas, a limpeza 
completa e queimada, nas margens e no leito 
dessa reprêsa – que será do tamanho da Baía 
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de Guanabara – e que circundará todos os bairros da 
cidade – ela poderá se transformar num verdadeiro 
foco de miasma, de mosquitos, de peste, enfim, 
ameaçará, inclusive, a saúde da atual população, e 
da que ali se instalará, ao ser efetivada a 
transferência da Capital, nos próximos meses e no 
correr do ano de 1960. 

Portanto, é um problema seríssimo, que exige 
urgente solução e para o qual peço, ainda uma vez, 
a atenção desvelada dos responsáveis pela 
NOVACAP. 

Se, entretanto, quiserem exemplo do que 
estou dizendo, poderão, em trinta minutos, voar 
até Goiânia, onde verificarão o que significa 
fechar-se uma barragem sem tomar-se as 
providências que ora reclamo para a nova Capital 
do País. Até hoje, apesar dos esforços dos 
governos do meu Estado, a reprêsa de Goiânia, 
não pôde constituir-se em local aprazível, de 
acesso convidativo à população, porque é um 
foco de miasma, verdadeiro depósito de 
vegetação apodrecida ou não. Aliás, os próprios 
peixes levados para lá não puderam desenvolver-
se; e, pior, morreram aos milhares! Uma reprêsa 
que poderia constituir-se um centro desportivo, 
como fôra planejado, e que seria tão útil à 
população local, principalmente por se tratar de 
uma região da hinterlândia, acabou por se 
transformar... 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Num viveiro de 
mosquitos! 

O SR. COIMBRA BUENO: – ...em viveiro de 
mosquitos, e cemitério de peixes, dado o 
apodrecimento da vegetação, verdadeira floresta 
morta e submersa na região inundada. 

Mas a salvação de Goiânia está no fato de 
ficar sua reprêsa a cêrca de quatro quilômetros do 
centro urbano, do qual está completamente 
isolada. 

Srs. Senadores, pensem na reprêsa de Brasília. 
Circunda ela quase todos os terrenos residenciais 
 

da cidade, a maioria dêles adquiridos por Senadores, 
Deputados e funcionários, que ficarão a menos de 
vinte metros das suas margens. 

Calculem os nobres colegas o que ocorrerá se 
essas águas ficarem empestadas! Descrédito e 
inconveniência para todos nós, que habitaremos 
aquela cidade, pois ao invés de se transformar em 
centro de esportes, será como acertadamente 
declarou o eminente Senador João Villasbôas, um 
viveiro de mosquitos e cemitério de peixes! (Muito 
bem; muito bem!). 

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

O SR. RUY CARNEIRO (para explicação 
pessoal) (*): – Sr. Presidente, ao entrar, nesta tarde, 
no Plenário, à hora do Expediente, ocupava a tribuna 
o eminente Líder da Minoria, meu prezado amigo, 
Senador João Villasbôas. 

S. Exa. tecia comentários em torno do Projeto 
de Previdência Social. A certa altura da sua oração, 
ao referir-se à situação dos Institutos de Previdência, 
o eminente colega, representante de Mato Grosso, 
leu documento, que lhe havia enviado o Sindicato 
dos Bancários. 

Infelizmente não assisti a essa parte do 
discurso de S. Exa., mas fui informado de que o 
referido documento envolvia uma série de 
acusações, feitas por aquela conceituada 
Associação de classe ao Presidente daquele 
Instituto, Sr. Ennos Saddock de Sá Motta. 

Sr. Presidente, sou velho amigo, não do 
Presidente do Instituto dos Bancários, mas do 
homem, do bancário, do funcionário do Banco do 
Brasil. Conheço-o de longa data e o tenho na mais 
alta conta. 

Assim, peço ao Senado que suspenda o  
juízo que possa fazer a respeito do Sr. Ennos 
Saddock de Sá Motta, em face daquelas acusa- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador . 
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ções que estou informado serem injustas e acredito 
infundadas; entretanto, vou delas tomar 
conhecimento. 

Minha intenção, Sr. Presidente, é, ao ver 
atacado um dos meus melhores amigos, cidadão 
que reputo absolutamente digno, foi vir 
imediatamente a esta tribuna, para fazer pronto 
reparo àqueles ataques à pessoa do Presidente 
do I.A.P.B., deixando de entrar, com maior 
profundidade no mérito, por que, como disse 
anteriormente, não li as acusações, sei apenas 
que são violentas e também por não conhecer em 
detalhes a Administração daquela autarquia. 
Desejo apenas asseverar que seu atual 
Presidente é moço digno, filho do saudoso 
Almirante Waldemar Motta, ex-Deputado Federal 
e companheiro de 30. Cito seu genitor para 
demonstrar que não se trata de um aventureiro, 
mas de homem de boa procedência, bem 
educado, correto e trabalhador. 

Não tive oportunidade de ouvir o discurso 
do nobre Senador João Villasbôas, repito, quando 
S. Exa. procedeu à leitura documento que, 
segundo estou informado, foi também divulgado 
pela imprensa. Estou, porém, certo de que, diante 
das acusações feitas ao Sr. Ennos Saddock de 
Sá Motta, a Administração do Instituto dos 
Bancários oferecerá, não sòmente ao Senado, 
como a tôda a Nação, defesa cabal, integral e 
completa. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. RUY CARNEIRO: – Com muito  
prazer. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Desejo retificar 
o discurso de V. Exa. Nada recebi enviado pelo 
Sindicato dos Bancários. Li apenas parte de um 
prótesto por êle feito e publicado pela Imprensa. 
Também não fiz pessoalmente acusações ao 
Presidente do Instituto de Aposentadoria e Pensões 
dos Bancários, pois não o conheço, e ignoro o que se 
 

passa nessa autarquia. Dei apenas conhecimento ao 
Senado do que foi publicado. Como o nobre Líder do 
Partido Trabalhista Brasileiro se referiu a um trabalho 
no sentido de esclarecer esta Casa, manifestei-me a 
favor da abertura de inquérito regular, a fim de ser 
apurado se, realmente, há procedência nas 
acusações. Se positivadas, o Presidente, do Instituto 
não poderia continuar no exercício do cargo; se 
infundadas teria seu nome limpo de qualquer 
mácula. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Agradeço o 
esclarecimento prestado pelo ilustre Senador João 
Villasbôas, que retifica meu engano e também 
esclarece não ter feito nenhuma acusação ao Sr. 
Ennos Saddock de Sá Motta o que vale dizer que o 
eminente representante do Mato Grosso não 
endossa aquêles ataques; apenas procedeu a sua 
leitura no debate da matéria. 

Declarei no início que não ouvi o discurso de 
V. Exa. sôbre o Projeto de Previdência Social, na 
parte relacionada ao Instituto dos Bancários. Fui 
apenas informado que a propósito de um aparte do 
nobre Líder do Partido Trabalhista Brasileiro, nesta 
Casa, Senador Argemiro de Figueiredo, V. Exa. fêz 
referência à Administração do Presidente do Instituto 
e leu êsse documento. 

Daí a razão de desconhecer como essa 
representação chegou às suas mãos. Como o nobre 
colega, penso que essas denúncias do Sindicato 
devem ser esclarecidas pela Administração do 
Instituto. 

Tenho, Sr. Presidente, repito, o Sr. Ennos 
Saddock de Sá Motta, na mais alta conta, como 
cidadão operoso, digno e honesto. Embora 
estejamos num fim de sessão, não poderia deixar de 
defender lhe o nome, como seu amigo. 

Sr. Presidente, estou convencido de  
que o Sindicato está sendo levado a fazer  
êsses ataques ao Sr. Ennos Saddock de Sá  
Motta em face de lutas surgidas no seio  
da classe dos bancários, devendo estar la- 
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vrando grande paixão. Sou dedicado amigo dos 
bancários, com alma de bancário, porque faço parte, 
com muita honra, do quadro dos servidores do 
Banco do Brasil. Tudo que tem essa nobre classe 
pleiteado do Congresso, ao chegar a esta Casa, 
durante o tempo de meu mandato, mereceu sempre 
meu apoio e solidariedade. Várias reivindicações 
foram aqui por mim defendidas, conforme poderá ser 
verificado nos Anais do Senado de 1951 a esta 
parte. 

Para ficar bem clara minha posição cito um 
fato: no ensejo da apreciação do projeto dos 
contínuos de bancos, que pleiteavam a redução de 8 
para 6 horas de trabalho, achando-me licenciado, 
pedi ao meu suplente, o nobre Senador Abelardo 
Jurema, hoje Líder da Maioria na Câmara dos 
Deputados, que atendesse aquela solicitação, dando 
cobertura às reivindicações dos bancários, que foi 
vitoriosa nesta Casa. 

Sr. Presidente, lamento profundamente a 
luta que se está verificando no seio daquela 
laboriosa classe a que estamos filiados eu e o Sr. 
Ennos Saddock de Sá Motta. Não entro nas 
razões que determinaram a representação, por 
desconhecer totalmente seus fundamentos; 
apenas declaro ao Senado que S. Sa. é homem 
limpo, digno e estou convicto de que se 
defenderá galhardamente das acusações que  
lhe foram feitas e à sua Administração. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Alô Guimarães, quarto orador inscrito. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES (*): – Senhor 
Presidente, neste fim de sessão, volto à tribuna para 
homenagear o eminente mestre da Medicina 
brasileira, Professor Aloísio de Castro, falecido esta 
manhã, conforme noticiário da Imprensa falada. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

Aloísio de Castro representava para a 
Medicina brasileira o remanescente da antiga ciência 
de Hipócrates, consolidada em nossa terra através 
dos conhecimentos preclaros do grande mestre 
Francisco de Castro, seu eminente genitor e 
difundida, anos depois, por escolas notáveis da 
Medicina pátria, entre as quais a de Miguel Couto, 
considerada a maior. 

Era o tempo em que a Medicina ainda não 
cantava com os elementos preciosos para a 
conquista do diagnóstico através de uma 
propedêutica nova, trazida até os especialistas por 
uma série de estudos, de técnicas e de aparelhagem 
que, realmente, colocaram em segundo plano a 
velha e já ultrapassada medicina da clínica médica, 
que absorvia todo conhecimento da ciência médica 
de então. 

Renda-se, porém, a homenagem do respeito 
àqueles velhos mestres da medicina brasileira, 
porque foram êles, realmente, os verdadeiros 
enciclopedistas da ciência médica. Com o ouvido, 
com os dedos, com a orientação própria e a vocação 
conseguiram um mundo de conhecimentos para 
exemplo das gerações brasileiras. 

Rendo homenagem a Francisco de Castro 
que, na cátedra, orientou, por anos seguidos, a 
juventude brasileira, ministrando-lhe ensinamentos 
que abrangiam desde a ciência até a formação moral 
do médico, a sua compostura no exercício 
profissional, no seu ministério clínico diário. 

Como remanescente daquela época de 
figuras ilustres em que fulgurava Francisco de 
Castro, é imperioso destacar a personalidade 
invulgar do Aloísio de Castro, que foi não só o 
médico culto, erudito, brilhante e talentoso, foi não 
só o professor capaz que ilustrou, por vários anos, 
a sua cadeira na nossa Faculdade de Medicina. 
Foi mais do que isto: foi o filósofo, o cultor das 
letras; o homem de pensamento que ultrapassou 
as gerações com a sua grande sagacidade e, 
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sobretudo, com a formosura de seu talento e do seu 
estilo ático e impecável. 

Suas comunicações científicas, suas orações, 
suas preleções, Sr. Presidente, são páginas imortais 
do pensamento e da cultura brasileira. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Dá licença para 
um aparte? 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Pois não. 
O SR. SÉRGIO MARINHO: – A 

comunicação que V. Exa. traz à Casa traumatiza 
profundamente o Brasil cultural e, em particular, 
produz em mim um traumatismo insuperável. 
Amigo do Professor Aloísio de Castro, encontro o 
primeiro lenitivo à dor profunda que, no momento, 
experimento, nas palavras justas, sóbrias e exatas 
que V. Exa. acaba de derramar sôbre a sua 
memória. Na realidade, foi um nome que honrou a 
vida brasileira, nos diferentes ramos. Não foi 
apenas um grande médico, digno continuador de 
seu ilustre pai, que todo o Brasil reverencia; foi um 
notável intelectual que enriqueceu e engrandeceu, 
com seu trabalho, a cultura brasileira. Mas, acima 
de tôdas essas credenciais, transcendendo a 
tôdas essas qualidades, o Professor Aloísio de 
Castro, destacou-se no cenário do País, com um 
simples adjetivo; foi antes de tudo, um bom. 
Natureza eminentemente humana, espírito 
profundamente, intimamente cristão, difícil era a 
quem quer que dele se aproximasse, deixar de 
vincular-se ao seu espírito, à sua bondade. Quero, 
com estas palavras, prestar minha modestíssima 
homenagem... 

O SR. ALÔ GUIMARÃES:– Brilhante. 
O SR. SÉRGIO MARINHO: – ...à sua 

memória, incorporando às que V. Exa. está 
proferindo em tão cintilante oração. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Pois não. 
O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Conheci 

pessoalmente o Professor Aloísio de Castro. Tive a 
felicidade de com êle privar ao tempo em que fazia 
meu curso médico na velha e tradicional Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro, onde êle era uma das 
figuras luminares. Já impressionava a sua bondade 
e, sobretudo, a extensão da sua cultura científica e 
literária. A ciência e as letras brasileiras perderam 
realmente um dos seus grandes valores e eu, em 
meu nome pessoal e no da Bancada do meu Estado, 
associo-me a essa justíssima homenagem à 
memória dêsse grande brasileiro. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Muito obrigado a 
Vossa Excelência. 

O SR. FERNANDO CORRÊA: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Concedo o aparte 
a Vossa Excelência. 

O SR. FERNANDO CORRÊA: – Peço licença 
a V. Exa., humilde aluno que fui de Aloísio de Castro 
ainda na Santa Casa de Misericórdia da Praia de 
Santa Luzia, para fazer minhas as palavras 
brilhantes do nobre colega. Desejo também, em 
nome da União Democrática Nacional, por delegação 
do seu Líder, Senador João Villasbôas, associar-me 
às homenagens prestadas a tão alto brasileiro, 
inteligência fulgurante da cultura nacional. 

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

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Pois não. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Associo-me à  

justa homenagem que V. Exa. está prestando à 
memória de Aloísio de Castro, não só em meu nome 
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pessoal, mas no da representação da Bahia e da 
Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro. Falo 
também por delegação do eminente Líder do meu 
Partido. Evocando a vida de Aloísio de Castro, cheia 
de dificuldades, mas também cheia de glórias em 
sua profissão, conquistadas pelo seu indiscutível 
valor intelectual, V. Exa. presta-lhe merecida 
homenagem que, acredito, é de todo o Senado. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Pois não. 
O SR. RUY CARNEIRO: – Fala V. Exa. como 

médico eminente que é e como Senador, 
representante do Estado do Paraná, filiado ao 
Partido Social Democrático. Nossa agremiação está 
assim, pela palavra autorizada de V. Exa., 
homenageando a figura excepcional do grande sábio 
que o Brasil acaba de perder. Era natural, nobre 
Senador, Alô Guimarães que homem da 
sensibilidade de V. Exa. falasse sôbre o sábio e o 
bom que foi Aloísio de Castro. Privei com essa 
exponencial figura da ciência médica, desde 1948, 
até quando adoeceu. Quase tôdas as semanas 
estávamos juntos. Distinguia-me muito, amigo que 
era de meu irmão, Deputado Federal e médico. 
Quanto mais me aproximava do Professor Aloísio de 
Castro, mais sentia o quanto essa extraordinária 
figura elevava o nome do Brasil. Associo-me em meu 
nome – no do meu Partido e no da Paraíba, – à 
homenagem de V. Exa. à memória dêsse grande 
brasileiro. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Pois não. 
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Também  

me solidarizo com a homenagem que V. Exa.  
presta ao grande médico Dr. Aloísio de Castro. Fui 
 

seu aluno e ouvia-lhe as aulas que ministrava na 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e no 
Hospital da Santa Casa da Misericórdia. 

Eram interessantíssimas suas preleções, a 
que compareciam todos os alunos, porque era um 
prazer ouvir aquêle grande mestre. Podia dizer-se de 
Aloísio de Castro o que falava Rui Barbosa de seu 
genitor: não citava o Latim nem o Grego de primeira 
mão; bebia dêles na fonte. Perde o Brasil eminente 
filho, grande pensador, filósofo e escritor. 

O SR. CUNHA MELLO: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Com muita honra. 
O SR. CUNHA MELLO: – A Bancada do 

Amazonas solidariza-se com V. Exa. nas 
manifestações de pesar pela morte do grande 
brasileiro Aloísio de Castro. Felizes daqueles que 
morrem como êle, deixando em sua Pátria u'a 
multidão de discípulos, u'a multidão de admiradores. 
Dêsses discípulos, muitos estão no Senado Federal 
e muitos foram seus companheiros na vida médica. 
Todos nós brasileiros aqui estamos para render-lhe 
um preito da mais sincera e da mais patriótica 
homenagem. 

O SR. ALÔ GUIMARÃES: – Agradeço os 
apartes com que me honraram meus eminentes 
colegas. 

Sr. Presidente, as palavras de meus ilustres 
pares dão-me a convicção do acêrto da 
homenagem de aprêço, de, consideração e de 
admiração a que presto à memória de Aloísio de 
Castro. Não fui seu discípulo, nem mesmo o 
conheci pessoalmente, mas através de suas 
notáveis obras, de suas brilhantes preleções, 
pude apreciar as filigranas do seu talento e, 
sobretudo, a excelsa vida que se conteve naquele 
corpo que agora descansa. 
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Membro da Academia Brasileira de Letras, 
viveu Aloísio de Castro para a ciência e para as 
coisas do pensamento. Suas obras notáveis, hão de 
servir à geração atual e às futuras, como exemplo do 
que pode o homem, através da inteligência e do 
estudo. Não é menos de ressaltar, Sr. Presidente, 
outro aspecto da sua vida de pureza quase 
sacerdotal, não só no exercício da Medicina como no 
recesso do lar. Aloísio de Castro – repito – é um 
exemplo do quanto podem a inteligência é a cultura a 
serviço da grandeza intelectual de uma Nação. 

Rendo à sua memória a minha homenagem e 
do meu Partido, credenciado que fui pelos meus 
Líderes para dizer que, de sua longa e profícua 
existência, Aloísio de Castro fêz um legado 
dignificante, de nobreza e de bondade às gerações 
do Brasil. (Muito bem. O orador é cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Não há mais oradores 
inscritos. (Pausa). 

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  

Parecer nº 522, de 1959, da Comissão de Economia, 
no sentido da audiência ido Ministério da Fa- 
 

zenda sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 18, de 
1959, (de autoria do Senador Coimbra Bueno), 
que modifica o art. 4º, do Decreto-lei nº 7.293, de 
2 de fevereiro de 1945 (cria a Superintendência 
da Moeda e do Crédito, e dá outras  
providências). 

2 – Votação, em discussão única, do 
Requerimento nº 358, de 1959, da Comissão de 
Segurança Nacional, solicitando o 
prosseguimento do curso do Projeto de Lei da 
Câmara número 130, de 1955, dispensada a 
diligência proposta no Parecer número 501, de 
1959, visto já haver sido atendida. Nota: – O 
Projeto de Lei da Câmara nº 130-55, dispõe sôbre 
a extinção da Comissão Especial de Faixa de 
Fronteiras e a transferência dos seus encargos e 
dotações. 

3 – Discussão única da Redação Final do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 9, de 1956 (nº 44, 
de 1956, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
Acôrdo sôbre Prestação de Serviço Militar, firmado 
pelo Brasil e pelo Reino Unido da Grã-Bretanha e 
Irlanda do Norte, em 5-4-1955 (redação oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer nº 536, 
de 1959). 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 17 horas. 

 



130ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 8 DE OUTUBRO DE 1959 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES CUNHA MELLO E FREITAS CAVALCANTI 
 
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se 

presentes os Senhores Senadores: 
Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Lameira Bittencourt. 
Zacharias de Assumpção. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Leônidas Mello. 
Mathias Olympio. 
Victorino Corrêa. 
Fausto Cabral. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Dix-Huit Rosado. 
Argemiro de Figueiredo. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Freitas Cavalcanti. 
Silvestre Péricles. 
Lourival Fontes. 
Heribaldo Vieira. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Otávio Mangabeira. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Milton Campos. 

Moura Andrade. 
Lino de Mattos. 
Padre Calazans. 
Pedro Ludovico. 
Coimbra Bueno. 
Taciano de Mello. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Fernando Corrêa. 
Gaspar Velloso. 
Souza Naves. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Brasílio Celestino. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin. – (54). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 54 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, declaro aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Arlindo Rodrigues, servindo de 2º 

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

O Sr. Novaes Filho, 4º Secretário, servindo de 
1º, lê o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Ofícios 

 
Da Câmara dos Deputados, sob ns.  

1.673 e 1.727, encaminhando autógrafos dos 
seguintes: 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 76, DE 1959 

 
(Nº 2.868-B, de 1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Concede auxílio especial às jornadas Médico-

Cirúrgicas, de Uruguaiana. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministério da Saúde, o crédito especial de 
Cruzeiros 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros), 
para atender às despesas com as "Jornadas Médico-
Cirúrgicas", que se realizaram em 1958, na cidade 
de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Saúde e de Finanças. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 77, DE 1959 

 
(Nº 344-B, de 1959, na Câmara dos Deputados) 

 
Cria a Escola de Viticultura e Enologia de 

Bento Gonçalves, no Estado do Rio Grande do Sul, e 
dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É criada, no Ministério da Agricultura, a 

Escola de Viticultura e Enologia de Bento Gonçalves, 
no Estado do Rio Grande do Sul, subordinada ao 
Instituto de Fermentação, do Serviço Nacional de 
Pesquisas Agronômicas do Centro Nacional de 
Ensino e Pesquisas Agronômicas. 

Art. 2º A Escola de Viticultura e Enologia de 
Bento Gonçalves terá sede na área territorial da 
Estação de Enologia de Bento Gonçalves, funcionando 
ambas as instituições em perfeita articulação, de 
 

forma a atender aos interêsses do ensino e da 
pesquisa vitivinícola. 

Art. 3º A Escola de Viticultura e Enologia de 
Bento Gonçalves manterá os seguintes cursos: 

a) curso técnico de viticultura e enologia, de 
grau médio; 

b) cursos de aperfeiçoamento de um ou mais 
assuntos de viticultura e enologia, destinados a 
técnicos de nível médio; 

c) cursos avulsos para viticultores e 
vinicultores; 

d) cursos de treinamento e estágios para 
trabalhadores rurais e cantineiros. 

§ 1º O curso técnico de Viticultura e Enologia, 
com a duração de três anos, obedecerá às normas 
estabelecidas no Decreto-lei número 9.613, de 20 de 
agôsto de 1946, e será um dos cursos de formação 
do 2º ciclo de ensino agrícola, previstos no § 1º do 
art. 9º do citado diploma legal. 

Art. 4º O Poder Executivo expedirá o 
regulamento para a execução desta lei, o qual 
discriminará a seriação das disciplinas constituintes 
dos cursos e disporá sôbre a organização dos 
programas de ensino e práticas educativas. 

Art. 5º Além dos cursos previstos no art. 3º, a 
escola manterá um serviço de extensão agrícola 
visando a divulgar conhecimentos técnicos de 
viticultura e enologia na região em que está sediada. 

Art. 6º É criado, no Quadro Permanente do 
Ministério da Agricultura, um cargo isolado, de 
provimento em comissão, símbolo CC-6, de Diretor 
da Escola de Viticultura e Enologia de Bento 
Gonçalves. 

Art. 7º Será facultada a admissão de 
professôres, técnicos, auxiliares de administração e 
pessoal de campo mediante pagamento de horas de 
aula para os primeiros e de prestação de serviços 
para os demais. 

Art. 8º Para atender às despesas de qualquer 
natureza com a construção, instalação e manuten- 
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ção da escola de que trata esta lei, serão incluídos 
no orçamento geral da União os necessários 
recursos financeiros. 

Art. 9º 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. 

 
Mensagens 

 
Do Sr. Presidente da República, como 

seguem: 
 

MENSAGEM 
Nº 180, de 1959 

 
Em 7 de outubro de 1959. 
Senhor Primeiro Secretário, 
Tenho a honra de encaminhar a V.  

Exa. a inclusa Mensagem do Sr. Presidente  
da República, submetendo à apreciação do 
Congresso Nacional a nomeação do Diplomata  
José Jobim para exercer a função de Embaixador 
Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil junto ao 
Govêrno do Equador. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. 
Exa. os protestos de minha elevada estima e 
consideração. – José Sette Câmara, Chefe do 
Gabinete Civil. 

Nº 438. 
Senhores Membros do Senado Federal, 
De acôrdo com o preceito constitucional, tenho 

a honra de submeter à vossa aprovação a nomeação 
que desejo fazer do Sr. José Jobim, para exercer a 
função de Embaixador Extraordinário e 
Plenipotenciário do Brasil junto ao Govêrno do 
Equador. 

Os méritos do Sr. José Jobim, que me 
induziram a escolhê-lo para o desempenho dessas 
elevadas funções, constam da inclusa informa- 
 

ção do Ministério das Relações Exteriores. 
Rio de Janeiro, em 7 de outubro de 1959. – 

Juscelino Kubitschek de Oliveira. 
DP-151-312.4 
Em 26 de setembro de 1959. 
A S. Exa. o Sr. Dr. Juscelino Kubitschek de 

Oliveira, Presidente da República. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de submeter à assinatura de V. 

Exa., para os fins previstos no art. 67 da 
Constituição, projeto de Mensagem ao Senado 
Federal, a que acompanha o curriculum vitae do 
Diplomata José Jobim, indicado para exercer a função 
de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do 
Brasil junto ao Govêrno do Equador. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Exa., Sr. Presidente, os protestos do meu mais 
profundo respeito. – Horácio Láfer. 

 
CURRICULUM VITAE 

 
Diplomata José Jobim 

 
O Diplomata José Jobim nasceu em Ibitinga, 

Estado de S. Paulo, em 2 de agôsto de 1909. 
2. Ingressou no Ministério das Relações 

Exteriores, como Cônsul de terceira classe, em 6 de 
outubro de 1938; promovido a Cônsul de segunda 
classe, por merecimento, em 23 de dezembro de 1942; 
promovido a Primeiro Secretário, por antigüidade, em 
19 de setembro de 1951; Conselheiro, em 19 de 
novembro de 1953; promovido a Ministro de segunda 
classe, por merecimento, em 24 de setembro de 1954; 
promovido a Ministro de primeira classe, por 
merecimento, em 3 de agôsto de 1959. 

3. Durante sua carreira, desempenhou as 
funções seguintes: 

Vice-Cônsul do Brasil em Iocoama, de 6 de 
outubro de 1939 a 10 de novembro de 1938; 

Vice-Cônsul do Brasil em Nova York, de 11 de 
agôsto de 1941 a 24 de dezembro de 1942; 
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Cônsul adjunto do Brasil em Nova York, de 24 
de dezembro de 1942 a 1 de janeiro de 1943; 

Cônsul adjunto do Brasil em Argel, de 15 de 
junho de 1943 a 10 de novembro de 1943; 

Cônsul adjunto do Brasil em Nova York, de 19 
de abril de 1948 a 15 de maio de 1949; 

Segundo Secretário da Missão do Brasil junto 
às Nações Unidas, de 23 de maio de 1949 a 18 de 
janeiro de 1951; 

Primeiro Secretário da Embaixada do Brasil 
em Buenos Aires, de 29 de fevereiro de 1952 a 30 de 
outubro de 1952; 

Primeiro Secretário da Embaixada do Brasil 
em Montevidéu, de 31 de outubro de 1952 a 11 de 
julho de 1953; 

Ministro Plenipotenciário do Brasil em 
Helsinqui, de 3 de julho de 1955 a 22 de dezembro 
de 1956; 

Ministro Conselheiro da Embaixada do Brasil 
em Assunção, de 21 de fevereiro de 1958 até a 
presente data; 

Encarregado de Negócios do Brasil no 
Paraguai, de 18-3-58 a 16-4-58; de 2-5-58 a 20-5-58; 
de 1-7-58 a 11-8-58; de 17-8-58 a 2-8-58; de 18-9-58 
a 2-10-58; de 23-10-58 a 10-11-58; e de 17-11-58 a 
19-11-58. 

4. Além dessas funções, exerceu o 
Embaixador José Jobim as seguintes missões e 
comissões: 

Membro da Comissão Técnica Brasil-Estados 
Unidos, de 12 de outubro a 3 de março de 1943; 

Assistente técnico do Gabinete do 
Coordenador da Mobilização Econômica, de 2 de 
outubro de 1942 a 20 de maio de 1943; 

Chefe do Setor de Comércio Exterior da 
Coordenação da Mobilização Econômica, de 8 de 
outubro de 1942 a 15 de março de 1943; 

Na Fundação Brasil-Central, de 29 de 
novembro de 1943 a 8 de maio de 1944; 

Na Expedição Roncador-Xingu em Aragarças, 
de 29 de novembro de 1943 a 2 de janeiro de  
1944 e de 10 de janeiro de 1944 a 26 de fevereiro  
de 1944; 

Membro do Conselho Federal de Comércio 
Exterior, de 5 de janeiro de 1944 a 31 de dezembro 
de 1944; 

Assistente do Serviço de Imprensa na 
Conferência Interamericana para a Manutenção da 
Paz e da Segurança no Continente, agôsto de 1947; 

Membro da Delegação do Brasil à Segunda 
Sessão da Comissão Econômica da América Latina, 
em Havana, de 29 de junho de 1949 a 14 de julho de 
1949; 

Assessor da Delegação do Brasil à Nona 
Sessão do Conselho Econômico e Social, em 
Genebra, de 5 de julho de 1949 a 15 de agôsto de 
1949; 

Assessor da Delegação do Brasil à IV Sessão 
da Assembléia Geral das Nações Unidas, de 18 de 
setembro de 1949 a 21 de dezembro de 1949; 

Representante do Brasil na Comissão dos 
Territórios Não Autônomos, da ONU, agôsto de 
1950; 

Assessor da Delegação do Brasil à V Sessão 
da Assembléia Geral das Nações Unidas, em Nova 
York, em setembro de 1950; 

Membro da Comissão Nacional de Assistência 
Técnica, em 23 de abril de 1951; 

Auxiliar de Gabinete do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, em julho de 1953; 

Representante do M.R.E, na comissão criada 
pela lei que subordina ao regime de licença prévia o 
intercâmbio de exportação com o exterior; 

Designado para orientar as atividades do 
Serviço de Informações do M.R.E., 21 de dezembro 
de 1953; 

Consultor da Comissão Mista Brasil-Argentina, 
janeiro de 1954; 

Auxiliar do Gabinete do Ministro de Estado 
para orientar as atividades do Serviço de 
Informações, em 21 de janeiro de 1954; 

Assessor da Delegação do Brasil à X 
Conferência Interamericana, realizada em Caracas, 
em 1º de março de 1954; 

Chefe do Serviço de Informações  
e de Imprensa da Delegação 
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do Brasil à X Conferência Interamericana, realizada 
em Caracas, em 1º de março de 1954; 

Membro do Serviço de Informações, quando 
da visita oficial do Presidente do Líbano ao Brasil, 
em 18 de maio de 1954; 

Chefe do Cerimonial da Presidência da 
República, em 27 de agôsto de 1954; 

Presidente da Seção Brasileira de Comissão 
Mista Permanente Brasil-Paraguai, em 14 de abril de 
1958. 

5. Verifica-se dos assentamentos pessoais do 
Embaixador José Jobim que: 

a) não consta dos mesmos qualquer nota que 
o desabone; 

b) foi êle diversas vêzes elogiado pelo 
desempenho dado às missões que lhe foram 
cometidas; 

c) é casado com a Senhora Lygia Collor 
Jobim, de quem tem dois filhos. 

6. O Embaixador José Jobim, que se encontra 
presentemente em Assunção, é indicado para 
exercer a função de Embaixador Extraordinário e 
Plenipotenciário do Brasil junto ao Govêrno do 
Equador. – Beata Vettori, Chefe da Divisão do 
Pessoal. 

À Comissão de Relações Exteriores. 
 

MENSAGEM 
Nº 181, de 1959 

 
Em 7 de outubro de 1959. 
Senhor Primeiro Secretário, 
Tenho a honra de encaminhar a V. Exa. a 

inclusa Mensagem do Sr. Presidente da República, 
submetendo à apreciação do Congresso Nacional a 
designação do Diplomata Jayme Sloan Chermont, 
para exercer a função de Embaixador Extraordinário 
e Plenipotenciário do Brasil junto ao Govêrno do 
Haiti. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Exa. 
os protestos de minha elevada estima e considera- 
 

ção. – José Sette Câmara – Chefe do Gabinete Civil. 
DP 152-312.4 
Em 26 de setembro de 1959. 
A S. Exa. o Sr. Dr. Juscelino Kubitschek de 

Oliveira, Presidente da República. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de submeter à assinatura de V. 

Exa., para os fins previstos no art. 67 da 
Constituição, projeto de mensagem ao Senado 
Federal a que acompanha o curriculum vitae do 
Diplomata Jayme Sloan Chermont, indicado para 
exercer a função de Embaixador Extraordinário e 
Plenipotenciário do Brasil junto o Govêrno do Haiti. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Exa., Sr. Presidente, os protestos do meu mais 
profundo respeito. – Horácio Láfer. 

Nº 439. 
Senhores Membros do Senado Federal, 
De acôrdo com o preceito constitucional, tenho 

a honra de submeter à vossa aprovação a nomeação 
que desejo fazer do Sr. Jayme Sloan Chermont para 
exercer a função de Embaixador Extraordinário e 
Plenipotenciário do Brasil junto ao Govêrno do Haiti. 

Os méritos do Sr. Jayme Sloan Chermont que 
me induziram a escolhê-lo para o desempenho 
dessas elevadas funções, constam da inclusa 
informação do Ministério das Relações Exteriores. 

Rio de Janeiro, em 7 de outubro de 1959. – 
Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

 
CURRICULUM VITAE 

 
Diplomata Jayme Sloan Chermont 

 
O Diplomata Jayme Sloan Chermont nasceu 

em Londres, Inglaterra, em 5 de abril de 1903. 
2. É Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais 

pela Faculdade do Rio de Janeiro. 
3. Ingressou no Ministério das Relações 

Exteriores, como Terceiro Oficial, por concurso,  
em 17 de julho de 1928; Cônsul de Terceira 
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Classe, em 17 de janeiro de 1931; promovido a 
Segundo Secretário, por merecimento, em 16 de 
agôsto de 1932; promovido a Primeiro Secretário, 
por merecimento, em 21 de agôsto de 1941; 
Conselheiro, em 21 de outubro de 1947; promovido a 
Ministro de Segunda Classe, por merecimento, em 
23 de maio de 1950; e promovido a Ministro de 
Primeira Classe, por merecimento, em 1º de 
setembro de 1958. 

4. Durante sua carreira, desempenhou as 
funções seguintes: 

Segundo Secretário da Embaixada do Brasil 
na Grã-Bretanha, de 3 de maio de 1937 a 30 de abril 
de 1938; 

Cônsul Adjunto do Brasil em Buenos Aires, de 
6 de maio de 1943 a 27 de janeiro de 1945; 

Encarregado do Consulado-Geral do Brasil em 
Buenos Aires, de 2 de setembro de 1943 a 6 de 
outubro de 1943 e de 27 de dezembro de 1944 a 27 
de janeiro de 1945; 

Cônsul Adjunto do Brasil em Rosário, de 29 de 
janeiro de 1945 a 14 de setembro de 1945; 

Conselheiro da Embaixada do Brasil na 
Bélgica, de 20 de março de 1948 a 15 de maio de 
1950; 

Ministro Conselheiro da Embaixada do Brasil 
na Bélgica, de 25 de maio de 1950 a 2 de junho de 
1950; 

Ministro Conselheiro da Embaixada do Brasil 
na Grã-Bretanha, de 6 de novembro de 1952 a 6 de 
dezembro de 1953; 

Encarregado de Negócios do Brasil na Grã-
Bretanha, de 13-11-51 a 21-1-1951 e de 13-6-52 a 7-
11-52; 

Cônsul Geral do Brasil em Nova York, de 22 
de abril de 1957 a 10 de dezembro de 1958. 

5. O Diplomata Jayme Sloan Chermont 
exerceu, além dessas funções, as seguintes missões 
e comissões: 

Intérprete da Comissão Internacional de 
Jurisconsultos Americanos, de 18 de abril de 1927 a 
20 de maio de 1927; 

Examinador de inglês nos concursos para 
Terceiro Oficial e Datilógrafo, em 1930; 

Adido ao Gabinete do Ministro Melo Franco – 
26 de junho de 1931; 

Examinador de inglês no concurso para 
Cônsul de Terceira Classe, 14 de junho de 1934; 

Designado para a Comissão de Recepção ao 
Cardeal Paccelli, novembro de 1934; 

Designado para a Comissão de Recepção à 
Missão Econômica Japonêsa, em 2 de maio de 
1935; 

Secretário da Delegação do Brasil à 
Conferência Interamericana de Consolidação da Paz, 
19 de novembro de 1936; 

Secretário da Delegação do Brasil à VIII 
Conferência Interamericana, reunida em Lima, em 25 
de outubro de 1938; 

Oficial de Gabinete do Ministro de Estado, 
interino, C. de Freitas Valle, 31 de janeiro de 1939; 

Segundo Introdutor Diplomático, 29 de março 
de 1939; 

Secretário Geral junto à Comissão 
Interamericana de Neutralidade, 1 de abril de  
1941; 

Secretário Geral da III Conferência 
Interamericana de Radiocomunicações, setembro de 
1945; 

Delegado do Brasil ao V Congresso Postal  
da União das Américas e Espanha, setembro de 
1946; 

Membro da Comissão de Recepção ao Sr. 
Gabriel Gonzalez Videla, Presidente da República do 
Chile, em 23 de junho de 1947; 

Secretário da Comissão de Credenciais e 
Chefe do Serviço de Cerimonial na Conferência 
Interamericana para a Manutenção da Paz e da 
Segurança no Continente, agôsto de 1947; 

Chefe da Divisão Cultural, de 19 de janeiro de 
1953 a 31 de dezembro de 1953; 

Membro da Comissão Preparatória do I 
Festival Internacional de Cinema do Brasil, fevereiro 
de 1953; 
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Chefe da Divisão Política do Departamento 
Político e Cultural do M.R.E., em 26 de maio de 
1954; 

Presidente da Comissão de Inquérito  
para apurar os fatos de que trata o Processo nº 1-
1954; 

Representante do M.R.E. à Comissão  
de Reparações de Guerra, em 19 de junho de  
1954; 

Coordenador dos estudos preparatórios 
relativos a assuntos a serem discutidos na 
Assembléia Geral das Nações Unidas, bem como a 
preparação do projeto de instruções a serem 
expedidas à Delegação do Brasil, em 17 de agôsto 
de 1954; 

Substituto do Chefe do Departamento Político 
e Cultural do M.R.E., em 4 de outubro de 1954; 

Substituto do Chefe do Departamento Político 
e Cultural do M.R.E., em abril de 1955; 

Membro da Seção de Segurança Nacional do 
M.R.E., em julho de 1956; 

Substituto do Chefe do Departamento Político 
e Cultural do M.R.E., em outubro de 1955; 

Chefe, substituto, do Departamento Político e 
Cultural do M.R.E., em março de 1956. 

6. Verifica-se dos assentamentos pessoais do 
Embaixador Jayme Sloan Chermont, que: 

a) não consta dos mesmos qualquer nota que 
o desabone; 

b) foi êle diversas vêzes elogiado pelo 
desempenho dado às missões que lhe foram 
cometidas; 

c) é casado com a Senhora Zaide de Melo 
Franco Chermont, da qual não tem filhos. 

7. O Embaixador Jayme Sloan Chermont, que 
se encontra presentemente no Rio de Janeiro, é 
indicado para exercer a função de Embaixador 
Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil junto ao 
Govêrno do Haiti. – Beata Vettori, Chefe da Divisão 
do Pessoal. 

À Comissão de Relações Exteriores. 

MENSAGEM 
Nº 182, de 1959 

 
Em 7 de outubro de 1959. 
Senhor Primeiro Secretário, 
Tenho a honra de encaminhar a V. Exa. a 

inclusa Mensagem do Sr. Presidente da República, 
submetendo à apreciação do Congresso Nacional a 
nomeação do Senhor Celso Raul Garcia, para 
exercer a função de Enviado Extraordinário e 
Ministro Plenipotenciário do Brasil junto ao Govêrno 
do Irã. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. 
Exa. os protestos de minha elevada estima e 
consideração. – José Sette Câmara, Chefe do 
Gabinete Civil. 

Nº 440. 
Senhores Membros do Senado Federal, 
De acôrdo com o preceito constitucional, tenho 

a honra de submeter à Vossa aprovação a 
nomeação que desejo fazer do Sr. Celso Raul Garcia 
para exercer a função de Enviado Extraordinário e 
Ministro Plenipotenciário do Brasil junto ao Govêrno 
do Irã. 

Os méritos do Sr. Celso Raul Garcia, que me 
induziram a escolhê-lo para o desempenho dessas 
elevadas funções, constam da inclusa informação do 
Ministério das Relações Exteriores. 

Rio de Janeiro, em 7 de outubro de 1959. – 
Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

Em 26 de setembro de 1959. 
DP-154-312.4 
A S. Exa. o Sr. Dr. Juscelino Kubitschek de 

Oliveira, Presidente da República. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de submeter à assinatura  

de V. Exa., para os fins previstos no art. 67  
da Constituição; projeto de mensagem ao  
Senado Federal, a que acompanha o curriculum 
vitae do Diplomata Celso Raul Garcia, indicado  
para exercer a função de Enviado Extraor- 
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dinário e Ministro Plenipotenciário do Brasil junto ao 
Govêrno do Irã. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Exa., Sr. Presidente, os protestos do meu mais 
profundo respeito. – Horácio Láfer. 

 
CURRICULUM VITAE 

 
Diplomata Celso Raul Garcia 

O Diplomata Celso Raul Garcia nasceu no 
Município de São Manuel, Estado de Minas Gerais, 
em 8 de junho de 1909. 

2. Ingressou no Ministério das Relações 
Exteriores, como Cônsul de Terceira Classe, por 
concurso, em 29 de março de 1939; promovido a 
Cônsul de Segunda Classe, por merecimento, em 7 
de dezembro de 1943; promovido a Primeiro 
Secretário, por merecimento, em 23 de março de 
1950; Conselheiro, em 22 de fevereiro de 1954; e 
promovido a Ministro de Segunda Classe, por 
merecimento, em 24 de dezembro de 1954. 

3. Durante a sua carreira, desempenhou as 
funções seguintes: 

Vice-Cônsul do Brasil em Nova York, de 23 de 
maio de 1942 a 7 de dezembro de 1943; 

Cônsul Adjunto do Brasil em Nova York, de 7 
de dezembro de 1943 a 11 de janeiro de 1944; 

Segundo Secretário da Embaixada do Brasil 
nos Estados Unidos da América, de 11 de janeiro de 
1944 a 7 de março de 1949; 

Primeiro Secretário da Embaixada do Brasil 
nos Estados Unidos da América, de 28 de maio de 
1951 a 1 de janeiro de 1954; 

Conselheiro da Embaixada do Brasil no 
Paraguai, de 26 de fevereiro de 1954 a 24 de 
dezembro de 1954; 

Ministro Conselheiro do Brasil no Paraguai, de 
24 de dezembro de 1954 a 12 de março de 1955; 

Encarregado de Negócios do Brasil no 
Paraguai, de 19 de março de 1954 a 25 de março de 
1954; de 29 de julho de 1954 a 11 de agôsto de 
1954; e de 1 de dezembro de 1954 a 10 de fevereiro 
de 1955; 

Ministro Conselheiro da Embaixada do  
Brasil na Itália, de 6 de julho de 1957 até a presente 
data. 

4. Além dessas funções, exerceu o Ministro 
Celso Raul Garcia as seguintes missões e 
comissões: 

Secretário da Delegação do Brasil à II  
Reunião do Conselho de Administração de 
Assistência e Reabilitação das Nações Unidas, 
Montreal, 1944; 

Assessor do Delegado do Brasil à Conferência 
Interamericana do Café, em Nova York, em  
1946; 

Auxiliar do Gabinete do Secretário Geral em 
1950; 

Oficial de Gabinete do Ministro da Viação e 
Obras Públicas, em 1950; 

Assessor da Delegação do Brasil à II  
Sessão Extraordinária do Conselho Interamericano 
Econômico e Social, no Panamá, em 1951; 

Ministro Conselheiro da Embaixada Especial 
para representar o Govêrno dos Estados Unidos do 
Brasil nas solenidades da posse do Presidente da 
República do Paraguai, em 1954; 

Auxiliar do Secretário Geral do Ministério das 
Relações Exteriores, em 1955; 

Membro do Conselho Consultivo do Instituto 
Nacional de Imigração e Colonização, em  
1955; 

Chefe da Missão Econômica para negociar a 
assinatura do Tratado de Comércio e Tráfico 
Fronteiriço com o Paraguai, em 1956; 

Chefe da Seção Brasileira da Comissão Mista 
Brasil-Bolívia, reunida em La Paz, em 1956; 

Delegado à XXVI Sessão do Conselho 
Econômico e Social da ONU, em 1958. 

5. Verifica-se dos assentamentos pessoais do 
Ministro Celso Raul Garcia que: 

a) nada consta dos mesmos que o desabone; 
b) foi diversas vêzes elogiado pelo 

desempenho dado às missões que lhe foram 
cometidas; 
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c) é casado com a Senhora Maria da 
Conceição Garcia, de quem tem quatro filhos. 

6. O Ministro Celso Raul Garcia, que se 
encontra presentemente em Roma, é indicado  
para exercer a função de Enviado Extraordinário  
e Ministro Plenipotenciário do Brasil junto ao 
Govêrno do Irã. – Beata Vettori, Chefe da Divisão do 
Pessoal. 

À Comissão de Relações Exteriores. 
 

MENSAGEM 
Nº 183, de 1959 

 
Em 7 de outubro de 1959. 
Senhor Primeiro Secretário, 
Tenho a honra de encaminhar a V. Exa. a 

inclusa Mensagem do Sr. Presidente da República, 
submetendo à apreciação do Congresso Nacional a 
nomeação do Senhor Álvaro Teixeira Soares para 
exercer a função de Embaixador Extraordinário e 
Plenipotenciário do Brasil junto ao Govêrno da 
Colômbia. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. 
Exa. os protestos de minha elevada estima e 
consideração. – José Sette Câmara, Chefe do 
Gabinete Civil. 

Nº 441. 
Senhores Membros do Senado Federal, 
De acôrdo com o preceito constitucional, tenho 

a honra de submeter à vossa aprovação a nomeação 
que desejo fazer do Sr. Álvaro Teixeira Soares para 
exercer a função de Embaixador Extraordinário e 
Plenipotenciário do Brasil junto ao Govêrno da 
Colômbia. 

Os méritos do Sr. Álvaro Teixeira Soares  
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho 
dessas elevadas funções, constam da  
inclusa informação do Ministério das Relações 
Exteriores. 

Rio de Janeiro, em 7 de outubro de 1959. 
Em 26 de setembro de 1959. 
DP-153-312.4. 
A S. Exa. o Sr. Dr. Juscelino Kubitschek de 

Oliveira, Presidente da República. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de submeter à assinatura de V. 

Exa., para os fins previstos no art. 67 da 
Constituição, Projeto de Mensagem ao Senado 
Federal, a que acompanha o curriculum vitae do 
Diplomata Álvaro Teixeira Soares, indicado para 
exercer a função de Embaixador Extraordinário e 
Plenipotenciário do Brasil junto ao Govêrno da 
Colômbia. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Exa., Sr. Presidente, os protestos do meu mais 
profundo respeito. – Horácio Láfer. 

 
CURRICULUM VITAE 

 
Diplomata Álvaro Teixeira Soares 

O Diplomata Álvaro Teixeira Soares nasceu no 
Rio de Janeiro, em 10 de outubro de 1903. 

É Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais 
pela Faculdade do Rio de Janeiro, em 1925. 

3. É membro da Sociedade Brasileira de 
Direito Internacional; 

Membro da Sociedade de Geografia do Rio de 
Janeiro; 

Membro do "The American Academy of 
Political and Social Sience", de Filadélfia, E.U.A.; 

Curso de Formação, destinado aos membros 
permanentes da Escola Superior de Guerra – 
Estado-Maior das Fôrças Armadas, em 1950; 

Diplomado no Curso Superior da Escola 
Superior de Guerra, em 1953. 

4. Ingressou no Ministério das Relações 
Exteriores como Terceiro Oficial, por concurso, em 30 
de abril de 1929; classificado como Cônsul de 
Terceira Classe, em 15 de janeiro de 1931; promovido 
a Segundo Secretário, por antigüidade, em 24 de 
novembro de 1933; promovido a Primeiro Secretário, 
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por merecimento, em 11 de dezembro de 1941; 
promovido a Ministro de Segunda Classe, por 
merecimento, em 9 de fevereiro de 1949; promovido 
a Ministro de Primeira Classe, por merecimento, em 
19 de janeiro de 1954. 

5. Durante sua carreira desempenhou as 
funções seguintes: 

Segundo Secretário da Embaixada do Brasil 
em Lisboa, de 19 de março de 1934 a 4 de 
novembro de 1936; 

Encarregado de Negócios do Brasil em  
Lisboa, de 28 de dezembro de 1935 a 25 de janeiro 
de 1936; 

Segundo Secretário da Embaixada do Brasil 
em Washington, de 9 de janeiro de 1937 a 10 de 
março de 1939; 

Primeiro Secretário da Embaixada do Brasil 
em Montevidéu, de 30 de abril de 1942 a 16 de 
outubro de 1948; 

Encarregado de Negócios do Brasil em 
Montevidéu, de 16 de junho de 1948 a 12 de julho de 
1948 e de 2 de setembro de 1948 a 11 de outubro de 
1948; 

Delegado, substituto, junto às Nações Unidas, 
de 10 de abril de 1950 a 30 de setembro de 1952; 

Embaixador do Brasil junto ao Govêrno da 
Bolívia, de 8 de maio de 1954 a 24 de junho de 1958; 

Embaixador do Brasil junto ao Govêrno da 
Grécia, de 6 de outubro de 1958 até a presente data. 

6. Além dessas funções, exerceu o 
Embaixador Álvaro Teixeira Soares as seguintes 
missões e comissões: 

Auxiliar de Gabinete do Ministro Afrânio de 
Mello Franco, 25 de outubro de 1930; 

À disposição de Sir Eric Drummond, Secretário 
Geral da Liga das Nações, em sua visita ao Brasil, 
dezembro de 1930; 

À disposição da Missão Especial Canadense, 
em sua visita ao Brasil, abril de 1931; 

Auxiliar de Gabinete do Ministro Afrânio de 
Mello Franco, 20 de outubro de 1932; 

Serviu na Comissão de Recepção ao 
Presidente Franklin Delano Roosevelt, novembro de 
1935; 

Chefe da Seção de Publicações, 29 de julho 
de 1939; 

Auxiliar de Gabinete do Ministro Osvaldo 
Aranha, 3 de janeiro de 1940; 

Secretário Geral da Missão Econômica 
Brasileira às Américas do Sul, Central e do Norte, 6 
de julho de 1940; 

Pôsto à disposição do Dr. Luiz López Mess, 
Ministro das Relações Exteriores da Colômbia, em 
sua visita oficial ao Brasil, outubro de 1941; 

Secretário da Delegação Brasileira na Terceira 
Reunião de Consulta dos Ministros das Relações 
Exteriores das Repúblicas Americanas, realizada no 
Rio de Janeiro, janeiro de 1942; 

Assessor do Delegado do Brasil no Comitê 
Consultivo de Emergência para a Defesa Política do 
Continente, em Montevidéu, maio de 1942; 

Delegado do Brasil junto ao Instituto 
Internacional Americano de Proteção à Infância, em 
25 de maio de 1943; 

À disposição da Delegação do Brasil junto ao 
Comité Consultivo de Emergência para a Defesa 
Política do Continente, janeiro de 1944; 

Designado para representar o Brasil nas 
solenidades de posse do Presidente da República 
Oriental do Uruguai, em 26 de fevereiro de 1947; 

À disposição do Instituto Brasileiro de 
Educação, Ciência e Cultura, em 11 de novembro de 
1948; 

Chefe da Divisão Política, em 31 de março de 
1949; 

Chefe da Divisão de Fronteiras, em 15 de julho 
de 1949; 

Representante do Itamarati no Diretório 
Central do Conselho Nacional de Geografia e 
Estatística, em 6 de agôsto de 1949; 

Chefe, substituto, da Divisão Política, em 2 de 
setembro de 1949; 
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Diretor da Seção de Segurança Nacional do 
Ministério das Relações Exteriores, em 25 de 
novembro de 1949; 

Membro da Comissão de Inquérito incumbida 
de apurar as responsabilidades de que trata o 
Processo nº 2-49, na forma do disposto no art. 6º da 
Lei nº 171, de 15 de dezembro de 1947; 

Delegado Suplente do Brasil à Conferência 
Especial de Assistência Técnica das Nações Unidas, 
em junho de 1950; 

Delegado do Brasil à V Sessão da Assembléia 
Geral das Nações Unidas, em Nova York, em 
setembro de 1950; 

Secretário Geral da Delegação do Brasil à VI 
Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas, 
em Paris, em novembro de 1951; 

Chefe substituto, da Divisão Política, em 13 de 
outubro de 1952; 

Membro da Comissão de Reparações de 
Guerra, em 6 de novembro de 1952; 

Representante Especial do Ministério das 
Relações Exteriores junto ao Diretório Central do 
Conselho Nacional de Geografia e Estatística, em 4 
de fevereiro de 1953; 

Secretário Geral da Delegação do Brasil no V 
Período de Sessões da Comissão Econômica para a 
América Latina (CEPAL), realizada no Rio de 
Janeiro, em abril de 1953; 

Ministro Extraordinário e Plenipotenciário da 
Delegação do Brasil para subscrever o ato referente 
à exploração do Petróleo da Faixa Subandina, 
firmado em La Paz, entre o Brasil e o Govêrno da 
Bolívia, em 10 de julho de 1953; 

Chefe, substituto, do Departamento Político e 
Cultural, em 7 de outubro de 1953; 

Embaixador em Missão Especial para 
representar o Govêrno do Brasil nas solenidades de 
posse do Presidente da República da Bolívia, em 
julho de 1956. 

7. Verifica-se dos assentamentos pessoais do 
Embaixador Álvaro Teixeira Soares que: 

a) não consta deles qualquer nota que o 
desabone; 

b) foi êle diversas vêzes elogiado pelo 
desempenho dado a suas missões e comissões; 

c) é casado com a Senhora Josefa Augusta de 
Ia Torre Benitez Lugarini Teixeira Soares, de 
nacionalidade brasileira, de quem tem uma filha 
maior, Nanci, e dois filhos, Fernando Arnaldo e Luiz 
Felipe, o primeiro maior. 

8. O Embaixador Álvaro Teixeira Soares, que 
se encontra presentemente em Atenas, é indicado 
para exercer a função de Embaixador Extraordinário 
e Plenipotenciário do Brasil junto ao Govêrno da 
Colômbia. – Beata Vettori, Chefe da Divisão do 
Pessoal. 

À Comissão de Relações Exteriores. 
 

Aviso 
 

Do Sr. Ministro da Aeronáutica, como segue: 
Aviso nº 517 2GM2. 
Em 23 de setembro de 1959. 
Senhor Primeiro Secretário. 
Pelo Aviso nº 406, de 21 de julho de 1959, V. 

Exa. solicitou o pronunciamento do Ministério da 
Aeronáutica sôbre a conveniência de se estender 
aos cabos da Aeronáutica o benefício previsto no 
Projeto de Lei da Câmara nº 249, de 1957, que 
modifica o art. 330 da Lei nº 1.316, de 20 de janeiro 
de 1951 (Código de Vencimentos e Vantagens dos 
Militares). 

2. Sôbre o assunto, depois de ouvir o 
parecer dos Órgãos técnicas dêste Ministério, 
tenho a honra de informar a V. Exa. que dois 
fatôres podem militar em sentido contrário à 
extensão daquele beneficio aos Cabos da 
Aeronáutica: a curta permanência em serviço 
ativo e a proibição de contrairem matrimônio, 
visto que, face ao parágrafo único do art. 330, 
parece ter sido intenção do legislador, só 
beneficiar os que podem constituir família. 
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3. Na Aeronáutica, entretanto, o óbice da 
instabilidade é perfeitamente superável, uma vez que 
o militar ao atingir a graduação de cabo, geralmente 
se torna especialista, condição essa que lhe 
proporciona uma permanência mais demorada no 
serviço ativo. Quanto ao segundo óbice, já é 
intenção, tanto do Executivo como do Legislativo, 
levantá-lo, haja vista a Mensagem nº 677, de 
26.11.56 (D. O. de 27.11.56) e o Projeto de Lei nº 
242, de 1959, apresentado pelo Deputado Menezes 
Côrtes (D.D.C., Seção I, de 12-5-59). 

4. Nestas condições, o parecer do Ministério 
da Aeronáutica é a favor da medida, ressaltando, 
todavia, que o projeto terá maior finalidade, se fôr 
conservada a Redação Final do art. 330, constante 
do C.V.V.M. 

5. Contudo é oportuno contraditar a afirmativa 
do legislador, de que os taifeiros, quando 
reformados, chegam ao pôsto de Tenente. 

Valho-me da oportunidade para renovar a V. 
Exa. os protestos de elevada estima e consideração. 
– Francsico de Assis Corrêa de Mello, Ministro da 
Aeronáutica. 

 
Junte-se ao processo. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 

Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Miguel Couto, 

primeiro orador inscrito. 
O SR. MIGUEL COUTO – (Lê o seguinte 

discurso): – Sr. Presidente, compungido, levanto-
me, com irrefreável emoção, para prestar a minha 
homenagem póstuma à excelsa memória do Emérito 
Professor Aloísio de Castro, do querido Mestre que 
hoje, pela manhã, deixamos em sua última morada, 
no Campo Santo de São João Batista, ao lado do 
seu grande pai, o inolvidável Prof. Francisco de 
Castro, ambos vultos que engrandeceram a 
medicina, a cultura e as letras, e se perpetuam no 
culto de todos os médicos de nossa Pátria. 

Várias gerações de moços lhe de vem uma 
sadia orientação medica, um perene exemplo de 
amor à cultura, às artes, à música e a tôdas as belas 
virtudes do espírito humano, que tôdas possuía e 
colecionava, pelo espírito de escol, pela sua 
inteligência cintilante, pelo seu verbo eloqüente, pelo 
caráter límpido e vigoroso. 

Ao recebê-lo na Academia Brasileira de 
Letras, o imortal Afrânio Peixoto, disse-lhe na 
síntese de sua oração: "A vossa vida é uma obra 
de arte". 

Tive a fortuna de conhecê-lo desde menino, e 
aprendi a admirá-lo, vendo aquela figura 
impressionante sempre ao lado de meu amado pai, 
de quem foi discípulo direto, o interno de sua clínica, 
o assistente provecto, transformando-se depois em 
Mestre, erudito e brilhante, disputado e admirado 
pelos alunos e médicos. Sempre fiel e dedicado à 
memória de Francisco de Castro, extremava-se em 
dignificá-lo com amor filial. Elegeu para substituí-lo, o 
Prof. Miguel Couto, que considerava seu segundo 
pai espiritual, e dêle foi, em verdade, um filho 
extremoso, que nem a morte pôde afastar, pois que 
em perene devotamento à sua memória, tudo fazia 
para perpetuá-lo no espírito das novas gerações de 
médicos e compatriotas. 

Essa dedicação é bem traduzida no belo verso 
que dedicou a Miguel Couto, no seu último 
aniversário natalício, em 1º de maio de 1933: 
 

"Corre o tempo, alado, 
Foge, voa! 
Presente? É o passado... 
Cedo a proa 
Da nau que, vida em fora, lá nos leva, 
Abica do outro lado, em plena treva. 
Mas tu vais seguro, 
Mão no leme. 
Que te importa o escuro? 
Não treme 
O peito onde reluz ralo divino, 
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E assim cursas bendito o teu destino 
Porque, Eleito, 
Já pertences ao Céu, ainda na Terra, 
E o perfeito 
Coração de Jesus em ti se encerra! 
Aloísio de Castro". 
 
Ainda jovem Professor, foi Aloísio de Castro 

escolhido para representar, em memorável 
Congresso de Buenos Aires, a cultura médica, 
literária e artística do Brasil. 

Voltou coberto de louros, trazendo credenciais 
que o firmavam para sempre entre os melhores 
representantes de nossa inteligência, um lídimo 
expoente. 

Num grande banquete de regozijo dos amigos, 
ao lado de Rui Barbosa, seu grande admirador, 
Miguel Couto o saudou em nome da classe médica 
brasileira, fazendo sentir, e divisando desde aquela 
época, o ápice das alturas a que atingiria a fidalga 
figura do esmerado Embaixador, que dir-se-ia 
iluminada pela divina luz, irradiando o esplendor de 
raras virtudes, a patentear a sua cultura, a sua arte, 
a ciência e o saber, a fôrça viva da nacionalidade. 

Tive a fortuna de poder testemunhar todos 
êsses méritos. Em 1934, chefiando a Embaixada 
enviada ao Rio da Prata para receber as homenagens 
póstumas que o Uruguai e a República Argentina 
prestaram à memória de Miguel Couto, soleníssimas e 
comoventes, êste Embaixador empolgava pela sua 
oratória helênica, os grandes e seletos auditórios. 
Mesmo quando não estava programado para falar, os 
estudantes o forçavam, exigindo em aclamações: 
"Que hable Aloysio", e não paravam enquanto não 
eram satisfeitos. Ao embarcarmos em Buenos Aires, 
no cais, acenando com lenços brancos, gritavam 
ainda: "Que hable Aloysio"!! 

Tinha eu no Mestre Querido  
um precioso conselheiro, sempre esti- 
 

mulando-me na vida acadêmica. A maior glória de 
minha carreira médica, foi a de ter sido o 
escolhido pelos colegas e amigos de Aloísio de 
Castro, para lhe ofertar uma medalha em ouro de 
puríssimo quilate, com a sua efígie,  
para imortalizá-la durante os festejos com que  
a classe médica e o Govêrno galardoavam o 
sábio brasileiro, conferindo-lhe a dignadade  
de "Professor Emérito, cujos serviços no 
magistério foram considerados de excepcional 
relevância". 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. MIGUEL COUTO: – Com muito prazer. 
O SR. SÉRGIO MARINHO: – Acabo de vir 

do Cemitério São João Batista, onde, como última 
homenagem, conduzi ao túmulo o corpo do 
pranteado Professor Aloísio de Castro. Lembro-
me de que, numa das últimas conferências que 
proferi na Escola do Estado-Maior do Exército, fui 
honrado com o comparecimento dêsse 
inesquecível amigo. Terminada a reunião, 
salientei como me cumpria, para os Oficiais 
alunos, aquela honrosa presença. O Mestre, em 
seguida, assomou à tribuna e, fazendo sentir ao 
auditório que não era de estranhar sua vinda 
àquele estabelecimento de ensino, reportou-se ao 
passado e rememorou que ali mesmo, naquele 
local, de tradições tão vivas na História do País, 
seu eminente pai Francisco de Castro, se não me 
engano, lecionara alemão, na antiga e gloriosa 
Escola Militar da Praia Vermelha. Empolgou, 
como era natural, o auditório, e, naquele instante, 
teve merecida consagração. Recordo o episódio, 
tão recente e tão vivo ainda em minha 
sensibilidade, para, incorporando-o às palavras 
vibrantes que V. Exa. acaba de proferir sôbre o 
Professor Aloísio de Castro, render-lhe um último 
preito. 
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O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – O 
nobre orador permite um aparte? 

O SR. MIGUEL COUTO: – Pois não. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 

Estou certo de que V. Exa. exprime 
brilhantemente o pensamento de todo o Senado 
da República, na homenagem justíssima que 
presta à memória do grande brasileiro 
desaparecido, Professor Aloísio de Castro. Peço 
a V. Exa. recolha minha solidariedade pessoal e a 
de meu Partido. 

O SR. MIGUEL COUTO: – Sou imensamente 
grato aos nobres colegas que enriquecem minha 
oração evocando fatos que destacam, ainda mais; a 
figura eminente do grande brasileiro que hoje 
pranteamos. 

Sr. Presidente, Goethe dizia que que nós 
desejamos na mocidade se acumula sôbre nós na 
nossa velhice; – já antes de alcançá-la, recebeu o 
grande Mestre, por ocasião do seu jubileu 
professoral, as homenagens consagratórias,  
que só aos maiores da nacionalidade são 
tributadas. 

Sr. Presidente, hoje findou se a vida de 
excelsas virtudes do grande brasileiro, por todo o 
País pranteado, e, como derradeiro preito da 
nossa admiração, do nosso respeito, e do 
reconhecimento da Pátria, apresento da alta 
tribuna do Senado as condolências à Nação 
brasileira. 

Sr. Presidente, vou passar à taquigrafia, 
para que conste dos Anais do Senado Federal, 
expressão mais alta da representação do  
País, a relação completa de todos os  
títulos, cargos e obras científicas, literárias e 
musicais do verdadeiro sábio que foi o Emérito 
Professor Aloísio de Castro. (Muito bem! Muito 
bem!). 

Documento a que alude o orador, Senador 
Miguel Couto. 

A VIDA PÚBLICA E A ATIVIDADE INTELECTUAL 
DO PROFESSOR ALOÍSIO DE CASTRO 

 
Títulos e cargos científicos 

 
Interno de Clínica Propedêutica da Faculdade 

de Me dicina do Rio de Janeiro (1901-1903). 
Doutor em Medicina pela Faculdade do Rio de 

Janeiro (1903). 
Assistente de Clínica Propedêutica da 

Faculdade de Medicina (1904-1908). 
Subcomissário de Higiene e Assistência 

Pública (1906-1908). 
Professor substituto da 6ª Seção da Faculdade 

de Medicina (1909). 
Professor Catedrático de Patologia Médica da 

Faculdade de Medicina (1909-1914). 
Professor Catedrático de Clínica Médica 

(1915-1940). 
Diretor da Faculdade de Medicina (1915-

1924). 
Diretor-Geral do Departamento Nacional de 

Ensino (1927-1932). 
Chefe do Serviço de Clínica Médica da 

Policlínica Geral do Rio de Janeiro. 
Médico da Santa Casa de Misericórdia. 
Membro e atual Presidente da Academia 

Nacional de Medicina. 
Membro da Sociedade de Neurologia, 

Psiquiatria e Medicina Legal do Rio de Janeiro. 
Membro da Sociedade de Medicina e Cirurgia 

do Rio de Janeiro. 
Membro da Sociedade de Medicina e Cirurgia 

de S. Paulo. 
Membro da Sociedade de Medicina de 

Campos. 
Membro correspondente da Academia de 

Medicina de Paris. 
Membro correspondente da Société de 

Neurologie de Paris. 
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Membro da Reale Accademia delle Scienze 
Mediche e Chirurgiche di Napoli. 

Membro da Academia Leonardo da Vinci. 
Membro correspondente da Academia de 

Ciências de Lisboa. 
Professor honorário da Faculdade de Medicina 

de Montevidéu. 
Doutor honoris causa da Faculdade de 

Ciências Médicas de Buenos Aires. 
Membro da Academia de Medicina de Buenos 

Aires. 
Membro da Associação Médica Argentina. 
Membro da Academia de Medicina do Peru. 
Ex-membro da Comissão de Cooperação 

Intelectual da Liga das Nações (1922-1930). 
Diretor do Instituto Ítalo-Brasileiro de Alta 

Cultura. 
Membro e ex-Presidente da Academia 

Brasileira de Letras. 
 

Obras científicas 
 

Das desordens da marcha e seu valor clínico. I 
Vol. 1904. 

Tratado de Semiótica Nervosa. I vol., 2ª 
edição, 1935. 

Dystrophy gênito-glandular (em colaboração 
com o Professor Oscar de Souza). I vol. 1917. 

Notas e Observações clínicas. I vol. (1ª série). 
1920. 

Os ensaios operatórios de rejuvenescimento 
orgânico e a terapêutica da distrofia gênito-glandular. 
I vol. 1921. 

Augusto Murri e a Medicina Clínica. I vol. 
1933. 

Notas e Observações clínicas, I vol. (2ª série). 
1934. 
 
Trabalhos científicos em Revistas Médicas nacionais 

e estrangeiras 
 

Lição inaugural de Pathologia médica – 1910. 
Impaludismo (Resenha bibliográfica no Livro 

do Centenário da Academia Nacional – de Medicina) 
– 1910. 

Nova observação de espondylose rhizomelica. 
Brasil Médico, 1911. 

Le syndrome thuro testiculohypophisaire. 
Encéphale, 1912. 

Sôbre alguns signais da paralysia agitante, 
Brasil Médico, 1912. 

Note sur la démarche dans l'athétose étudiée 
d'aprés la cinematographie. Nouv. Iconographie de la 
Salpêtrière, 1912. 

Sôbre a choréa de Huntington. Brasil Médico, 
1912. 

Câncer do estômago. Brasil Médico, 1912. 
Sur la coexistence de la maladie de 

Recklinghausen avec l'acromesgalie. Nouvelle 
Iconographie de la Saipêtrière, 1912. 

Signal de Brudzinski na meningite dos adultos. 
Brasis Médico, 1912. 

Les mouvements associés dans l'athétose. 
Revue Neurologique, 1912. 

Angeborene Fazialislahmung. Neurologisches 
Centralblatt, 1913. 

Sur le signe de Negro dans la paralysie faciale 
périphérique. Recue Neurologique, 1913. 

Sur le phénomène de l'extension du gros orteil 
associé aux efforts musculaires (em colaboração 
com o Prof. Oscar de Souza). Encéphale, 1913. 

Note sur la démarche laterale daps lhémlplégie 
organique. Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière, 
1913. 

Syndrome de Jackson (em colaboração com o 
Dr. Meira Gama). Revue Neurologique, 1918. 

Inversion viscérale. Archives des maladies du 
coeur, 1916, e Anais Paulistas de Medicina e 
Cirurgia, 1916. 

Acromégalie et maladie de Racklinghausen. 
Nouvelle Iconographie de Ia Salpêtrière, 1916. 
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Acromégalie et tabes. Nouvelle Iconographie 
de la Salpêtrière, 1916. 

Syndroma de Millard-Gubler de origem 
traumática. Anais da Faculdade de Medicina de 
Montevidéu, 1917. 

Nota sôbre a hysteria na infância. 
Comunicação ao 2º Congresso Americano  
da Criança, Montevidéu, 1919 (em  
colaboração com o Dr. Leonel Gonzaga).  
Anais da Policlínica Geral do Rio de Janeiro, 
1917. 

Sur quelques cas d'hémimélie. Nouvelle 
Iconographie de la Salpêtrière, 1917. 

Sarcoma do sistema nervoso central (em 
colaboração com o Dr. Roberto dos Santos). 
Anais da Policlínica Geral do Rio de Janeiro, 
1917. 

O sistema dos órgãos para-glandulares – 
Conferência na Faculdade de Medicina de 
Montevidéu. Anais da Faculdade de Medicina de 
Montevidéu, 1918. 

O ensino clínico e sua organização – 
Conferência na Faculdade de Medicina de 
Montevidéu. Anais da Faculdade de Medicina de 
Montevidéu, 1919. 

Oswaldo Cruz – Anais da Faculdade de 
Medicina de Montevldéu, 1919. 

Evolution et aspects cliniques de la diplégie 
faciale. Revue Neurologique, 1919. 

Pseudo-syndrome de Tapia – Revue 
Neurologique, 1920. 

Rapport d'ensemble sur les aspects 
principaux de la vie intellectuelle au Brésil (en col. 
aves A. Childe). Relatório à Comissão de 
Cooperação Intelectual da Sociedade das 
Nações, 1924. 

Relatórios da Diretoria da Faculdade  
de Medicina do Rio de Janeiro (10 vols.), 1915-
1924. 

Hemiedema na hemiplegia. 

Revista Brasileira de Medicina e Farmácia, 1925. 
Os reflexos cutâneos do membro superior. 

Jornal dos Clínicos, 1925. 
Le réflexe cutané du menton. Revue 

Neurologique, 1926. 
Sôbre a interpretação do signal de Babinski. 

Brasil Médico, 1927. 
L'aplication de la cinématographie à l'étude 

das maladies nerveuses. Revue Interntionale du 
Cinêma Éducateur, 1929. 

Notas sôbre o reflexo cremastérico. Brasil 
Médico, 1930. 

Acromégalie et maladie de Recklinghausen. 
Revue Neurologique, 1932. 

Sôbre as modalidades clínicas da syndroma 
de Landry. Brasil Médico, 1933. 

A propósito do têrmo "pedraticulo". Brasil 
Médico, 1933. 

Sôbre o sôpro diastólico musical da 
insuficiência aórtica. Brasil Médico, 1933. 

Syndroma de Brown-Séquard de causa 
syphilítica (em colaboração com o Dr. Eugênio 
Coutinho). – Brasil Médico, 1933. 

A hypotonia muscular na diabete. Brasil 
Médico, 1933. 

Sôbre o syndrome neuro-anêmico. Fôlha 
Médica, 1933. 

Oxycephalo-syndactylia. A Patologia Geral, 
1934 e Revue Neurologique, 1934. 

Paralysia espasmódica familial atypica (em 
colaboração com o Dr. Waldemlro Pires). Brasil 
Médico, 1934. 

Sul valore dei segni dell'atteggiamento e della 
deambulaziome nel casi di lesioni del lobo frontale. 
Archivio Italiano di Chirurgia, 1938. 

O aumento das doenças cardíacas no Rio de 
Janeiro. Boletim da Academia Nacional de Medicina, 
1938. 

Acromegalia e Mal de Recklinghausen (1º 
Congresso Pan-Americano de Endocrinologia), 1933. 
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O moderno conceito anótomo-clínico de 
hemorragia cerebral. O Hospital, 1938. 

Méralgia paresthésique dans l'aneurysme 
de l'aorte abdominale, Revue Neurologique, 1939. 

Sôbre o tratamento cirúrgico da hypertensão 
arterial. Revista de Biologia e Medicina, 1940. 

Notação do sôpro musical. Brasil Médico, 
1940. 

Modalités musicales du souffle cardiaque. 
Presse Médicale, 1940. 

Aspectos modernos da pathologia óssea. 
Revista de Biologia e Medicina, 1940. 

Hypertensão e Climatério. Resenha Clínico 
Cientifíco, 1941. 
 

Obras literárias 
 

Allocuções Acadêmicas. 1 volume, 1911. 
Novas Allocuções Acadêmicas. 1 vol. 1915. 
Últimas Allocuções Acadêmicas. 1 vol. 1918. 
Palavras de um dia e de outro. 1ª série, 1922. 
Palavras de um dia e de outro. 2ª série, 1929. 
Palavras de um dia e de outro. 3ª série, 1933. 
Orações (discursos). 1 vol. 1926. 
Discursos médicas. 1 vol. 1940. 
Discursos de recepção na Academia Brasileira 

de Letras. 1918. 
A expressão sentimental na música de Chopin. 

1 vol. 1927. Excerptos. 1 volume, 1930. 
Rimario. Poesias, 1926. 
As sete dores e as sete alegrias da Virgem, 

Poesias, 1929. 
Carmes. Poesias, 1930. 
Canto ao Senhor, Poesia, 1931. 
Oração do Natal, 1928. 
Cântico da Paschoa, 1930. 
Tendresse. Poesias (em francês). 1932. 

As sete palavras de Cristo, Poesia, 1938. 
Hyno a Roma, de G. Pascoli. (Trad. em verso, 

do italiano), 1 vol. 1933. 
Os amores de Horácio, 1936. 
Cantos de Leopardi (Trad. em verso, do 

italiano). 1 vol. 1937. 
Palatinus. Discurso na Academia Brasileira de 

Letras, 1938. 
 

Obras musicais 
 

Para piano: 
Romance – Op. 5. 
Trois pieces pour piano: – Chant du crépuscule – 

Op. 20. Êtude Op. 16. Nocturne – Op. 16. Prélude – Op. 
9. – Les cloches du soir – Op. 10. Estudo – Op. 23. 
Canto Pastoril – Op. 24. – Mazurka – Op. 22. Nocturno – 
Op. 29. Estudo – Op. 33. Romance – Op. 32. Três 
prelúdios – Op. 35, 36, e 37. Nocturno – Op. 44. – Tre 
visione italiche – Op. 50, 51 e 52. – Estudo Op. 53. 

Para canto: 
Canto Nocturno – Op. 13. 
Enchantement: Automne – Op. 1. L'heure est 

passé – Op. 2. La boite à musique – Op. 3. Espoir – 
Op. 4. Tristes-se de l'hiver – Op. 6. Chants d'Amour 
et de Tristesse: L'heure du poéte – Op. 13. Par un 
soir gris – Op. 14. Veillée – Op. 15. L'horloge sonne 
– Op. 17. Vision – Op. 18. Amour – Op. 19. Ce qui 
n'a pas été – Op. 8. Berceuse – Op. 7. Ouvre-moi tes 
bras – Op. 25. Priere – Op. 21. Exílio – Op. 34. La 
Romance de la Chapelle – Op. 43. Élévation – Op. 
45. A fonte – Op. 46. Extase – Op. 47. La Lampe –  
Op. 48. Coeur battant: Printemps – Op. 38. Chant du 
regret – Op. 40. La Rose-Rossignol – Op. 43. 
Octobre – Op. 39. La joie d'aimer – Op. 42. 

Para violoncelo e plano: 
Romance – Op. 32. 
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O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 
Expediente. 

Tem a palavra, para explicação pessoal, o 
nobre Senador Afonso Arinos. 

O SR. AFONSO ARINOS – (para explicação 
pessoal) (*): – Sr. Presidente, Senhores Senadores, 
atendendo às instruções que recebi de meu 
eminente amigo, Senhor Senador Otávio 
Mangabeira, desejo aduzir ao brilhante discurso do 
eminente Senador fluminense, algumas palavras 
especiais de homenagem, em nosso nome, colegas 
que fomos do ilustre acadêmico Aloysio de Castro na 
Academia Brasileira de Letras. 

Esta explicação preliminar é também 
justificativa no sentido de que, como Senadores, 
estamos perfeitamente representados na palavra 
sempre autorizada do nobre Senador Miguel Couto. 
Pareceu-nos, no entanto, oportuno deixar nos Anais 
do Senado uma expressão especial de reverência e 
a saudade de dois brasileiros que tiveram o privilégio 
e a fortuna de conviver com Aloísio de Castro em 
outro círculo de suas intensas, profícuas e 
destacadas atividades no meio social brasileiro. 

Sr. Presidente, nada entendemos de Medicina – o 
eminente Sr. Senador Otávio Mangabeira e eu – a não 
ser como doentes ocasionais. Nossa experiência da 
classe médica limita-se à observação e à consideração 
daquelas virtudes que não abandonando pròpriamente o 
terreno específico e peculiar da ciência da Medicina, 
entretanto, alçam, elevam e expandem o espírito do 
médico para o próprio terreno humano; e é nesta 
categoria humanística que eu desejaria situar a figura 
comovente e feiticeira de Aloísio de Castro. 

O grande morto de ontem pertencia a  
uma das mais insignes gerações da  
ciência médica no nosso Pais. Embora o 
separassem alguns anos de idade de figuras co- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

mo a do grande papa da medicina brasileira, que foi 
Miguel Couto, de Miguel Pereira, Almeida 
Magalhães, Carlos Chagas, e de tantos outros, 
poder-se-iam entretanto, integrar-se em uma 
mesma geração que nós, enfermos ocasionais, 
podemos chamar de humanismo médico. Era uma 
formação de cultura global, que colocava os 
esforços da inteligência ao serviço da saúde do 
próximo; mas que o faziam antes da era atual das 
intrincadas e fragmentárias especializações cujo 
valor clínico e terapêutico não temos nenhuma 
competência para negar, embora de qualquer forma 
retirem do médico e da ciência médica aquela 
aparência de formação global, humanística, geral, 
de cultura, que fazia dos médicos daquele tipo, 
qualquer coisa como uma espécie do confessor do 
espírito que colocávamos ao lado do confessor da 
alma. 

Aloísio de Castro foi realmente assim, 
talvez o derradeiro representante daquela 
geração da medicina humanística, da medicina 
que como Miguel Couto, que nos últimos dias de 
sua vida, para se referir aos sofrimentos físicos 
que o atormentavam – se não estou enganado – 
lembrava uma carta de Plínio, "O Jovem"; como 
Miguel Pereira que, ao discorrer sôbre o 
problema da morte, falava em Bergson; enfim, 
como tantos outros luminares daquela admirável 
geração que entrosava na sua cultura as leituras 
clássicas com as informações mais recentes 
sôbre os fenômenos mais complicados da 
fisiologia e da patologia. 

Aloísio de Castro foi, dizia eu, um dos florões 
mais expressivos dessa mentalidade e dessa 
geração. Não apenas na Academia Brasileira de 
Letras tive oportunidade de, com êle, cenviver mais 
estreitamente. Conheci-o desde minha adolescência, 
amigo que foi do meu pai. E um homem como  
êle, que devotou tôda a frescura, a flor de seu 
espírito de eleição a cultuar a memória do pai, tem 
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qualquer coisa para mim de muito especial na sua 
formação, para mim que destino uma parte da minha 
visa e das minhas meditações ao mesmo piedoso 
mister. 

Aloysio de Castro, dizia, freqüentava a casa 
de meus pais na minha quase infância. Era, 
portanto, um velho conhecido na minha vida. 
Tive, porém, oportunidade de com êle conviver 
estreitamente por duas vêzes. Uma, nos largos, 
preguiçosos e remotos dias de uma travessia 
marítima, a qual, quando entramos, alvoroçados e 
algo ansiosos, no bôjo dos aviões transatlânticos, 
nos faz recordar daquela época em que os 
Continentes se conquistavam pelos mares, e das 
demoras amorável dos lazeres requintados, que 
representava a travessia transatlântica, em 
companhia dêsse Mestre, que voltava, num barco 
francês, de uma das suas habituais viagens  
como Delegado permanente do Brasil junto à 
Comissão de Cooperação Intelectual da Liga das 
Nações. 

A presença atuante de sua informação 
literária, a sua memória alerta, a segurança 
invariável do seu gôsto no trato das idéias e 
também a graça envolvente do seu convívio físico, 
requintado de fidalgo brasileiro das melhores 
tradições baianas, dessa tradição daquela Bahia 
que Nabuco denominou, certa vez, a Virgínia 
brasileira, nessa travessia com êle aprendi muita 
coisa. Dêle ouvi uma dramática e emocionante 
narrativa dos sacrifícios do seu ilustre pai, 
Francisco de Castro. ao sacerdócio da missão de 
médico, atendendo aos doentes de peste bubônica 
na Capital Federal, com segurança do risco que 
corria e certeza, posteriormente, do desfecho que 
iria enfrentar. 

Em outra oportunidade, representando a 
Universidade do Brasil em um curso de férias na 
Capital do Uruguai, estivemos mais de uma semana 
hospedados no mesmo hotel em Montevidéu; e mais 
 

uma vez tive a alegria de usufruir dos primores 
daquela inteligência clássica e daquela fina cultura 
literária que, ao mesmo tempo, envolvia a tradição 
greco-latina e as melhores fontes da literatura 
italiana e da literatura francesa. 

Ainda hoje pela manhã, quando em 
companhia do meu mestre Otávio Mangabeira 
prestávamos a Aloísio de Castro a nossa 
compungida e última solidariedade, na visita a seu 
corpo, reparava, na sua acolhedora casa da rua 
Dona Mariana, o que resta do aluvião dessa grande 
vida de experiências culturais consecutivas, através 
dos belos objetos de arte com que ornou seu 
domicílio: estátuas de mármore, pinturas francesas e 
italianas, peças de arte sacra. Parecia que 
entrávamos em uma espécie de refúgio, em uma 
espécie de oásis evocativo de uma época feliz que, 
desgraçadamente, vai-se afastando do nosso 
presente. 

Nessas condições e antes que o façamos mais 
uma vez na sessão especial que a Academia de 
Letras hoje dedicará à memória daquele grande 
brasileiro, desejaria, Sr. Presidente, deixar 
consignado na Ata dos nossos trabalhos, como 
expressão do honroso mandato que recebi do meu 
eminente colega e confrade Otávio Mangabeira, o 
pesar que, como acadêmicos, como, quase direi, 
profissionais das letras e da cultura brasileira, 
experimentamos, ambos, com a perda daquela figura 
singular que tanto honrou as tradições do nosso 
passado brasileiro, e que tão lìdimamente exprimiu o 
que há de mais alto e de mais puro na ciência, na 
literatura e na educação de nosso País. (Muito bem; 
muito bem). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira, 
segundo orador inscrito. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente, 
com intuito de colaborar, de forma direta, para 
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amenizar a crise que estamos atravessando, 
principalmente em virtude do decréscimo havido na 
produção das lavouras de subsistência nas regiões 
do Norte e Nordeste, fiz ver ao Sr. Ministro da 
Agricultura que, com os dados já obtidos pela 
Comissão Especial de Estudo da Política de 
Produção e Exportação desta Casa, a qual tenho a 
honra de presidir, poderia ser apresentado um 
trabalho que possibilitaria a atenuação da atual crise. 

Tive, então, oportunidade de trocar idéias com 
S. Exa. sôbre tão importante tema, equacionado em 
têrmos de exeqüibilidade. 

Daí resultou, Sr. Presidente, a sugestão de 
utilizar-se o regime de congregação de esforços dos 
órgãos federais dependentes das autarquias e 
mesmo de entidades de classe e cooperativistas, 
para, numa ação conjunta, prestarem a necessária 
assistência aos agricultores, mediante o já 
consagrado regime de cooperação. Essa modalidade 
é, sem dúvida, a mais indicada para o caso em 
aprêço, pois que assegura, por um lado, a devida e 
melhor aplicação dos recursos públicos e, por outra, 
o interêsse do lavrador no aproveitamento da sua 
gleba. 

Para tanto, é bastante que o agricultor, entre 
com a terra, isto é, com uma área mínima de dois 
hectares, e com as máquinas e implementos 
agrícolas, se os possuir, desde que apresentem 
possibilidade de desenvolvimento de uma dessas 
culturas. 

Agremiados aos competentes órgãos daquele 
Ministério, o Escritório Técnico de Agricultura, o 
Instituto do Açúcar e do Álcool, o Serviço Social 
Rural, as associações rurais e muitas outras 
entidades, sob o regime de trabalho estipulado  
no Acôrdo, para o desenvolvimento da agricultura  
e recursos naturais, firmado entre o nosso  
Govêrno e o dos Estados Unidos da América,  
será alcançada uma sonha de recursos materiais e 
 

financeiros, capaz de atender as reais necessidades 
de um tal programa de trabalho. 

Foram, assim, especificadas as culturas que 
devem ser incentivadas, melhor dito, culturas 
essencialmente de subsistência, e evitando-se, 
propositalmente, as que não são dessa natureza. 

É notório, Sr. Presidente, que tem havido 
grande preocupação no desenvolvimento das 
denominadas culturas básicas ou culturas 
permanentes. Cito, como exemplo, a do café, cuja 
produção se deveria restringir e que, ao contrário, se 
incrementou de forma desordenada. 

Senão, vejamos: o Estado do Paraná ultrapassa, 
hoje, em produção, até o Estado de S. Paulo. 

Sr. Presidente. 
Sôbre essas é que a ação conjunta dêsses 

órgãos deverá influir. Cito o caso da lavoura 
canavieira, cujos agricultores são homens que 
possuem a propriedade organizada, com agregados, 
máquinas agrícolas, casas e, por consegüinte, 
podem ceder pequenas áreas para se plantar feijão, 
milho, arroz e mandioca. Precisamente nessa 
lavoura, Sr. Presidente, pois são homens pobres que 
a ela se dedicam. O cultivo da mandioca é feito, 
geralmente, pelos rendeiros, meeiros e parceiros. Se 
o agricultor ceder uma área da sua propriedade para 
que o serviço organizada da motomecanização nela 
opere estará em condições de melhor aproveitar sua 
gleba, e concorrerá, assim, para dar o incremento 
tão necessário a essa lavoura. 

Foi nessa base que a Comissão de Política de 
Produção do Senado elaborou o trabalho que será 
submetido ao Sr. Ministro da Agricultura, como 
colaboração desta Casa. 

Lerei, a seguir, os pontos fundamentais do 
programa geral que o Ministro Mário Meneghetti 
tomou a si levar a efeito: 

Cláusula Primeira – O presente contrato é 
celebrado de conformidade com os têrmos 
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do Acôrdo e passa a denominar-se; Escritório 
Técnico de Agricultura – Projeto nº... 

Cláusula Segunda – A finalidade do presente 
contrato é o emprêgo de recursos combinados das 
Partes Contratantes para execução de um programa 
destinado a promover o desenvolvimento das 
chamadas culturas de subsistência, pelo incentivo à 
produção de vegetais alimentícios, como sejam, 
arroz, trigo, milho, feijão, mandioca etc., e espécies 
hortícolas, sob o regime de cooperação com 
agricultores registrados, diretamente ou através das 
associações rurais, mediante: 

a) a seleção de áreas, que apresentem 
condições propícias à exploração dessas  
culturas, nas propriedades agrícolas, 
preferentemente nas zonas circunvizinhas dos 
centros mais populosos; 

b) a produção e a aquisião de sementes, 
inclusive pela contratação de serviços de terceiros, 
para a formação das lavouras nas áreas sob o 
regime de cooperação; 

c) a execução no amanho das áreas 
selecionadas, utilizando os recursos materiais e 
humanos de que disponha, colimando, dêsse modo, 
fomentar a criação de lavouras de subsistência; 

d) a produção e a aquisição de sementes e 
mudas; 

e) a orientação educacional dos métodos e 
sistema de racionalização da produção de vegetais 
alimentícios, quer como cultura básica, quer como 
cultura complementar ou subsidiária; 

f) a realização dos trabalhos concernentes à 
defesa sanitária vegetal; 

g) o emprêgo de equipamentos,  
fertilizantes e inseticidas, pelo regime  
de revenda de material aos agricultores 
 

cooperantes, nas culturas programadas; 
h) o incentivo à mecanização das lavouras, 

mediante a utilização de máquinas agricolas na 
execução dos serviços planejados, visando 
proporcionar aos agricultores cooperantes o 
conhecimento das vantagens na sua utilização; 

i) a prestação de assistência técnico-agrícola, 
sócio-profissional e creditícia, esta sob o regime de 
crédito supervisionado, aos lavradores cooperantes; 

j) a difusão dos principios cooperativistas, 
objetivando a organização de entidades dêsse gênero; 

k) a realização de estudos e pesquisas, relativos 
aos trabalhos, com o fim de orientar o programa 
estabelecido pelo projeto e condizentes aos mercados, 
no intuito de atender às exigências atuais de consumo 
e o seu ritmo de desenvolvimento, bem como outros 
fatôres ou fenômenos correlacionados com êsse 
grande problema sócio-econômico. 

Cláusula Terceira – Para a devida execução 
dêste projeto, as Partes Contratantes se 
comprometem a concorrer, no ano de 1960, com as 
seguintes contribuições: 

Item I – O Escritório Técnico de Agricultura 
(ETA): 

a) assistência técnica até a despesa de ........... 
representada pelos serviços de um técnico; 

b) material de importação ou despesas no 
exterior até o valor de ................................................; 

c) para o Fundo Conjunto com a importância 
de Cr$......................................................................... 
que correrá à conta do crédito de Cr$ 
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
..................................................................................... 
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Item II – ............................................................. 
a) ....................................................................... 

..................................................................................... 
b) ....................................................................... 

..................................................................................... 
Item III – ............................................................ 
a) ....................................................................... 

..................................................................................... 
b) ………………………………………………….. 

..................................................................................... 
Item IV – ………………………………………….. 

..................................................................................... 
Item V – ............................................................ 
a) ....................................................................... 

..................................................................................... 
b) ....................................................................... 

..................................................................................... 
Item VI – ........................................................... 
a) ....................................................................... 
 
Parágrafo único. As contribuições referentes 

aos anos subseqüentes serão acordadas pelas 
Partes Contratantes dentro dos recursos financeiros 
ou orçamentários disponíveis. 

Cláusula Quarta – As contribuições das Partes 
Contratantes mencionadas neste Instrumento 
destinam-se à instituição de um Fundo Conjunto para 
ocorrer ao flnanciamento dêste Projeto. 

Parágrafo primeiro – As cotas de contribuição em 
cruzeiros, referidas nesta Cláusula, formarão o Fundo 
Conjunto, mediante o depósito das mesmas em conta 
corrente bancária, denominada "Escritório Técnico de 
Agricultura – Projeto nº ...", aberta em estabelecimento 
de crédito à escolha das Partes Contratantes, e 
 

cuja movimentação será da competência do Diretor 
do Projeto. 

Parágrafo segundo – A conta referida no 
parágrafo anterior serão, obrigatòriamente, 
recolhidos todos os juros ou rendas de qualquer 
natureza ou origem, advindos da execução do 
projeto e que serão aplicadas nos têrmos dos itens 1, 
2, 3 e 4 do artigo IX, do "Acôrdo".  

Parágrafo terceiro – As importâncias descritas 
na Cláusula e no Parágrafo anterior serão 
empregadas, exclusivamente neste projeto. 

Parágrafo quarto – As contribuições das 
Partes Contratantes serão entregues em prestações 
trimestrais, adiantadamente, após aprovação do 
programa de trabalho. 

Parágrafo quinto – As Partes Contratantes 
instruirão, por escrito, o Diretor do Projeto sôbre a 
forma que deverá obedecer a aplicação dos recursos 
e a prestação de contas referentes às respectivas 
contribuições. 

Parágrafo sexto – Todos os bens imóveis, 
materiais e equipamentos, animais ou quaisquer 
outras aquisições feitas, com os recursos do Fundo 
Conjunto, serão de propriedade do projeto. 

Parágrafo sétimo – As contribuições em 
dólares do ETA obedecerão às normas 
estabelecidas pelo Acôrdo no item 2 do artigo VI. 

Cláusula Quinta – Além das contribuições 
em dinheiro, para o "Fundo Conjunto", as Partes 
Contratantes poderão pôr à disposição do projeto 
outras contribuições em pessoal, material, 
equipamentos, instalações, móveis e imóveis, 
além das verbas orçamentárias normais  
ou de outras procedências que serão empre- 
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gadas nos têrmos da Legislação que a elas se 
aplicar. 

Parágrafo primeiro – O material permanente 
fornecido diretamente pelas Partes Contratantes será 
sempre de propriedade das mesmas e não será 
retirado sem prévia aquiescência. 

Parágrafo segundo – As benfeitorias, 
construções ou instalações realizadas em bens de 
qualquer das Partes Contratantes passarão a 
integrar os mesmos. 

Parágrafo terceiro – O material permanente 
fornecido diretamente pelo ETA será de sua 
propriedade até o final do projeto e, quando então, 
por proposta do Diretor dêste, a sua retirada, 
doação, substituição, troca ou venda, será decidida 
pelos Diretores do ETA, de conformidade com o 
disposto no Acôrdo. 

Cláusula Sexta – Fica entendido, e portanto 
acertado, que êste projeto não integra nenhuma das 
Partes Contratantes, sendo, tão só, um trabalho 
executado em íntima cooperação, visando melhor 
aproveitamento de recursos e de técnica na 
realização do programa estabelecido na forma 
expressa nos parágrafos desta Cláusula e na 
imediatamente seguinte. 

Parágrafo primeiro – A supervisão, a 
fiscalização, a orientação geral, e a aprovação dos 
programas de trabalho e o orçamento serão feitos, 
conjuntamente, pelas Partes Contratantes. 

Parágrafo segundo – Cada uma das Partes 
Contratantes terá sempre o direito de proceder, 
quando julgar conveniente, à fiscalização dos 
trabalhos e das contas do projeto. 

Parágrafo terceiro – A aprovação da  
prestação de contas do projeto caberá às Partes 
 

Contratantes, respeitadas as disposições expressas 
nos parágrafos quinto e sétimo das Cláusula Quarta 
e Cláusula Quinta, dêste Instrumento. 

Parágrafo quarto – As Partes Contratantes 
reunir-se-ão quatro vêzes por ano, ordinàriamente, 
podendo, entretanto, reunirem-se em caráter 
extraordinário, em qualquer época, por convocação 
de uma ou mais delas, ou do Diretor do projeto. 

Parágrafo quinto – As Partes Contratantes 
serão convocadas por escrito e as decisões serão 
tomadas pelo voto da maioria presente. 

Parágrafo sexto – As instruções, ordens de 
serviço ou qualquer espécie de determinação ao 
Diretor, serão dadas por escrito, com a assinatura 
das Partes Contratantes, que não poderão, 
isoladamente, tomar tais medidas, excetuados os 
casos expressamente declarados neste Contrato. 

Cláusula Sétima – Êste projeto terá a 
direção......................................................................... 
 
o qual terá plena autoridade e completa 
responsabilidade dentro do programa e orçamento 
aprovados. 

Parágrafo primeiro – O Diretor dêste projeto 
terá a sua permanência condicionada ao bom e fiel 
desempenho da sua missão, dentro do programa e 
do objetivo traçado neste projeto e do que, 
posteriormente, forem acordados pelas Partes 
Contratantes. 

Parágrafo segundo – Todo o pessoal 
empregado pelo projeto ou pôsto à sua disposição a 
qualquer título, inclusive os técnicos brasileiros e 
americanos do "ETA", ficará subordinado ao Diretor 
do projeto, a quem caberá decidir sôbre a condução 
dos trabalhos constantes do plano aprovado. 
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Parágrafo terceiro – Compete ao Diretor do 
projeto: 

a) apresentar, antes do comêço de cada 
exercício um programa de trabalho, acompanhado 
do respectivo orçamento para ser aprovado pelas 
Partes Contratantes; 

b) movimentar o "Fundo Conjunto" ou outros 
recursos postos à sua disposição para o fiel 
desempenho do projeto; 

c) enviar trimestralmente, às Partes 
Contratantes, um relatório sucinto, dos trabalhos 
realizados, apontando os progressos obtidos e os 
encontrados, e juntando um balancete de caixa 
acompanhado de um resumo das despesas efetuadas; 

d) remeter às Partes Contratantes, até o dia 31 
de janeiro, um relatório completo das atividades 
desenvolvidas no ano imediatamente anterior. 
Acompanhará êste relatório uma demonstração das 
despesas realizadas à conta do "Fundo Conjunto" e 
das verbas orçamentárias específicas destinadas ao 
projeto. 

Cláusula Oitava – As Partes Contratantes 
reservam-se o direito de rescindir êste Contrato, no 
caso de infração das cláusulas contratuais ou se o 
projeto fôr desviado dos seus objetivos. 

Parágrafo único – No caso de rescisão dêste 
Contrato, os saldos em cruzeiros, depois de liquidados 
todos os débitos do projeto, serão distribuídos às 
Partes Contratantes, proporcionalmente às 
contribuições até então efetivadas. 

Cláusula Nona – O presente Contrato terá a 
duração de 3 exercícios, inclusive o atual, podendo 
ser prorrogado desde que anão seja denunciado 30 
dias antes do término do exercício financeiro, por 
qualquer das Partes Contratantes. 

Cláusula Décima – O  
presente contrato vai aprovado 
 

pelo Sr. Ministro da Agricultura, Dr. Mário 
Meneghetti, em virtude de serem algumas das Partes 
Contratantes repartições integrantes do mesmo 
Ministério. 

Cláusula Décima Primeira – Está o presente 
Contrato isento de sêlo, na forma do art. 51, da 
Consolidação das Leis do Impôsto de Sêlo a que se 
refere o Decreto nº 32.392, de 9 de março de 1953. 

Cláusula Décima segunda – O presente 
Contrato sòmente entrará em vigor depois de 
registrado no Tribunal de Contas da União, não se 
responsabilizando o Govêrno da União por 
indenização alguma, caso seja denegado o seu 
registro. 

E, para firmeza e validade do que se acha 
acima estipulado, foi lavrado o presente Instrumento 
de Contrato que, depois de lido e achado conforme, 
vai assinado pelas citadas Partes Contratantes, 
pelas testemunhas abaixo mencionadas e por mim ...
que o datilografei. 

Sr. Presidente, são êsses os pontos 
fundamentais para organização do plano que 
deverá ser executado pelo Ministério da 
Agricultura e para o qual concorreram diversas 
circunstâncias. 

Existe no citado Ministério o Serviço de 
Expansão do Trigo, que, perdoem-me os Srs. 
representantes do Rio Grande do Sul, tem voltado as 
vistas mais para aquêle grande Estado da 
Federação. No entanto, é oportuno dizer, aqui, que a 
Bahia tem condições mesológicas para produzir bom 
trigo. No Município de Jabaquara, há dois anos, 
alguns agricultores plantaram êsse cereal que 
produziu com abundância; infelizmente, por falta de 
aparelhamento próprio perderam grande parte da 
colheita e, mais do que isso, perderam, em 
conseqüência, o ânimo para persistir nessa lavoura. 
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O SR. COIMBRA BUENO: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com imenso prazer. 
O SR. COIMBRA BUENO: – Há dias, 

relatei ao Senado, a experiência de adiantado 
agricultor, no Município de Jatai, no meu Estado. 
Em campo considerado sáfaro, plantou trigo e 
arroz, pelo sistema rotativo, em escala elevada, 
obtendo, em trezentos hectares, cêrca de  
2.150 quilos de arroz, por hectare, e, em 40 
hectares, 1.520 quilos ,de trigo, em média, por 
hectare. 

Terrenos como êsse existem aos milhares em 
Goiás, e, certamente, também na Bahia, devendo-se 
tão auspiciosos resultados ao emprêgo dos adubos 
químicos e à irrigação. 

Assim, com êsses processos modemos e com 
a mecanização da lavoura, parece-nos claro que a 
maioria dos Estados do Brasil podem se abastecer 
dêsses cerais em condições econômicas, à base da 
rotação. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Obrigado pelo 
aparte de V. Exa., que corrobora justamente o plano 
a ser apresentado ao Sr. Ministro da Agricultura. 

Vernifica-se, portanto, que além das lavouras 
de arroz, de feijão, de mandioca e de milho, 
desenvolver-se-ia, em várias regiões do País, a 
cultura do trigo, desde que outros Estados, afora o 
Rio Grande do Sul, oferecem excelentes condições 
para o plantio dêsse cereal. 

Diante do que observei, precisariamos 
promover, em várias áreas, a adubação. 

Sr. Presidente, ontem estêve nesta Casa o 
Sr. Van der Müller, técnico contratado, na 
Holanda, pela N.O.V.A.C.A.P., para proceder a 
estudos no sentido da recuperação do solo de 
Brasília, considerado adusto, fraco, sem 
possibilidade de produção agrícola. 

Aproveito a oportunidade em que trato do 
desenvolvimento da lavoura de subsistência para 
narrar fato curioso: êsse técnico, através de processo 
próprio, plantaria naquela região, determinado arbusto 
oriundo da Indonésia – onde êle fêz excelentes 
experiências – o qual contribuiria para a recuperação 
de terras inférteis, pobres, como as de Brasília. 

Apesar, entretanto, de encontrarem-se no 
Brasil, há mais de um ano, êle e seu ajudante, 
percebendo, cada um, cinqüenta mil cruzeiros 
mensais, até agora não lhes foram proporcionados 
veículos nem meios para trabalhar a terra. Êsse 
homem, de grande capacidade, tido como das 
maiores autoridades em recuperação do solo, 
permanece de braços cruzados, sem possibilidade 
de realizar o serviço para o qual foi contratado. 

Cito o fato a título de exemplo, por saber que, 
para vencermos certas resistências do ambiente, faz-
se mister o concurso de quantos desejam tornar o 
Brasil essencialmente agrícola. A frase, muito bonita 
e citada a todo momento, não tem objetividade, pelo 
menos no setor rural. 

Sr. Presidente, reina grande entusiasmo entre 
os integrantes dêsses órgãos, que já se reuniram 
mais ,de uma vez e, amanhã, pretendem apresentar 
trabalho completo sôbre o estudo realizado, a fim de 
se dar sentido mais verdadeiro a essas lavouras nas 
várias regiões do País. 

Compreendendo o Instituto do Açúcar e do 
Álcool o alcance dessas medidas de conjunto para o 
desenvolvimento da lavoura, entendo que sua 
colaboração concorrerá para diminuir o alto e 
desarrazoável custo da produção, principalmente na 
lavoura canavieira, ao mesmo tempo que promoverá 
facilidades para abastecimento das zonas rurais, 
sobretudo as de maior concentração operária. 

Êsses, Sr. Presidente, os dados  
que desejava apresentar, conven- 
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cido de que, depois da reunião de amanhã entre os 
representantes do Ministério da Agricultura, do 
Instituto do Açúcar e do Álcool, do Serviço Social 
Rural e do Escritório Técnico da Agricultura, o 
Ministério da Agricultura poderá pôr em prática, nas 
Seções de Fomento Agrícola dos Estados, êsse 
programa que é urgente, pois o de créscimo das 
culturas de subsistência no Norte e no Nordeste, o 
ano passado, variou de 8 a 48 por cento. Torna-se 
indispensável essa recuperação que, acredito, será 
uma realidade, pois todos os agricultores desejam 
cooperar para que o plano tenha a finalidade 
desejada, que é, indiscutivelmente, a participação da 
Comissão, agora criada, da Política da Produção e 
Exportação. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Freitas Cavalcanti. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI (*): – Sr. 
Presidente, está reunido em Maceió o Segundo 
Congresso Regional dos Trabalhadores, congregando 
vinte e seis Sindicatos e quatro associações de classe, 
num total de cêrca de vinte mil obreiros alagoanos. 

Evidentemente, a realização do Congresso 
determinou o exame de várias teses relacionadas com 
os mais legítimos interêsses dos trabalhadores de meu 
Estado, abrangendo suas diferentes profissões. 

A despeito das justas esperanças com que 
aguardamos os resultados do magnífico conclave, 
recebi, ao chegar ao Senado esta manhã, cabograma 
assinado pelo Presidente do Congresso, Sr. José Luís 
Ferreira dos Santos, no qual solicita nossa interferência 
junto ao Ministro do Trabalho, a fim de que seja 
determinada a imediata realização de eleições na 
Federação dos Trabalhadores de Alagoas, atualmente 
sob regime de intervenção do Ministério. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

É do meu dever trazer ao conhecimento  
do Senado e, em particular, do eminente Líder  
do Partido Trabalhista nesta Casa, Senador 
Argemiro de Figueiredo, o texto do cabograma: 
(Lendo). 

"Senador Freitas Cavalcanti – Senado 
Federal – Rio de Janeiro – Segundo Congresso 
Regional dos Trabalhadores de Alagoas, reunindo 
vinte e seis Sindicatos de trabalhadores e quatro 
Associações de classe, representando um total de 
aproximadamente vinte mil trabalhadores de tôdas 
as profissões, aprovou, por unanimidade, 
resolução no sentido de solicitar a V. Exa. todo o 
empenho a fim de determinar enérgicas e 
imediatas providências para a realização de 
eleições na Federação de Trabalhadores do 
Estado de Alagoas, atualmente sob regime de 
intervenção ministerial, sem motivos justificáveis, 
cerceadas, assim, as franquias democráticas dos 
trabalhadores alagoanos. – Saudações. – (a) José 
Luiz Ferreira dos Santos, Presidente do 
Congresso." 

Sabe o Senado que estou regressando de 
longa viagem ao Exterior, em missão desta Casa. 
Não tenho, por isso, Sr. Presidente, em mãos, 
informações a respeito dos motivos que teriam 
levado o Ministério do Trabalho a promover a 
intervenção na Federação dos Trabalhadores de 
Alagoas. Creio, porém, que, de nenhum modo, se 
justifica manter-se essa intervenção, que a lei 
restringe a casos especiais, e exatamente quando se 
fixa, em todo o País, os primeiros sinais da grande 
campanha política relacionada com a sucessão 
presidencial. 

Por êsses motivos, e atendendo à 
solicitação do Presidente do II Congresso 
Regional de Trabalhadores de Alagoas,  
estou dirigindo ao Exmo. Sr. Fernando Nóbrega, 
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Ministro do Trabalho, apêlo para que considere o 
assunto com a necessária presteza, tendo em vista a 
importância de que se reveste. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Com muito 
prazer. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Estou 
na mesma situação em que se encontra V. Exa. 
Desconheço inteiramente a matéria, mas asseguro 
ao nobre colega que levarei ao Sr. Ministro  
do Trabalho a reclamação que veicula. Estou certo 
de que S. Exa. solucionará o assunto dentro do 
espírito de correção, lealdade e justiça que o 
caracteriza. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Agradeço o 
aparte do nobre Senador Argemiro de Figueiredo. 
Conheço pessoalmente o Ministro Fernando 
Nóbrega, com quem convivi na Câmara dos 
Deputados, por longo período. Proclamo sua 
formação democrática e sua experiência política, e 
estou convicto de que restituirá prontamente aos 
trabalhadores alagoanos as prerrogativas legais para 
a realização de eleições livres na Federação. 

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

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Com o 
maior prazer. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Assevero a V. Exa. que 
o Sr. Ministro do Trabalho é visceralmente contrário a 
intervenções em Sindicatos. Em palestra comigo já 
manifestou leal e francamente o ponto de vista de  
que as intervenções só devem verificar-se em casos 
extremos de subversão da ordem, com propósitos ou 
por meios escusos, ou quando de movimentos 
comunistas. Num caso dêsses, a intervenção se  
justifica, mas, quando se trata de uma Federação orga- 
 

nizada, não é concebível, a não ser por motivo muito 
grave. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Há de ter 
verificado V. Exa., Sr, Senador Lima Teixeira, pela 
leitura do cabograma que o Presidente do II Congresso 
Regional, falando em nome de vinte e cinco Sindicatos 
e de quatro Associações de classe, declarou não ter 
ocorrido nenhum motivo que justifique, na forma da lei, 
a intervenção na Federação. 

Não há necessidade de acrescentarmos novas 
palavras. A intervenção nos Sindicatos e Federações 
constitui, medida excepcional, sob pena de ferir princípio 
fundamental do próprio regime constitucional brasileiro, 
e, por isso, estou convencido de que o honrado Senhor 
Ministro do Trabalho adotará prontas providências para 
assegurar eleições livres na Federação dos 
Trabalhadores de Alagoas. 

É esta, Sr. Presidente, a comunicação que 
julgava do meu dever trazer ao conhecimento do 
Senado. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, 
requerimento que vai ser lido. 

É lido e deferido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 363, DE 1959 

 
Venho requerer a V. Exa.. nos têrmos do 

Regimento Interno, que se solicite ao Ministério  
do Trabalho, Indústria e Comércio informar sôbre  
a possibilidade de em entendimento com o Ministério  
da Viação e Obras Públicas, instalar, nas dependências 
da Rêde Ferroviária Federal (E. F. Central do  
Brasil), pôsto para efetuar o pagamento aos inativos  
e pensionistas da Caixa de Aposentadoria e  
Pensões dos Ferroviários e Empregados em Serviços 
Públicos, em Deodoro, localidade onde grande 
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número de falecidos contribuintes residia com suas 
famílias. 

Sala das Sessões, em 8 de outubro de 1959. – 
Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Votação, em discussão única, do Parecer nº 
522, de 1959, da Comissão de Economia, no sentido 
da audiência do Ministério da Fazenda sôbre o 
Projeto de Lei do Senado nº 18, de 1959; (da autoria 
do Senador Coimbra Bueno) que modifica o art. 4º 
do Decreto-lei nº 7.293, de 2 de fevereiro de 1945 – 
(cria a Superintentendência da Moeda e do Crédito, 
e dá outras providências). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o parecer 
nas suas conclusões. 

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

Está aprovado. 
Será feita a diligência solicitada. 
É o seguinte o parecer aprovado: 
 

PARECER 
Nº 522, DE 1959 

 
Da Comissão de Economia, sôbre o Projeto de 

Lei do Senado nº 18, de 1959. 
 
Relator : Sr. Taciano de Mello. 
O Projeto de Lei do Senado nº 18, de 1959, de 

autoria do senador Coimbra Bueno, modifica o art. 4º 
da Lei nº 7.293, de 2 de fevereiro de 1945, com a 
finalidade de permitir sejam realizados até 50 por 
cento da soma devida em apólices da Divida Pública 
Federal, tomadas pelo valor nominal, os 
recolhimentos que os bancos comerciais estão 
obrigados a fazer no Banco do Brasil S.A., à ordem 
da Superintendência da Moeda e do Crédito. 

A proposição em causa dispensa de 
recolhimento os estabelecimentos bancários que 
aplicarem soma igual à devida: 

a) "em Letras do Tesouro Nacional": 
b) em empréstimos às atividades agrícolas e 

pastoris, para as finalidades previstas no art. 3º, 
inciso I, da Lei nº 454, de 9 de julho de 1937, 
mediante contrato de penhor rural, elevado o limite 
das taxas de juros até 12%; 

c) em empréstimos a contratantes de obras 
federais, sob a forma de adiantamentos sôbre 
serviços executados, empenhos, caução de 
contratos ou desconto de títulos dos Departamentos, 
Entidades Autárquicas e outras do Govêrno 
autorizados a emitidos; 

d) em operações de desconto ou caução de 
papéis comerciais relativos a produtos incluídos na 
"Lista de Produtos Essenciais à Economia do País", 
a ser elaborada e divulgada dentro de 30 dias da 
data da vigência da lei. 

Justificando o projeto, seu Autor pondera que 
a Instrução nº 135, de 19 de julho de 1958, da 
SUMOC, que regulou os recolhimentos previstos no 
aludido Decreto-lei nº 7.293, foi baixada antes do 
atual Govêrno ter dado início ao seu programa de 
desenvolvimento econômico do País e inspirada na 
Instrução nº 108, de 22 de outubro de 1954, 
aprovada na administração Gudin, sob uma política 
de orientação econômica diametralmente oposta à 
atual. 

Orar no Programa de Estabilização 
Monetária para o período de setembro de 1958 a 
dezembro de 1959, está incluída entre as 
recomendações sôbre política de crédito a de 
obter-se do Parlamento urgência para apreciação 
do Projeto de Lei nº 3.893, de 1958, eis caminhado 
por Mensagem presidental, solicitando os 
necessários poderes para aumentar os depósitos 
obrigatórios dos Bancos Comerciais à ordem da 
SUMOC. 
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Tendo isso em vista e mais o fato de que o 
Projeto de Lei nº 18, ora em debate, viria alterar 
profundamente a atual política creditícia, parece-
nos de bom alvitre, antes de esta Comissão  
opinar sôbre o mérito da proposição, seja  
ouvido a respeito, o Ministério da Fazenda,  
ex-vi do que preceitua o art. 142 do Regimento 
Interno. 

Esta é a nossa sugestão. 
Sala das Comissões, em 4 de agôsto de 1959. 

– Ary Vianna, Presidente. – Tarciano de Mello, 
Relator. – Fernandes Távora. – Guido Mondin. – 
Souza Naves. 

Votação, em discussão única, do 
Requerimento nº 358, de 1959, da Comissão de 
Segurança Nacional, solicitando o prosseguimento 
do curso do Projeto de Lei da Câmara nº 130, de 
1955, dispensada a diligência proposta no Parecer nº 
501, de 1959, visto já haver sido atendida. Nota: – O 
Projeto de Lei da Câmara nº 130-55, dispõe sôbre a 
extinção da Comissão Especial de Faixas de 
Fronteiras e a transferência dos seus encargos e 
dotações. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

requerimento, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. O projeto a que se refere o 
requerimento prosseguirá no seu curso normal, indo 
à Comissão de Segurança. Nacional. 

 
Discussão única da Redação Final do Projeto 

de Decreto Legislativo nº 9, de 1958, (nº 44, de 
1956, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
Acôrdo sôbre Prestação de Serviço Militar, firmado 
pelo Brasil e pelo Reino Unido da Grã-Bretanha e 
Irlanda do Norte, em 5-4-1955 – (redação oferecida 
pela Comissão de Redação, em seu Parecer nº 536, 
de 1959). 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a 
Redação Final. 

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar 
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que a aprovam, 

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 9, de 1956. 
Faço saber que o Congresso Nacional 

aprovou nos têrmos do art. 66, inciso I, da 
Constituição Federal, e eu promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

Nº ... DE 1959 
 
Aprova o Acôrdo sôbre Prestação de Serviço 

Militar firmado pelo Reino Unido da Grã-Bretanha e 
Irlanda do Norte, a 5 de abril de 1955. 

 
Art. 1º É aprovado o Acôrdo sôbre Prestação 

de Serviço Militar, firmado, a 5 de abril de 1955, 
entre o Brasil e o Reino Unido da Grã-Bretanha e 
Irlanda do Norte. 

Art. 2º Este decreto legislativo entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a 
matéria da Ordem do Dia. 

Não há orador inscrito. 
Lembro aos Senhores Senadores que hoje, às 

vinte e uma horas, reunirse-á o Congresso para 
apreciação de veto presidencial. 

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

ORDEM DO DIA 
 
1 – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 248, de 1951 (nº 493, de 1950, na Câmara dos 
Deputados), que autoriza a organização de seringais 
escolas, nos Estados do Amazonas, Pará e Mato 
Grosso e nos Territórios Federais do Acre e Guaporé, 
tendo Pareceres (ns. 497, 505, 506 e 506-A, de 1959) 
das Comissões de Constituição e Justiça; de Agricultura, 
Indústria e Comércio e de Legislação Social – 
favoráveis; de Finanças – pela rejeição, em virtude de já 
estar a matéria atendida pelo contrato firmado, em 16-
10-58, entre o Escritório Técnico de Agricultura e o 
Departamento Nacional de Produção Vegetal, o Centro 
Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas, a 
Superintendência do Plano de Valorização da Amazônia 
e o Instituto Nacional de Imigração e Colonização. 

2 – Primeira discussão (com apreciação 
preliminar da constitucionalidade, nos têrrmos do art. 
285 do Regimento Interno) do Projeto de Lei do 
Senado nº 6, de 1952 (de autoria do Senador  
Mozart Lago), que cria a Comissão cons- 
 

trutora da Ferrovia Rio Negro-Caí, e dá outras 
providências, tendo Parecer, sob nº 517, de 1959, da 
Comissão de Constituição e Justiça, pela 
inconstitucionalidade do projeto e do substitutivo 
sugerido pelo Ministério da Guerra. 

3 – Primeira discussão do Projeto de Lei do 
Senado nº 37, de 1958 (de autoria do Senador 
Novaes Filho) que proíbe a importação de 
automóveis de passeio, e dá outras providências, 
tendo Pareceres contrários, sob ns. 533 e 534, de 
1959, das Comissões: de Constituição e Justiça e de 
Economia. 

4 – Discussão. única do Parecer da 
Comissão de Relações Exteriores, sôbre a 
Mensagem nº 175, de 1959, pela qual o Sr. 
Presidente da República submete à aprovação do 
Senado a escolha do Diplomata Martim Francisco 
Lafayette de Andrada, Ministro de Primeira  
Classe, para exercer a função de Embaixador 
Extraordinário e Plenipotenciário junto ao Govêrno 
da República da Guatemala. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às quinze horas e 

quarenta minutos. 
 



131ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 9 DE OUTUBRO DE 1959 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. CUNHA MELLO 
 

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

Mourão Vieira.  
Cunha Mello. 
Lameira Bittencourt.  
Zacharias de Assumpção. 
Lobão da Silveira.  
Victorino Freire.  
Públio de Mello.  
Leônidas Mello.  
Mathias Olympio.  
Victorino Corrêa.  
Fausto Cabral.  
Menezes Pimentel.  
Sérgio Marinho.  
Reginaldo Fernandes.  
Dix-Huit Rosado.  
Argemiro de Figueiredo. 
João Arruda. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão.  
Freitas Cavalcanti.  
Silvestre Péricles.  
Lourival Fontes.  
Heribaldo Vieira.  
Ovídio Teixeira.  
Lima Teixeira. 
Otávio Mangabeira.  
Attílio Vivacqua.  
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar.  
Paulo Fernandes.  
Arlindo Rodrigues.  
Miguel Couto. 
Caiado de Castro.  
Gilberto Marinho.  
Afonso Arinos.  
Benedicto Valladares.  
Lima Guimarães.  
Milton Campos.  
Moura Andrade. 

Lino de Mattos.  
Pedro Ludovico.  
Coimbra Bueno.  
Taciano de Mello.  
João Villasbôas.  
Fernando Corrêa.  
Alô Guimarães.  
Gaspar Velloso.  
Souza Naves. 
Francisco Gallotti.  
Saulo Ramos. 
Brasílio Celestino.  
Daniel Krieger. 
Mem de Sá 
Guido Mondin. – (55). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 55 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, declaro aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Mathias Olympio, Primeiro Suplente 

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

O Sr. Novaes Filho, Quarto Secretário, 
servindo de Primeiro, lê o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Aviso 

 
Do Sr. Ministro do Trabalho, Indústria e 

Comércio, como segue: 
Nº 157.289-59-GM – 2.660. 
Em 7 de outubro de 1959. 
Informações finais para o Requerimento nº 

140-59. 
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Senhor Secretário. 
1. Em aditamento ao Aviso nº 2.364, de 11 de 

setembro último, tenho a honra de encaminhar a V. 
Exa., nas inclusas cópias, as informações prestadas 
pelo Instituto de Previdência e Assistência dos 
Servidores do Estado, para atender ao Requerimento 
nº 140-59, do Senhor Senador Gilberto Marinho. 

Sirvo-me do ensejo para renovar a V. Exa. os 
protestos de minha elevada estima e distinta 
consideração. – Fernando Nóbrega. 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 

DOS SERVIDORES DO ESTADO 
 

Rio de Janeiro, em 25 de setembro de 1959. 
P. 651-59. 
Senhor Chefe do Gabinete: 
De ordem do Sr. Presidente, transmito-vos, em 

cinco vias, autenticadas, as informações prestadas 
pelos Serviços Gerais de Administração dêste 
Instituto em atendimento ao Requerimento nº 140-
59, formulado pelo Sr. Senador Gilberto Marinho. 

Aproveito a oportunidade para renovar 
protestos de elevada estima e distinta consideração. 
– José Neves Ferreira, Chefe de Gabinete. 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 

DOS SERVIDORES DO ESTADO 
 

Senhor Diretor dos Serviços Gerais: 
Em atendimento ao solicitado no 

Requerimento 140, de 1959, do Senado Federal, 
informamos: 

1. Quanto ao item a: que a Comissão  
instituída pela O.S. – SG – 16-59, providenciou o 
levantamento de cadastro de todos os eventuais da 
2ª e 3ª Seção do Orçamento, trabalho agora 
concluído, estando em plena execução o cálculo  
do tempo de serviço, para a aplicação do disposto  
na Lei nº 3.483-58 e já relacionados os que 
 

contavam com mais de cinco anos de exercício à 
data da expedição da lei. 

2. Quanto ao item b: prejudicado, por não ser 
êsse o tratamento utilizado neste Instituto, em que 
são equiparados todos os que completam cinco anos 
de exercício na função. 

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 1959. – 
Hedberto Pincela da Silva, Presidente da Comissão. 

A consideração do Senhor Presidente, com o 
pronunciamento da Comissão. 

S.G., em 22 de setembro de 1959. – José da 
Silva Mousinho, Diretor. 

 
Ofício 

 
Da Câmara dos Deputados, sob número 

1.728, encaminhando autógrafo do: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 78, DE 1959 

 
(Nº 2.695-B, de 1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Concede a pensão mensal vitalícia de Cr$ 

3.000,00 ao Professor Ribeiro Lima. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É concedida ao Professor 

Constantino Ribeiro Lima a pensão mensal vitalícia 
de Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros). 

Parágrafo único. A despesa correrá à conta da 
dotação orçamentária do Ministério da Fazenda, 
destinada aos pensionistas da União. 

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

As Comissões de Constituição e Justiça, de 
Economia e de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: – Na sessão anterior 
terminou o prazo para apresentação, perante a Mesa, 
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de emendas ao Subanexo Orçamentário para 1960, 
nº 4.11, correspondente à Superintendência do 
Plano de Valorização Econômica da Região fronteira 
sudoeste do País. 

Foram oferecidas quatro emendas, que vão 
ser lidas. 

São lidas e apoiadas e enviadas à Comissão 
de Finanças, as seguintes emendas: 

 
Nº 1 

 
Verba 3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e 

Social. 
Social, 
Consignação 3.1.00 – Serviços em regime 

especial de financia-mento. 
Subconsignação 3.1.10 – Valorização da 

região sudoeste do País. 
4.2 – Transporte rodoviário. 
 

24) Santa Catarina 
 
Acrescentem-se mais os seguintes itens: 
Rodoviária Abelardo Luz-Ponte Serrada – 

5.000.000,00. 
Ponte sôbre o Rio de Jacutinga na estrada 

Concórdia-Itá Cruzeiros 10.000.000,00. 
 

Justificação 
 
A emenda visa dotar recursos para a 

construção de obras indispensáveis à circulação 
da riqueza na próspera região da fronteira 
sudoeste. 

Sala das Sessões, em 9 de outubro de 1959. – 
Brasílio Celestino. 

 
Nº 2 

 
Verba 3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e 

Social. 
Consignação 3.1.00 – Serviços em regime 

especial de financiamento. 
Subconsignação 3.1.19 – Valorização da 

região sudoeste do País.  
6.0 – Saúde. 
6.1 – Serviços básicos e saneamento e 

urbanismo. 
a) Abastecimento d'água. 

24) Santa Catarina 
 
1) Acrescente-se mais o seguinte inciso ao 

número Videira Cr$ 4.000.000,00. 
Sala das Sessões;, em 9 de outubro de 1959. 

– Brasílio Celestino. 
 

Nº 3 
 
Verba 3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e 

Social. 
Consignação 3.1.00 – Serviços em regime 

especial de financia-mento. 
Subconsignação 3.1.19 – Valorização da 

região sudoeste do País. 
6.0. – Saúde. 
6.2. – Assistência médico-sanitária. 
a) Hospital e Maternidades. 

 
24) Santa Catarina 

 
Acrescentem-se mais os seguinte itens: 
Sociedade Hospitalar Beneficente de 

Saudades, São Carlos – Cr$ 500.000,00. 
Santa Casa Rural do Instituto de Assistência e 

Educação São João, Itapiranga – Cr$ 500.000,00. 
Sala das Sessões, em 9 de outubro de 1959. – 

Brasílio Celestino. 
 

Nº 4 
 
Verba 3.0.,00 – Desenvolvimento Econômico e 

Social. 
Consignação 3.1.00 – Serviços em regime 

especial de financia-mento. 
Subconsignação 3.1.10 – Valorização da 

região sudoeste do País.  
3º.0 – Energia. 

 
24) Santa Catarina 

 
Eleve-se a dotação do inciso 1: .«Para as obras 

da usina de San-ta Cruz, Município de Campos No-vos, 
inclusive linhas de transmissão para atender aos 
Municípios de Campos Novos, Piratuba, Capinzal, 
Joaçaba, Herval do Oeste, Tangará, Videira e Caçador, 
a cargo do Ministério da Agricultura (DNPM)». de Cr$ 
14.000.000,00 para 

 Cr$ 25.000.000,00. 
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Justificação 
 
Trata-se de elevar a dotação destinada à 

construção de importante usina hidrelétrica, cujas 
obras estão sendo iniciadas, e que virá atender às 
necessidades de energia elétrica da rica e próspera 
região industrial do Vale do Rio do Peixe, no Estado 
de Santa Catarina. 

Sala das Sessões, em 9 de outubro de 1959. – 
Brasílio Celestino. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Gilberto 
Marinho primeiro orador inscrito. (Pausa). 

Não está presente, 
Não há mais oradores inscritos. 
Sôbre a mesa requerimento que vai ser lido. 
É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 364, DE 1959 

 
Nos têrmos do art. 214, nº 2, do Regimento e 

de acôrdo com as tradições do Senado, requeiro 
sejam prestadas pela Casa as seguintes 
homenagens de pesar, por motivo do falecimento do 
Dr. Elói de Souza, que aqui representou, com 
dignidade e brilho, o Estado do Rio Grande do Norte: 

a) inserção em Ata de um novo de profundo 
pesar; 

b) apresentação de condolências à família e 
ao Estado do Rio Grande do Norte. 

Sala das Sessões, em 9 de outubro de 1959. – 
Reginaldo Fernandes. – Milton Campos. – Lameira 
Bittencourt. – Brasílio Celestino.– Caiado de Castro. 
– Leônidas Mello. – Públio de Mello. – Sérgio 
Marinho. – Silvestre Péricles. – Cunha Mello. – 
Lourival Fontes. – Arlindo Rodrigues. – Mourão 
Vieira. – Lima Guimarães. – Pedro Ludovico. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
requerimento. Tem a palavra o nobre Senador 
Reginaldo Fernandes. 

O SR. REGINALDO FERNANDES (lê o 
seguinte discurso): – Sr. Presidente, a Bancada do 
Rio Grande do Norte, por intermédio do seu modesto 
representante, lamenta comunicar, e o faz com 
profundo pesar, o falecimento ontem ocorrido em 
Natal do antigo e saudoso Senador e Deputado Elói 
de Souza. Com o desaparecimento do Sr. Elói de 
Souza perde o meu Estado uma das altas 
expressões da intelectualidade e a Nação, 
particularmente o Nordeste um dos seus mais 
devotados servidores. 

Nesta, como na outra Casa do Congresso, o 
Dr. Elói de Souza soube honrar o mandato, tantas 
vezes renovado, pela eficiência e probidade com 
que o desempenhou em mais de trinta anos de 
atividade parlamentar. Quando foi eleito Deputado 
Federal pela primeira vez na vaga aberta pela 
nomeação de Amaro Cavalcanti para Ministro da 
Justiça no Govêrno Prudente de Morais, tinha 
apenas 24 anos de idade e já era conhecido e 
admirado na minha terra como um dos seus 
melhores e mais completos jornalistas. Desde então 
não mais deixou de figurar na chapa de Deputados 
à Câmara Federal até que em 1914 é eleito para o 
Senado ao qual retorna ainda em 1935 para 
encerrar a sua carreira política com o golpe de. 
Estado de 1937 que ao dissolver o Congresso lhe 
usurpa o mandato legìtimamente conferido pelos 
seus coestaduanos. 

No decurso de sua longa e atuante  
atividade parlamentar, o Dr. Elói de Souza revela-se 
sobretudo um defensor incansável da causa do 
nordeste e um apaixonado dos seus problemas,  
os quais conhecia e debatia com grande proficiência 
e autoridade. O seu interêsse pelos problemas  
da região e muito particularmente pela so- 
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lução daquele de maior vulto e relevância que era, 
como ainda é hoje, o flagelo das sêcas levou-o a 
conhecer o Egito, onde estudou minuciosamente o 
sistema de irrigação adotado no delta do velho Nilo; 
à Argélia, cujas zonas tórridas tanta semelhança 
oferecem com as zonas semi-áridas do Nordeste e a 
outras terras igualmente seviciadas pela inclemência 
climatérica e nas quais a açudagem e a irrigação 
sistemática transformam-nas em fecundos e 
inesgotáveis vergéis. Capacitou-se então, pelo 
estudo e pela observação, que o fenômeno das 
sêcas poderia ser fàcilmente dominado no Nordeste 
graças às favoráveis condições do nosso sistema  
de precipitações pluviais em confronto com outras 
regiões menos dotadas, como as do oeste  
norte-americano, onde o nível das chuvas não 
ultrapassa a 280 milímetros, quando no Ceará, no 
Rio Grande do Norte e na Paraíba, por exemplo,  
êle é, em média de 800 a 900 de altura. A 
circunstância de não serem perenes os nossos rios 
não o afligia porque os rios perenes inclusive os  
que observou na Índia, não foram suficientes  
para salvar da morte os habitantes de suas 
barrancas, como ainda hoje ocorre nas margens do 
São Francisco, quando as suas populações  
não dispõem das motobombas para a rega de  
suas lavouras. Eis por que não compreendia que 
sendo da ordem de 180 bilhões de metros cúbicos, 
em média anual, a água pluvial que caia sôbre o 
Ceará como o demonstrara experimentalmente o 
engenheiro Tomás Pompeu, o que igualmente 
deveria ocorrer com a Paraíba e o Rio Grande  
do Norte tomados conjuntamente, não se pudesse 
reter, coletar ou armazenar nesses três Estados que 
são os mais duramente castigados pelo flagelo,  
pelo menos de 20 a 30 bilhões de metros cúbicos  
de água. Decorridos mais de 50 anos da instalação 
dos serviços de obras contra as sêcas, até 
 

agora o Nordeste só conseguiu armazenar nos seus 
açudes apenas de 7 a 8 bilhões de metros cúbicos, 
quantidade muito inferior àquela que será represada 
em Furnas e Três Marias ambas de 3 a 4 vêzes 
maiores do que a Bahia da Guanabara do Rio de 
Janeiro. 

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

O SR. REGINALDO FERNANDES: – Pois 
não. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Presta V. Exa. 
justíssimo preito de saudade a um dos homens que, 
neste País, mais se notabilizaram por estudos 
relativos aos problemas do Nordeste. Em nome da 
Região Amazônica, rendo homenagem póstuma a 
Elói de Souza. Produziu êle, nesta Casa do 
Congresso, notável parecer sôbre o problema da 
borracha, tão profundo que, devidamente 
equacionado nos dias atuais, resolveria, em definitivo, 
a situação daquela cultura. Interessado pelo assunto, 
eis que, na ocasião era Presidente da Comissão  
de Estudos do Banco da Borracha, dêle decalquei  
um plano que, infelizmente, não logrou realização. 
Assim, o que há dezessete anos teria sido o móvel  
da salvação da Amazônia, pela expansão do cultivo 
racionalizado da seringueira, permaneceu nas 
gavetas do Banco da Borracha. Não acuso êste ou 
aquêle Diretor, êste ou aquêle funcionário. Lamento 
apenas não tenha sido levado a efeito o planejado, 
pois, a esta hora, a região amazônica estaria livre  
dos percalços atuais, dês que, decorridos quase 
trinta anos, o consumo é ainda extraordinàriamente 
superior à produção. A Elói de Souza não foi  
feita ainda verdadeira justiça. Os filhos da Amazônia, 
no entanto, um dia usarão seu nome como  
bandeira, pois foi um previsor, através do profundo 
e notável parecer que, repito, equacionado, 
solucionaria em definitivo o problema que mes- 
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mo hoje angustia nossos homens públicos e afeta a 
economia brasileira. Elói de Souza dignificou esta 
Casa e o Estado que V. Exa. tão brilhantemente 
representa. 

O SR. REGINALDO FERNANDES: – 
Obrigado a Vossa Excelência. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Eminente colega, 
já agora a homenagem a Elói ele Souza não é 
apenas pessoal. Tendo o ilustre Líder de minha 
Bancada me incumbido de falar também em nome 
do Partido Trabalhista Brasileiro, associamo-nos 
profundamente compungidos, à palavra de pesar 
pelo falecimento dêsse grande vulto que, mesmo na 
velhice, ainda trabalhava para o bem-estar e a 
felicidade da Nação. 

O SR. REGINALDO FERNANDES: – Muito 
agradecido a Vossa Excelência pelo seu aparte em 
que recorda o parecer de Elói de Souza como 
Relator da Comissão Parlamentar incumbida de 
sugerir ao Govêrno da época as medidas 
necessárias à defesa da economia da borracha 
naquele momento já em plena crise. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. REGINALDO FERNANDES: – Com o 
prazer de sempre. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Por motivos 
alheios à minha vontade, cheguei ao recinto depois 
que V. Exa. iniciara sua notável oração em 
homenagem à memória de Elói de Souza. 

Por isso, não sei se V. Exa. teve oportunidade 
de recordar a participação brilhante do ilustre 
conterrâneo V. Exa. no Congresso Nacional,  
por ocasião do chamado Jardim de Infância  
do Govêrno Afonso Pena». Integrava, então,  
Elói de Souza, um pugilo de brilhantes jovens 
legisladores, que circulavam em tôrno da figura do- 
 

minadora de Carlos Peixoto, de quem era amigo 
dedicado, juntamente com James Darcy, Miguel 
Calmon e outros dignos representantes daquela 
geração. Sabe Vossa Excelência que Elói de Souza 
pertencia à privilegiada estirpe intelectual potiguar, 
irmão que era de Auta de Souza e de Henrique 
Castriciano. De família de escritores de fina 
sensibilidade, êle próprio – posso acentuar a V. Exa. – 
tinha as qualidades mais eminentes de delicado literato. 

Velho amigo de meu pai, que dedicava a êsse 
seu colega de tantos anos de amara a mais afetuosa 
ternura, habituei-me a vê-lo em nossa casa de 
Copacabana durante toda a minha infância. No 
arquivo de meu genitor, encontrei numerosas cartas 
de Elói de Souza algumas até versando matéria de 
pura literatura, como, por exemplo, admirável página 
que escreveu ao ensejo da morte inesperada e 
súbita, certa manhã, de um pássaro que êle muito 
queria e guardava ao lado da janela de sua modesta 
casa de Natal. 

Esta página de Elói de Souza, sôbre seu 
pequeno companheiro «Tenório», é, realmente, 
digna de uma antologia da língua portuguêsa. 
Lembro êsses fatos apenas pelo dever que me 
impus de como filho de um dos seus maiores 
amigos, apresentar a V. Exa., ao seu Govêrno e ao 
Estado que tão dignamente representa nesta Casa a 
expressão da mais sincera e profunda mágoa 
pessoal da minha parte, e a referência do Partido 
Libertador e da União Democrática Nacional. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. REGINALDO FERNANDES: – Com 
todo o prazer, ouço o aparte do meu prezado 
companheiro de Bancada. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Ao  
homenagear a memória de Elói de 
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Souza, V. Exa. fala em nome da Bancada do Rio 
Grande do Norte. Peço, entretanto, inclua, na sua 
cintilante oração, o meu verdadeiro sentimento de 
pesar pela perda que o nosso Estado acaba de 
sofrer. Elói de Souza, a despeito de não ser filho do 
Rio Grande do Norte, sempre dignificou nosso 
Estado e, por essa circunstância, merece de todos 
nós, norte-rio grandenses, as mais calorosas, 
veementes e dignas homenagens. Os dois 
aparteantes que me precederam, Senadores Mourão 
Vieira e Afonso Arinos, focalizaram com grande 
felicidade e mestria, os aspectos dominantes da 
personalidade de Elói de Souza. 

O nobre Senador Afonso Arinos retratou-nos a 
figura de Elói de Souza cuja estirpe intelectual é a 
mesma de Auta de Souza – maviosa, graciosa e 
enternecedora poetisa que todo Rio Grande do Norte 
conhece – como a de uma esteta, de um homem 
cuja sensibilidade lhe permitiu o convívio, o contato 
com as expressões de beleza da natureza e da alma 
humana. Já o nobre Senador Mourão Vieira mostrou-
nos a outra facêta do espírito de Elói de Souza – o 
homem que se preocupava séria e profundamente 
com os problemas fundamentais da Pátria. Ambos 
foram fiéis e justos nas suas manifestações. Antes 
da insurreição armada de 1930, a economia 
brasileira, de certo modo, se estribava 
secundàriamente na borracha. Era o segundo 
produto responsável pela obtenção de divisas; de 
modo que foi para êsse assunto que Elói de Souza, 
com rara acuidade, dirigiu as vistas e orientou suas 
pesquisas. O resultado dessa investigação foi o 
trabalho substancioso que a informação preciosa do 
nobre Senador Mourão Vieira trouxe ao 
conhecimento desta Casa... 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – E atual. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – ...e cuja 
atualidade o ilustre representante amazonense 
acaba de confirmar. Outro aspecto fundamental da 
vida brasileira de então – que constitui talvez, ainda 
hoje, o problema número um – era o concernente à 
recuperação da região do Nordeste, vergastada pelo 
flagelo secular da sêca. Em suas viagens aos 
Estados Unidos e ao Egito, Elói de Souza colheu, 
com seu espírito de escol, dados e informações 
utilíssimas que lhe permitiram a elaboração de um 
trabalho sôbre o qual sentem necessidade de 
debruçar-se, ainda nos nossos dias, todos aquêles 
que procuram solucionar o problema da sêca. 

Nobre Senador Reginaldo Fernandes, não 
quero concluir estas minhas tôscas palavras sem 
antes render a Elói de Souza a homenagem do meu 
reconhecimento e gratidão. Elói de Souza não foi 
apenas um grande parlamentar, que ilustrou esta e a 
outra Casa do Parlamento, num período que se 
estendeu por mais de três decênios: êle foi um 
vibrante e combativo representante do povo. Eu 
mesmo, aliás, fui alvo das suas farpas. Na ocasião, 
jovem tenente, trazido à tona dos acontecimentos 
políticos mercê da Revolução de 1930, fui alvo das 
suas farpas. Naturalmente, no momento, sensibilizei-
me, senti-me atingido e ferido; hoje, porém, voltando-
me, serenamente, com a perspectiva que o tempo 
me faculta, para todo aquele passado, só tenho 
motivos de gratidão para com Elói de Souza. 

O SR. REGINALDO FERNANDES: – Naquela 
ocasião, V. Exa. estava à frente da administração do 
Estado?! 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Ocasionalmente, 
estava na Interventoria do Estado. Está claro  
que, à conta dos excessos da juventude,  
devo ter merecido suas críticas, seus 
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reparos. Mas essas críticas e êsses reparos, 
evidentemente, foram de tal modo procedentes que 
hoje, – repito, – a perspectiva do tempo me faz 
agradecer a Elói de Souza aquelas observações que, 
na época, me feriram. Peço a Vossa Excelência, 
mais uma vez inclua em seu brilhante discurso estas 
minhas modestas expressões de profundo pesar 
pela perda que nosso Estado acaba de sofrer. (Muito 
bem). 

O SR. REGINALDO FERNANDES: – Muito 
obrigado pelas expressões com que V. Exa. evoca a 
figura do saudoso Senador Elói de Souza, ajudando-
me assim, a reverenciar, nesta Casa, a memória de 
um homem que foi, como disse o nobre Senador 
Mourão Vieira, um padrão de glória para a 
inteligência norte-riograndense. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. REGINALDO FERNANDES: – Pois 
não, com prazer. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não obstante 
V. Exa. estar falando em nome da Bancada da União 
Democrática Nacional, sinto-me no dever de trazer a 
demonstração do meu pesar ao Estado do Rio 
Grande do Norte e ao Brasil, pelo passamento do ex-
Senador Elói de Souza, porque tive a honra de ser 
seu companheiro nesta Casa. Embora já fôsse um 
grande admirador do seu valor intelectual e dos seus 
dotes de parlamentar, aqui, mais essa admiração se 
acentuou, ligando-nos laços da mais estreita 
amizade. É, portanto, com o mais profundo pesar 
que nesta hora rememoro a vida de Elói de Souza, 
manifestando minha solidariedade à homenagem 
que V. Exa. está prestando à sua memória. 

O SR. REGINALDO FERNANDES: – 
Agradeço as palavras do meu nobre Líder, Senador 
João Villasbôas. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. REGINALDO FERNANDES: – Com 
satisfação. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Como V. 
Exa. sabe, trabalhei como Chefe dos Portos do 
Estado do Rio Grande do Norte e residi em Natal. 

O SR. REGINALDO FERNANDES: – Sua 
administração deixou grande lembrança e estima. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Muito 
obrigado. Lá conheci, de perto, o ilustre morto, ex-
Senador Elói de Souza; quero em poucas 
palavras, manifestar em meu nome pessoal e 
também no do  Partido Social Democrático, de 
acôrdo com as instruções que me foram dadas 
pelo meu Líder, a nossa irrestrita solidariedade às 
palavras de V. Exa. sôbre o saudoso extinto. 
Como Senador e Deputado que foi, era acima de 
tudo um político. Permito-me registrar nos Anais 
do Senado pequeno episódio, que bem revela o 
prisma por que Elói de Souza via a política. Na 
época, feriam-se eleições para Governador e para 
Deputados Estaduais. 

Feita a apuração das urnas, o Partido  
do Interventor, Sr. Mário Câmara, já havia eleito 
onze Deputados, e o da oposição, ao qual 
pertenciam o ex-Senador Elói de Souza, José 
Augusto Ferreira de Souza, também elegera onze 
representantes. Assim, cada facção contaria  
com onze legisladores. Havia, porém, algumas  
urnas da zona do Seridó impugnadas por 
determinação do Superior Tribunal Eleitoral e que 
deveriam sofrer perícia. Encontrava-me no escritório 
quando fui procurado pelo Presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral, Desembargador Benício, que me 
convidou para proceder a essa perícia. Esquivei- 
me da incumbência, dizendo claramente: «De- 
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sembargador, fui contra a Revolução de 1930. Não 
tenho, assim, qualquer simpatia pelos Governos 
de interventores, dessa forma posso ser 
apaixonado na perícia. Peço que me dispense 
dela». Disse-me então S. Exa. que não me fizera 
um convite, mas uma intimação que, como 
funcionário federal, era obrigado a aceitar. Aceitei-
a, forçado. Horas depois, apresentou-se no 
escritório o Senador ora desaparecido, Sr. Elói de 
Souza, para dizer-me, a mim que estava de 
espírito prevenido contra aquela visita, pensando 
seria solicitado no sentido de ter boa vontade para 
com a oposição ao Interventor: «Dr. Gallotti, o 
Senhor foi escolhido pelo Tribunal Eleitoral para a 
perícia das urnas. Em nome do meu Partido, 
venho dizer-lhe que, seja qual fôr o laudo que o 
senhor assinar, é aceito desde já por nós». Veja 
ilustre Senador Reginaldo Fernandes: o político 
que é tantas vêzes mal julgado, um fato como 
êsse desmente o mal julgamento, pois também êle 
é, e deve ser, um homem sério. Com estas 
palavras de solidariedade humana, em nome do 
meu Partido e no meu em particular – pois privei 
ìntimamente com Elói de Souza – apresento ao 
Rio Grande do Norte as nossas condolências pela 
perda do seu grande filho. 

O SR. REGINALDO FERNANDES: – 
Obrigado pelo aparte de Vossa Excelência. 

Sr. Presidente, através da manifestação 
dos ilustres colegas o Senado presta homenagem 
à memória de Elói de Souza, dando testemunho 
da sua nobreza, da sua inteligência, patriotismo, 
do seu grande amor ao Nordeste tão bem 
retratado nas páginas do seu livro «Calvário das 
Sêcas», no qual com brilho e profundo 
conhecimento de causa refuta os argumentos do 
Professor Pereira Guimarães. Honrado pelos 
apartes dos nobres Senadores Mourão Vieira, 
Sérgio Marinho, Afonso Arinos, Francisco 
 

Gallotti e Villasbôas, que comigo se solidarizaram em 
nome do Partido Trabalhista Brasileiro, da União 
Democrática Nacional, do Partido Social 
Democrático, do Partido Libertador é o próprio 
Senado que neste momento reverencia a memória 
de Elói de Souza. 

Sr. Presidente, quando o Presidente Epitácio 
Pessoa quis executar o seu grandioso programa de 
obras contra as sêcas encontrou no então Deputado 
Elói de Souza o melhor e mais esclarecido 
colaborador no Parlamento. A lei Epitácio Pessoa 
que a Câmara aprovou de pé, como demonstração 
do seu aprêço pela unidade nacional, foi tôda ela 
inspirada, calcada no projeto de iniciativa do 
Deputado Elói de Souza sôbre a irrigação, 
sistemática no Nordeste, apresentado e retido na 
Câmara desde 1911. Más, já no Govêrno Afonso 
Pena, o seu Ministro da Viação e Obras Públicas, Dr. 
Miguel Calmon, que privara no Senado com o seu 
colega Elói de Souza, o encarregou de elaborar o 
regimento da lei que instituiu a antiga Inspetoria de 
Obras Contra as Sêcas, peça notável que não só 
mereceu a aprovação, como os louvores das 
maiores expressões da engenharia nacional da 
época e tanto mais admirável, Sr. Presidente, quanto 
o seu autor, como bacharel em Direito, era apenas 
um estudioso da matéria. 

Foi, assim, Sr. Presidente, a atuação do 
saudoso parlamentar cuja memória o Senado 
reverencia. O que êle ardentemente desejava e o 
demonstrou inúmeras vêzes era ver o Nordeste 
integrado na economia nacional. Era fazer do 
Nordeste um mercado de consumo que servisse de 
sólido amparo à expansão industrial que já no seu 
tempo se iniciava no Sul do País. 

Sim, Sr. Presidente, porque não é  
apenas com medidas protecionistas alfandegárias 
e subvenções de câmbio de custo que  
se propiciam as condições necessárias ao 
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surto industrial mas sobretudo elevando o padrão de 
vida e o poder aquisitivo das populações para que 
elas possam consumir os produtos manufaturados. O 
Nordeste, com os seus atuais 25 milhões de 
habitantes e suas enormes reservas naturais, 
oferece as mais propícias condições para uma 
política de imediata expansão do nosso mercado 
interno. 

Sem desenvolver o Nordeste, Sr. Presidente, 
como era esperança de Elói de Souza, 
continuaremos ainda por muito tempo a 
subvencionar largamente às custas do sacrifício do 
povo, que é afinal quem complementa a diferença 
entre o câmbio de custo e o câmbio real, uma 
indústria que dificìlmente poderia sobreviver sem os 
favores ou as regalias concedidas pela política fiscal 
do Govêrno. Sem desenvolver o Nordeste 
continuaremos a assistir êsse espetáculo deprimente 
para os brios nacionais, qual seja a divisão do 
território brasileiro em duas áreas terrìvelmente 
diversificadas e irreconhecíveis: no norte, o Brasil 
pobre, exaurido, estagnado e desassistido e no sul, o 
Brasil, rico, próspero e oficialmente privilegiado. Êsse 
foi sempre o pensamento generoso de Elói de Souza 
na sua incansável luta para corrigir os profundos e 
perigosos desníveis existentes entre o nordeste e o 
centro-sul do País. 

Com essas palavras, Sr. Presidente, de 
saudade, e de reverência à memória do antigo e 
saudoso Senador Elói de Souza, espero ter 
justificado o requerimento em que pedimos um voto 
de profundo pesar pelo falecimento do eminente 
homem público cuja perda o Rio Grande do Norte 
chora consternado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
requerimento. 

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

Está aprovado. 

A Mesa associa-se à homenagem à memória 
de Elói de Souza, que representou no Senado o 
Estado do Rio Grande do Norte, em 1937. 
Cumprindo a deliberação do Plenário, mandará 
inserir em Ata voto de profundo pesar e apresentará 
condolências à família e ao Govêrno do Estado. 

Continua a hora do Expediente. 
O Sr. Senador Gilberto Marinho pronuncia 

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

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

Mais nenhum Sr. Senador desejando fazer uso 
da palavra, vai-se proceder à leitura de pareceres 
sôbre a mesa. 

São lidos os seguintes pareceres: 
 

PARECER 
NS. 541, 542 E 543, DE 1959 

 
Nº 541, de 1959 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara 77, de 1959, (na Câmara 
dos Deputados nº 344-B-55) que cria a Escola de 
Viticultura e Enologia de Bento Gonçalves, no Estado 
do Rio Grande do Sul, e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
Propôs o Ministério da Agricultura ao Chefe do 

Poder Executivo a criação de uma Escola de 
Viticultura e Enologia em Bento Gonçalves, no Rio 
Grande do Sul. 

Observa o Ministério que a evolução e o 
progresso da indústria vinícola se processaram de tal 
maneira, principalmente no Rio Grande do Sul, que 
se torna cada dia mais imperiosa a necessidade de 
ser ampliado o ensino da viticultura e da enologia no 
País, através de uma escola que, num centro vi- 
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tivinícola por excelência, ministre cursos regulares e 
avulsos de viticultura e enologia. 

O Diretor Geral do DASP, ao encaminhar o 
processo à Presidência da República, assinala que 
«o Ministério da Agricultura conta com a Estação de 
Enologia em Bento Gonçalves, nos arredores da 
cidade, circunstância que torna mais acessível o 
custeio de alojamento, alimentação e transporte de 
servidores, alunos, fornecedores e outros 
interessados» 

2. O Chefe do Executivo, aceitando a proposta 
ministerial, enviou projeto ao Congresso, criando, na 
cidade indicada, a referida Escola. 

3. A Câmara aprovou a proposição, nos 
têrmos dos pareceres de suas Comissões  
Técnicas. 

4. O projeto, no que tange ao mérito, deverá 
ser apreciado pela Comissão de Educação e  
Cultura. 

No que toca ao seu aspecto constitucional e 
jurídico, ângulo do qual nos cumpre analisá-lo, nada 
há que o invalide, pelo que opinamos por sua 
aprovação. 

Sala das Comissões, em 9 de outubro de 
1959. – Lourival Fontes, Presidente. – Daniel 
Krieger, Relator. – Jefferson de Aguiar. – Francisco 
Gallotti. – João Villasbôas. 

 
Nº 542, de 1959 

 
Da Comissão de Educação e Cultura, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 77, de 1959 (na Câmara 
nº 344-B-59). 

 
Relator: Sr. Mourão Vieira. 
Pelo presente projeto, é criada, no Ministério 

da Agricultura, a Escola de Viticultura e Enologia de 
Bento Gonçalves, no Estado do Rio Grande do Sul, 
subordinada ao Instituto de Fermentação, do Serviço 
Nacional de Pesquisas Agronômicas, do Centro 
Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas (art. 
1º). 

A Escola (art. 2º) terá sede na área territorial 
da Estação de Enologia de Bento Gonçalves, 
funcionando ambas as instituições em perfeita 
articulação, de forma a atender aos interêsses do 
ensino e da pesquisa vitivinícola. 

Serão os seguintes (art. 3º) os cursos que a 
escola manterá: 

a) curso técnico de viticultura e enologia, de 
grau médio; 

b) cursos de aperfeiçoamento de um ou mais 
assuntos de viticultura e enologia, destinados a 
técnicos de nível médio; 

c) cursos avulsos para viticultores e 
vinicultores; 

d) cursos de treinamento e estágios para 
trabalhadores rurais e cantineiros. 

O curso técnico de viticultura e enologia, com 
a duração de três anos, obedecerá às normas 
estabelecidas no Decreto-lei nº 9.613, de 20 agôsto 
de 1946 e será um curso de formação do 2º ciclo de 
ensino agrícola, previstos no parágrafo 1º do art. 9º, 
do citado diploma legal (parágrafo 1º). 

Para a execução do que dispõe o projeto, o 
Poder Executivo expedirá o competente regulamento 
(art. 4º). 

Além dos cursos previstos no artigo 3º, a 
escola manterá um serviço de extensão agrícola (art. 
5º). 

O projeto cria (art. 6º) no Quadro Permanente 
do Ministério da Agricultura um cargo isolado, de 
provimento em comissão, Símbolo CC-6, de Diretor 
da Escola de Viticultura e Enologia de Bento 
Gonçalves. 

Será facultada (art. 7º) a admissão de 
professores, técnicos, auxiliares de administração e 
pessoal de campo mediante pagamento de horas de 
aula para os primeiros e de prestação de serviços 
para os demais. 

Finalmente (art. 8º), para atender às 
despesas de qualquer natureza com a 
construção, instalação e manutenção da escola 
de que trata o projeto, serão incluídos no 
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orçamento geral da União os necessários recursos 
financeiros. 

Il. O projeto é de iniciativa do Poder Executivo, 
que o enviou ao Congresso acompanhado de 
Exposição de Motivos do Ministério da Agricultura, 
justificando a medida. 

No referido documento, diz o Ministério que 
está tornando cada dia mais imperiosa a 
necessidade de se promover o desenvolvimento do 
ensino da viticultura e da enologia no País através de 
uma escola onde se ministrem as competentes 
modalidades de ensino, observando, ao ensejo, que 
para êsse fim, «conta o Ministério da Agricultura com 
a Estação de Enologia em Bento Gonçalves, no Rio 
Grande do Sul, junto à cidade do mesmo nome, o 
que facilita e barateia o poblema de alojamento, 
alimentação e transporte de servidores, alunos, 
fornecedores e partes interessadas». 

Quanto à localização da Escola em Bento 
Gonçalves, esclarece o Ministério que a escolha se 
deve ao fato dêsse Município estar situado no centro 
geográfico e econômico da maior e mais próspera 
região vitivinícola do País. 

III. Na Câmara, mereceu a proposição 
pareceres favoráveis das comissões técnicas por 
onde tramitou, sendo aprovado, afinal, nos têrmos do 
substitutivo da Comissão de Orçamento e 
Fiscalização Financeira. 

IV. A criação da Escola de Viticultura e 
Enologia em Bento Gonçalves constitui, como se 
verifica, uma verdadeira necessidade, sendo a 
iniciativa, plenamente recomendada pelos órgãos 
técnicos que estudaram a matéria. 

Nunca é demais ressaltar, aliás, que a 
agricultura, no Brasil, carece de medidas como essa, 
capazes de promover o seu desenvolvimento, com 
reflexos positivos na economia nacional. 

Por tudo isso, opinamos favoràvelmente ao 
projeto. 

Sala das Comissões, em 9 de  
outubro de 1959. – Mourão Vieira, Pre- 
 

sidente e Relator. – Reginaldo Fernandes. – 
Leônidas Mello. – Milton Campos. – Mem de Sá. 
 

Nº 543, de 1959 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 77, de 1959 (nº 344, de 1958, na 
Câmara). 

 
Relator: Sr. Daniel Kriger. 
O presente projeto, originário do Poder 

Executivo, cria a Escola de Viticultura e Enologia de 
Bento Gonçalves, subordinada a um Instituto de 
Fermentação, do Serviço Nacional de Pesquisas 
Agronômicas, que manterá os cursos especificados 
no art. 3º, além de um serviço de extensão agrícola 
visando a divulgar conhecimentos técnicos de 
viticultura e enologia. 

Embora o projeto crie o cargo de Diretor da 
Escola (artigo. 6º) e faculte a admissão de 
professôres, técnicos, auxiliares de administração e 
pessoal de campo mediante pagamento de horas de 
aula para os primeiros e de prestação de serviços 
para os demais, (artigo 7º), não autoriza a abertura 
de crédito adicional. 

É que as despesas com a construção, 
instalação e manutenção da escola serão atendidas 
através de dotações do Orçamento do próximo ano, 
conforme determina o artigo 8º do projeto. Assim, 
sòmente por ocasião do exame do subanexo 
orçamentário do Ministério da Agricultura, 
poderemos apreciar a real repercussão financeira da 
providência em exame. 

De acôrdo com o parecer da douta Comissão 
de Educação e Cultura, opinamos favoràvelmente ao 
projeto. 

Sala das Comissões, em 9 de outubro de 
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Daniel 
Krieger, Relator. – Mem de Sá. – Fausto Cabral. – 
Francisco Gallotti. – Fernando Corrêa. – Victorino 
Freire. – Tarciano de Mello. – Ary Vianna. 
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O SR. PRESIDENTE: – Há requerimento, que 
será lido pelo Senhor Primeiro Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 365, DE 1959 

 
Nos têrmos do art. 211, letra n, do Regimento 

Interno, requeiro dispensa do interstício e prévia 
distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 77, de 1959, a fim de que figure na 
Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, em 9 de outubro de 1959. – 
Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento 
independe de apoiamento. 

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

Está aprovado. 
Em face da deliberação do Plenário, o projeto 

figurará na Ordem do Dia de segunda-feira  
próxima. 

Passa-se- à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 
número 248, de 1951 (número 493, de 1950, na 
Cârmara dos Deputados) que autoriza a organização 
de seringais-escolas, nos Estados do Amazonas, 
Pará e Mato Grosso e nos Territórios Federais do 
Acre e Guaporé, tendo Pareceres (ns. 497, 505, 506 
e 506-A, de 1959) das Comissões: de Constituição e 
Justiça, de Agricultura, Indústria e Comércio e de 
Legislação Social – favoráveis; de Finanças  
– pela rejeição em virtude de já estar a matéria 
atendida pelo contrato firmado, em 18 de outubro  
de 1958, entre o Escritório Técnico de Agri- 
 

cultura e o Departamento Nacional de Produção 
Vegetal, o Centro Nacional de Ensino e Pesquisas 
Agronômicas e Superintendência do Plano de 
Valorização da Amazônia e o Instituto Nacional de 
Imigração e Colonização. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 

requerimento, que vai ser lido pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

É lido e sem debate aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 366, DE 1959 

 
Nos têrmos dos arts. 212, letra l, e 274, letra b, 

do Regimento Interno, requeiro adiamento da 
discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 248, de 
1951, a fim de ser feita na sessão de 14 do corrente. 

Sala das Sessões, em 9 de outubro de 1959. – 
Lameira Bittencourt. 

O SR. PRESIDENTE: – O projeto sairá da 
Ordem do Dia, para voltar na sessão do dia 14 do 
corrente. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Sr. Presidente, 
peço a palavra para explicação pessoal. 

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

O SR. MOURÃO VIEIRA (para explicação 
pessoal) (*): – Sr. Presidente, o Relator  
do projeto, eminente Senador Fernando Corrêa, 
considerou atendidos os objetivos do Projeto  
de Lei da Câmara nº 248, de 1951, por se tratar  
de matéria compreendida no programa de  
trabalho constante do contrato firmado, em  
18 de outubro de 1958, entre o Escritório Téc- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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nico de Agricultura dos Estados Unidos do  
Brasil e o Govêrno dos Estados Unidos da  
América. 

Como, provàvelmente, no dia 14 não estarei 
presente, por ter que viajar para o Amazonas antes 
dessa data, desejo apenas declarar que me 
conformo com o parecer do ilustre representante 
matogrossense. 

Entendo, porém, que, nesta emergência, devo 
trazer o calor do meu entusiasmo ao Senhor Cosme 
Ferreira Filho, ao tempo Deputado Federal, que 
estabeleceu, nesse projeto, programa que se 
seguido pelo novo órgão que vai tratar do assunto, 
será de real interêsse para a região. 

Uma vez que não vamos discutir o projeto 
neste momento, dou apenas minha anuência  
àquele parecer, e sugiro que o órgão que vai 
executar êsse novo programa de trabalho se  
oriente no notável trabalho de Cosme Ferreira  
Filho, inegàvelmente um dos homens mais 
entendidos em amazonologia, neste País. (Muito 
bem!) 

 
Primeira discussão (com apreciação preliminar 

da constitucionalidade, nos têrmos do art. 265 do 
Regimento Interno) do Projeto de Lei do Senado nº 
6, de 1952 (de autoria do Senador Mozart Lago), que 
cria a Comissão Construtora da Ferrovia Rio Negro-
Caí e dá outras providências, tendo Parecer, sob nº 
517, de 1959, da Camissão de Constituição e 
Justiça, pela inconstitucionalidade do projeto e do 
substitutivo sugerido pelo Ministério da Guerra. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão  

o parecer da Comissão de Constituição e  
Justiça. 

Se nenhum dos Senhores Senadores  
desejar usar da palavra encerrarei a discurssão. 
(Pausa). 

Está encerrada. 
Em votação. 

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

Está aprovado. O projeto fica rejeitado por 
inconstitucional. 

É o seguinte o projeto rejeitado que vai ao 
Arquivo: 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 6, DE 1952 
 

Cria a Comissão Construtora da Ferrovia Rio 
Negro-Caí e dá outras providências. 

 
Art. 1º – É criada a Comissão Construtora da 

Ferrovia Rio Negro-Caí, subordinada diretamente ao 
Ministro da Guerra. 

Art. 2º – A Comissão Construtora da Ferrovia 
Rio Negro Caí (C.C.F.R.N.C.) tem por finalidade 
projetar e realizar estudos e trabalhos necessários à 
construção da Estrada-de-Ferro Rio Negro-Caí 
podendo mediante autorização do Ministro da Guerra 
e concorrência pública, cometer a terceiros a 
execução de serviços. 

Art. 3º – A Comissão será constituída de um 
representante de cada um dos Ministérios da Guerra, 
da Viação e da Fazenda, designados pelo Presidente 
da República. 

Parágrafo único. O representante do Ministério 
da Guerra será General de Brigada da ativa, oriundo 
da arma de Engenharia, cabendo-lhe a Presidência 
da Comissão. 

Art. 4º – A Comissão será subordinada 
diretamente ao Ministro da Guerra e dispora de um 
contingente de unidade de Engenharia de 
Construção, do qual farão parte, com os seus 
encargos atuais o 1º e 2º Batalhões Ferroviários, o 2º 
e 3º Batalhões Rodoviários. 

Paragráfo único. A sede, o comando e a 
distribuição da tropa que servirá à disposição da 
Comissão dependerão igualmente de ato do 
Ministério da Guerra. 
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Art. 5º – Caberá ao Presidente da Comissão 
distribuir os serviços entre as diversas unidades, à 
disposição da mesma Comissão, de acôrdo com o 
plano de obras prèviamente organizado. 

Art. 6º – Para o custeio das despesas com a 
execução da construção do trecho em aprêço, fica o 
Poder Executivo autorizado a abrir o crédito especial 
de Cruzeiros 3.000.000.000,00 (três bilhões de 
cruzeiros) a ser aplicado de acôrdo com o seguinte 
esquema: 

 
 Cr$ 
Exercício de 1953 500.000.000,00 
Exercício de 1954 500.000.000,00 
Exercício de 1955 600.000.000,00 
Exercício de 1956 600.000.000,00 
Exercício de 1957 400.000.000,00 
Exercício de 1958 400.000.000,00 

 
Parágrafo único. As dotações acima constarão 

obrigatòriamente dos Orçamentos anuais do 
Ministério da Viação e Obras Públicas e sua 
movimentação, aplicação e comprovação serão 
feitas na forma do que dispõe o Decreto-lei nº 6.144, 
de 29 de dezembro de 1943, que é para êsse fim 
revigorado. 

Art. 7º – É o Poder Executivo autorizado a 
adquirir no estrangeiro, para execução do presente 
Plano, equipamentos diversos até o valor de 5 
milhões de dólares anualmente. 

Art. 8º – As despesas autorizadas, as ordens 
de pagamento expedidas e as disponibilidades 
existentes no Banco do Brasil S.A., para execução 
dos programas anuais, serão, quando não utilizadas 
dentro do exercício considerado, despesas efetivas e 
levadas a restos a pagar, em conta especial da 
Comissão Construtora da Ferrovia Rio Negro-Caí. 

Art. 9º – Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, devendo a organização geral, 
prevista no artigo 5º estar concluída dentro do prazo 
de 120 dias. 

Art. 10 – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Primeira discussão do Projeto de Lei do 
Senado nº 37, de 1956 (de autoria do Senador 
Novaes Filho) que proíbe a importação de 
automóveis de passeio e dá outras providências, 
tendo Pareceres contrários, sob ns. 533 e 534, de 
1959, das Comissões: de Constituição e Justiça e de 
Economia. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar  

usar da palavra, encerrarei a discussão.  
(Pausa). 

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está rejeitado. 
É o seguinte o projeto rejeitado, que vai ao 

Arquivo: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 37, DE 1956 

 
Proíbe a importação de automóveis de 

passeio, e dá outras providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Fica expressamente proibida, durante 

dois anos, a contar da vigência desta lei, a 
importação de automóveis de passeio, seja qual fôr a 
marca ou procedência. 

Art. 2º – Dentro das exigências fiscais 
vigorantes em 1955, poderão ser importados 
caminhões, camionetas e jipes, ambulâncias e 
ônibus. 

Art. 3º – Aos agricultores registrados no 
Ministério da Agricultura é facultada a importação de 
três em três anos, mediante a livre obtenção de 
divisas, de um caminhão, de preço que não exceda 
de três mil e quinhentos dólares, ou um jipe ou  
uma camioneta de preço até dois mil e duzentos 
dólares. 

 



– 306 – 
 

Art. 4º – Não é permitida a transferência dos 
veículos a que se refere o art. 3º, senão depois de 
decorrido o prazo de três anos na posse do 
importador. 

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

 
Discussão única do Parecer da Comissão de 

Relações Exteriores sôbre a Mensagem nº 175, de 
1959, pela qual o Sr. Presidente da República 
submete à aprovação do Senado a escolha do 
diplomata Martim Francisco Lafayette de Andrada, 
Ministro de Primeira Classe, para exercer a junção 
de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário 
junto ao Govêrno da República da Guatemala. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Tratando-se de 

matéria a ser apreciada em sessão secreta, peço 
aos Senhores Funcionários da Mesa que tomem as 
providências de direito. 

A sessão transforma-se em secreta às 15 
horas e 25 minutos e volta a ser pública às 15 horas 
e 50 minutos. 

O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a 
sessão. Esgotada a matéria da Ordem do Dia. 

Não há orador inscrito para a oportunidade. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 

sessão, designando para a de segunda-feira próxima 
a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 54, de 1959 (nº 4.141-58 na Câmara) que incorpora 
ao patrimônio das Fôrças Armadas, sob a direção e 
administração do Ministério da Guerra, o Monumento 
Nacional aos mortos da Segunda Guerra Mundial (em 
regime de urgência, nos têrmos do art. 330, letra c, do 
Regimento Interno, em virtude do Requerimento 
 

nº 362, de 1959, do Sr. Cunha Mello e outros 
Senhores Senadores, aprovado na sessão de 7 do 
mês em curso), dependendo de Pareceres das 
Comissões: de Constituição e Justiça; de Segurança 
Nacional e de Finanças. 

2 – Primeira discussão (1º dia) do  
Projeto de Emenda à Constituição nº 2, de 1959, que 
altera dispositivos constitucionais referentes à 
organização do Estado da Guanabara, tendo  
Parecer contrário, sob nº 233, de 1959, da  
Comissão Especial, tendo votos em separado  
dos Srs. Senadores Jefferson de Aguiar e Afonso  
Arinos. 

3 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 77, de 1959 (nº 344, de 1959, na 
Câmara), que cria a Escola de Viticultura e Enologia 
de Bento Gonçalves, no Estado do Rio Grande do 
Sul, e dá outras providências (incluído em Ordem do 
Dia em virtude de dispensa de interstício concedida 
em sessão anterior a requerimento do Sr. Senador 
Daniel Krieger), tendo Pareceres Favoráveis das 
Comissões de: Constituição e Justiça, Educação e 
Cultura e Finanças. 

4 – Resolução nº 21, de 1959, que põe à 
disposição do Govêrno do Estado da Bahia o 
Assessor Legislativo, padrão PL-6, do Quadro da 
Secretaria do Senado, José Vicente de Oliveira 
Martins. 

5 – Projetos incluídos na Ordem do Dia da 
acudo de 12-10-1959 a fim de que o Plenário 
delibere se devem ter prosseguimento (Regimento, 
art. 323, § 3º). 

Nº 2, de 1957 – Determina o registro do 
contrato celebrado entre o Ministério da Agricultura e 
Antônio Reis Lima e sua mulher, Francisca 
Benevides dos Reis, para execução e pagamento 
das obras destinadas à irrigação da fazenda 
«Teodoro», no Município de Quixeramobim, Estado 
do Ceará. 
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Projetos de Resolução: 
Nº 12, de 1952 – Concede gratificação aos 

funcionários da Diretoria de Anais e Documentos 
Parlamentares e aos Redatores Revisores do 
Senado Federal. 

Nº 1, de 1953 – Define o que é a «Indicação» 
a que se refere o Regimento Interno, Resolução nº 9, 
de 1952, do Senado Federal. 

Nº 7, de 1953 – Dispõe sôbre a aplicação, aos 
funcionários do Senado Federal, do Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da União (Lei nº 1.711 
de 28 de outubro de 1952). 

Nº 30, de 1953 – Dispõe sôbre a tramitação 
dos projetos referentes a acordos comerciais. 

Nº 13, de 1954 – Dispõe sôbre a carreira de 
Diretor de Pessoal do Quadro da Secretaria do 
Senado Federal. 

Nº 50, de 1954 – Regula a presença do 
Senador aos trabalhos legislativos. 

Nº 10, de 1955 – Dispõe sôbre os efeitos da 
Resolução nº 9, de 1951 (Conferências da União 
Interparlamentar). 

Nº 16, de 1955 – Dispõe sôbre a 
representação da Maioria e da Minoria. 

Nº 1, de 1956 – Traça normas para o exercício 
pelo Senado das faculdades que lhe dão os artigos 
63, 64 e 156, § 2º da Constituição Federal. 

Nº 7, de 1956 – Dispõe sôbre o processo de 
aprovação, pelo Senado, da escolha de magistrados 
nos casos estabelecidos pela Constituição de 
Procurador Geral da República, dos Ministros do 
Tribunal de Contas, do Prefeito do Distrito Federal, 
dos membros do Conselho Nacional de Economia e 
dos Chefes de Missão Diplomática de caráter 
permanente. 

Nº 38, de 1956 – Trata do aproveitamento de 
candidatos aprovados no concurso de Assessor 
Legislativo em cargos vagos no Quadro da 
Secretaria do Senado Federal. 

Nº 1, de 1957 – Demite, nos têrmos do art. 
245 do Regulamento, o Auxiliar de Portaria, classe 
«J», Pedro Leão Gonela. 

Nº 6, de 1957 – Altera a redação do art. 1º da 
Resolução nº 9, de 1951. 

O SR. PRESIDENTE: – Está encerrada a 
sessão. 

Levanta-se a sessão às 15 horas e 50 
minutos. 

 



132ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 12 DE OUTUBRO DE 1959 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. FILINTO MÜLLER 
 

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

Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Lameira Bittencourt. 
Zacharias de Assumpção. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Leônidas Mello. 
Mathias Olympio. 
Victorino Corrêa. 
Fausto Cabral. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Dix-Huit Rosado. 
Argemiro de Figueiredo. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Silvestre Péricles. 
Lourival Fontes. 
Heribaldo Vieira. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Otávio Mangabeira. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Jelferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 

Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Milton Campos. 
Moura Andrade. 
Lino de Mattos. 
Pedro Ludovico. 
Coimbra Bueno. 
Taciano de Mello. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Fernando Corrêa. 
Gaspar Velloso. 
Souza Naves. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Brasílio Celestino. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin. – (55). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 55 Senhores 
Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Mathias Olympio, 1º Suplemte, servindo 

de 2º Secretário, procede à leitura da Ata da sessão 
anterior, que, posta em discussão, é sem debate 
aprovada. 
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O Sr. Cunha Mello, 1º Secretário, lê o 
seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Ofícios 

 
Da Câmara dos Deputados, sob números 

1.730, 1.727 e 101, encaminhando autógrafos dos 
seguintes: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 79, DE 1959 
 

(Nº 3.529-B, de 1957, na Câmara dos Deputados) 
 

Concede pensão mensal de 3.000,00 a Zeilah 
do Nascimento Francisconi, viúva de Ernesto 
Francisconi, professor do Liceu de Artes e Ofícios. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É concedida uma pensão mensal de 

Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) a Zeilah do 
Nascimento Francisconi, viúva de Ernesto 
Francisconi, professor do Liceu de Artes e Ofícios. 

Parágrafo único. A despesa correrá à conta da 
dotação orçamentária do Ministério da Fazenda 
destinada aos pensionistas da União. 

Art. 2º 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, de Economia e de Finanças 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 80, DE 1959 
 

(Nº 4.611-B, de 1958, na Câmara dos Deputados) 
 

Cria cargos no Quadro Permanente do 
Ministério da Agricultura (Escola de Agronomia 
 

da Amazônia) e dá outras providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º São criados, no Quadro  

Permanente do Ministério da Agricultura e 
destinados à Escola de Agronomia da  
Amazônia, instituída pelo Decreto-lei nº 8.290,  
de 5 de dezembro de 1945 os seguintes  
cargos: 

a) 1 (um) de Diretor, isolado, em comissão, 
símbolo CC-5; 

b) 20 (vinte) de professor catedrático,  
isolado, de provimento efetivo, padrão O, para 
preenchimento das cadeiras de Matemática,  
Física Agrícola, Desenho, Botânica  
Agrícola, Zoologia Agrícola, Química Analítica, 
Geologia Agrícola – Entomologia e  
Parasitologia Agrícola, Química Orgânica e 
Tecnologia Rural, Mecânica Agrícola, Fitopatologia e 
Microbiologia Agricolas, Agricultura Geral e 
Trabalhos Práticos de Agricultura, Genética  
Vegetal e Estatística, Química Agrícola,  
Horticultura e Silvicultura e Trabalhos Práticos de 
Horticultura, Agricultura Especial, Zootecnia Geral, 
Zootecnia Especial, Economia Rural, Topografia  
e Estradas, Construções Rurais e Hidráulica 
Agrícola. 

Art. 2º A Escola de Agronomia  
da Amazônia funcionará sob a administração  
direta da União, como unidade orçamentária,  
e gozará de autonomia didática e  
disciplinar, no âmbito da Superintendência  
do Ensino Agrícola e Veterinário do Ministério  
da Agricultura, nos têrmos da legislàção do  
ensino superior e do estatuto que a  
regulamentará. 

Art. 3º Para atender às despesas decorrentes 
desta lei, é o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo 
Ministério da Agricultura, o crédito especial de Cr$ 
4.430.400,00 (quatro milhões, quatrocentos e 
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trinta mil e quatrocentos cruzeiros), assim 
discriminado: 
 
 Cr$ 
Pessoal Permanente 4.356.000,00 
Função gratificada 14.400,00 
Ajuda de custo e diárias       60.000,00 
 4.430.400,00 

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

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Às Comissões de Serviço Público Civil e de 

Finanças. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 67, DE 1959 

 
(Projeto nº 350-B, de 1959, na Câmara dos 

Deputados) 
 

Estima a Receita e fixa a Despesa da União 
para o exercício financeiro de 1960. 

 
Anexo 4 – Poder Executivo – 4.15 – Ministério 

da Fazenda. – (Demonstração da Despesa por 
Verbas e Consignações). 

(Publicado em Suplemento) 
 

Mensagens 
 

Ns. 184 e 185, do Sr. Presidente da República, 
restituindo autógrafos, já sancionados, dos Projetos 
de Lei da Câmara. 

Nº 64, de 1959, que modifica o parágrafo 3º do 
art. 3º do Decreto-lei nº 4.804, de 6 de outubro de 
1942, que criou a Escola de Aprendizagem de Artes 
Gráficas do Departamento de Imprensa Nacional, 
(EAGIN) e dá outras providências, e 

Nº 68, de 1959, que abre ao Poder Legislativo 
– Subanexo 2.01 Câmara dos Deputados – o crédito 
suplementar de Cr$ 87.560.000,00 ao Orçamento da 
União para o exercício financeiro de 1959. 

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

palavra o nobre Senador Mourão Vieira, primeiro 
orador inscrito. (Pausa). 

S. Exa. não se encontra no  
recinto. 

Tem a palavra o nobre Senador  
Gilberto Marinho, segundo orador  
inscrito. 

O Sr. Senador Gilberto Marinho  
pronuncia discurso que, entregue à  
revisão do orador, será posteriormente  
publicado. 

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

Tem a palavra, o nobre Senador  
Sérgio Marinho, terceiro orador  
inscrito. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: –  
Sr. Presidente, Srs. Senadores: antes de  
entrar no conteúdo da minha fala, entendo ser 
necessário explicar minha posição nesta Casa.  
Eleito por uma coligação de Partidos,  
conforme já tive ocasião de dizer, até agora  
não julguei oportuno optar por esta ou aquela 
legenda. 

As agremiações partidárias vivem  
o instante talvez crucial de sua existência,  
pois estão sendo postas à prova e submetidas  
a teste rigoroso, o que qualquer observador,  
por mais canhestro, poderá fàcilmente  
verificar. Embora dispondo o Govêrno de  
maciça maioria nas duas Casas do Parlamento, a 
despeito dessa circunstância favorável,  
quando entra em causa assunto realmente 
relevante e que diga respeito aos dias atuais e 
futuros da nacionalidade, com surprêsa,  
vemos, essa maioria esfacelar-se e fragmentar-
se, partes dela, muitas vêzes, a defenderem 
pontos de vista opostos às teses amparadas pelo 
Govêrno. 

Basta citar exemplo que está no alcance da 
mão. 

Quando o Sr. Presidente da  
República vetou dìspositivo da lei  
que autorizava as companhias conces- 
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sionárias de serviço público a reavaliarem seus 
ativos, que vimos? 

O sistema de fôrças que apoiava o Govêrno 
fragmentou-se, célere, e gravemente, e parte dêle 
passou a combater tenazmente o veto. 

Sr. Presidente, sòmente a latere recorro a êste 
assumo. Aqui estou apenas para esclarecer minha 
posição antes de cumprir o propósito que me trouxe 
à tribuna de interpelar o Sr. Ministro da Fazenda em 
face das declarações de S. Exa. publicadas no 
«Correio da Manhã», de domingo. 

Em entendimento pessoal com o Sr. 
Presidente da República afirmei-lhe que 
condicionava meu comportamento no Senado 
Federal, ao atendimento por parte de S. Exa. a 
reivindicações não do meu Estado, o Rio Grande do 
Norte – porque todos os Estados as têm a fazer e 
vivem fazendo – mas aos apelos de todo o Nordeste. 
Mesmo porque sabemos que a Federação no Brasil 
é apenas formal. Deixou de existir desde, que o 
Parlamento, abrindo mãos de suas prerrogativas, 
armou o Executivo na esfera econômica e financeira, 
de tais poderes que o Executivo passou a exercer 
verdadeira ditadura. A Federação eclipsou-se, é hoje 
um mito, uma mentira, como são mentira' o 
Orçamento e a independência dos Poderes. Tudo 
isso são coisas formais, com as quais nos 
enfeitamos e, muita vez, até nos alegramos: 

O fato é que declarei ao Sr. Presidente da 
República que minha atuação não ficaria 
condicionada ao atendimento das reivindicações, 
porque estas são gerais; todos os Estados, inclusive 
os grandes como Minas e São Paulo, vivem de certo 
modo, de mãos estendidas, reivindicando isso e 
aquilo, e até à boca pequena se diz que a União 
custeia o funcionalismo público de Minas  
Gerais. Subordinava-a, sim, à acolhida dos 
 

apelos desesperados de tôda aquela região. Em 
parte a política econômica do Govêrno não tem 
levado o desespêro ao Nordeste, pois essa situação 
preexiste a essa política, mas tem sido agravada de 
maneira exacerbante e intolerável. 

Acertada, portanto„ a minha posição, isto é, 
dadas as coordenadas em que me situo nesta Casa, 
peço a atenção de meus Pares para a entrevista do 
Sr. Ministro da Fazenda publicada ontem. 

Evidentemente, não comentarei a entrevista 
no conjunto, no seu aspecto panorâmico; apenas, 
destacarei alguns trechos, sôbre os quais desejaria 
ser esclarecido pelo Sr. Ministro da Fazenda. 

S. Exa. inicialmente nos dá notícia de que os 
compromissos assumidos pelo Govêrno em matéria 
de aswap», montam a duzentos e trinta milhões de 
dólares. 

Sr. Presidente, conforme é do conhecimento 
da Casa «swap» é o mecanismo por meio do qual se 
transfere um compromisso assumido no exterior para 
o Banco do Brasil; em outras palavras, o instrumento 
que permite ao Govêrno a aquisição de dólares 
através de investimentos em cruzeiros. Seu 
funcionamento alivia, evidentemente, a situação do 
Erário no que diz respeito às necessidades imediatas 
em dólares. Não podendo emitir dólares, o Executivo 
recorre a êsse expediente. O compromisso, porém, 
não desaparece, é mantido, apenas fica transferido 
para o futuro. 

O Senhor Ministro da Fazenda anuncia  
que os compromissos em «swaps» somam  
duzentos e trinta milhões de dólares; ao mesmo 
tempo, ocupa-se com a situação cambial do País. 
Esta – todos sabemos e sentimos na carne porque 
ela tem reflexos em tudo – por mais que se  
queira ocultar é altamente deficitária. Então,  
diz Sua Excelência: 
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«A elaboração do orçamento cambial dêste 
ano, previu um deficit final da ordem de 306 
milhões»... 

Trezentos e seis milhões de dólares. 
A primeira pergunta que faço ao Ministro é no 

sentido de esclarecer se nesse deficit cambial de 
trezentos e seis milhões de dólares estão ou não 
incluídos os duzentos e trinta milhões resultantes dos 
«swaps». Responda-me S. Exa., elucidando também 
a Casa, que, naturalmente, lendo a entrevista, ficará 
na mesma dúvida em que fiquei ! 

Poderá S. Exa. alegar que os compromissos 
em «swaps» não serão atendidos neste exercido. 

Evidentemente, trata-se de dívidas cujo 
atendimento poderá ser feito em dois, três, cinco 
anos, conforme o que fôr pactuado, a uma taxa fixa. 
Se não me engano para os compromissos com prazo 
de cinco anos a taxa usual é de noventa e dois 
cruzeiros. 

Por outro lado, Sr. Presidente, não me posso 
furtar ao impulso de tecer, em tôrno de tópicos da 
entrevista, comentários o mais possível 
encomiásticos porque quero ter a liberdade de 
preceder o que afirmo de sinal positivo ou negativo. 

Sinto-me à vontade para elogiar outro tópico 
da entrevista: aquêle que diz respeito à nossa 
existência – o café – pois de há muito tempo vivemos 
em função do café. Se está éle em boas condições 
de aceitação, respiramos; se está em má situação, 
afligimo-nos e encaminhamo-nos para o caos. 

Diz o Sr. Ministro da Fazenda: 
«O plano da safra cafeeira 59/60, em vigor a 

partir de 1º de julho, teve como finalidade assegurar 
à cafeicultura uma renda razoável em têrmos de 
poder aquisitivo interno e garantir ao País  
receita em divisas satisfatória, sem propósi- 
 

tos de valorização artificial dos preços». 
Por duas vézes, Sr. Presidente, incidimos em 

êrro fatal que nos levou a dias amargurados. 
Tentamos, com a administração Osvaldo Aranha, 
valorizar, artificialmente o café como se fôssemos o 
produtor exclusivo. Até o momento em que nos foi 
possível, impedimos a venda; mas, quando nos 
faltaram fôrças para prosseguir nesse caminho, 
nessa fantasia, nesse artificialismo, nessa política 
inconseqüente e permitimos que o café fosse 
vendido, já os centros consumidores estavam 
abastecidos. 

Com a administração do Senhor José Maria 
Alckmin reincidimos no êrro; reencetamos a mesma 
política, acumulando conseqüências difíceis para os 
dias futuros, trazendo maiores amarguras para a 
coletividade brasileira. 

O SR. GASPAR VENOSO: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Com muita 
satisfação. 

O SR. GASPAR VENOSO: – Tenho a 
impressão de que o nobre colega está equivocado. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – É possível. 
Errara humanam est. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Durante a 
gestão do Sr. José Maria Alckmin no Ministério da 
Fazenda, não houve valorização artificial com 
aumento do preço do café. Tratou S. Exa. apenas de 
conservar os preços e de manter a produção no 
mesmo nível, a fim de; que não ficássemos em 
dificuldade, no Exterior, fosse pela remessa de 
grande quantidade de café, o que baixaria os preços, 
fosse pela exportação de pequena quantidade, o que 
forçaria a entrada dos nossos concorrentes. Orientou-
se assim a política econômica do Sr. José Ma- 
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ria Alckmin no sentido de manter a  
posição estatística e o preço do café brasileiro no 
Exterior. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Conhece V. Exa. 
tanto quanto eu o mecanismo da valorização. 
Resume-se na fixação do preço de um produto, 
acima do preço que interessa ao mercado 
consumidor. Se asse preço convém ou não ao 
produtor, é outro aspecto do problema. 

Há, Sr, Presidente, na entrevista que  
ora comento, ponto sabre o qual não me  
é possível silenciar. Conforme os jornais  
anunciam, divide-se ela em duas partes: a  
falada e a escrita. 

Ignoro se o trecho que vou ler consta da parte 
falada ou da escrita. Interpelado pelo jornalista sôbre 
a alta considerável que o dó-lar vem experimentando 
nos últimos dias, declarou o Dr. Sebastião Paes de 
Almeida: 

«Relativamente à alta do dólar de taxa livre, 
atribuo o fenômeno à recente decisão do Conselho 
da SUMOC, que colocou no mercado as operações 
relativas a frete e seguros». 

Verificou-se maior procura de dólar, e êste, 
dòcilmente, obediente aos comandos da Lei de 
Oferta e da Procura, subiu. 

Esclareceu, a seguir: 
«O Govêrno tem certo interêsse em que as 

taxas do dólar se mantenham em níveis 
razoàvelmente favoráveis, a fim de contemplar os 
produtos de exportação, que foram colocados no 
mercado livre. Se as taxas do dólar baixarem de 
forma acentuada, êsses produtos se tornarão 
gravosos novamente». 

Sr. Presidente, é difícil prever as conseqüências 
de semelhante declaração, máxime as de ordem psi- 
 

cológica. Noutras palavras: o Ministro da Fazenda dá 
a entender achar-se o Govêrno, a esta altura, 
interessado não em valorizar o cruzeiro – o que 
devia representar seu primeiro dever, sua primeira 
meta, por ser universal o conceito de que «a 
desordem financeira é a antecâmara da desordem 
social» – mas em valorizar o dólar... 

Por que? 
Porque se liberaram determinados produtos, 

cujos exportadores precisam vender divisas por bom 
preço, em cruzeiros. Como desejam conseguir mais 
cruzeiros no câmbio livre, é necessário que o dólar 
suba, embora a obtenção de maior número de 
cruzeiros nada signifique para os exportadores. 
Trata-se de vantagem meramente nominal, dês que 
a moeda se está deteriorando, Alcançam importância 
mais elevada; mas o poder aquisitivo é menor. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Permite V. Exa. 
outro aparte? 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Com muita 
satisfação. 

O SR. GASPAR VENOSO: – O Brasil tem dois 
câmbios: o oficial e o que até há pouco tempo era o 
de turismo, apenas para viagens. Reclamavam 
diversos produtores nacionais alegando a 
impossibilidade de exportarem produtos gravosos ao 
câmbio fixado pelo Banco cio Brasa – quer o oficial, 
quer o subsidiado, quer o de custo – a necessidade 
da realização das transações pelo câmbio livre. 

O câmbio, em conseqüência, subiu, o que é 
natural. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Foram para o 
câmbio livre ofertar divisas; e o câmbio subiu, em vez 
de descer. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Os produtores 
– os que, em última análise proporcionam divisas à 
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renda nacional – estão satisfeitos com a medida 
governamental prometida na entrevista comentada 
por V. Exa. Quem está desgostoso com a situação ? 
Eis o que o ilustre colega devia revelar ao Plenário. 
Serão aquêles que vão à Europa a passeio? Devem 
ser, pois, os exportadores, cujos produtos são 
presentemente colocados no câmbio livre e lhes 
rendem maior quantidade em cruzeiros, estes estão 
satisfeitos. Quais os que, no entender de V. Exa. não 
estão contentes com a providência governamental, 
colocando diversos produtos da pauta de exportação 
no cambio livre? É a pergunta que formulo a. Vossa 
Excelência. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Não digo a V. 
Exa.. que não estejam satisfeitos; mas o motivo da 
satisfação é ilusório: se obtêm mais cruzeiros, em 
compensação, o poder aquisitivo é diminuído. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Em 
conseqüência do que – informe Vossa Excelência à 
Casa se vão receber, por seus produtos, 
importâncias,dobradas de cruzeiros? Por que não 
estarão satisfeitos? 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Pela mesma 
razão por que V. Exa., todos os meses, recebe seus 
subsídios de Senador, nominalmente iguais, porém, 
em realidade, diminuídos. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – E Vossa 
Excelência acredita piamente que apenas a alta do 
dólar no câmbio livre trouxe a desvalorização da 
moeda no mercado interno? 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Nobre  
Senador Gaspar Velloso, no âmbito econômico  
não tem significado a palavra apenas. O âmbito 
econômico é um sistema. Qualquer modificação 
ocasionada num dos seus pontos se reflete no 
conjunto. 

O SR. GASPAR VALLOSO: – De pleno 
acôrdo com Vossa Excelência. 

O SR. MEM DE SÁ: – Permite o nobre orador 
um aparte ? 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Com muita 
satisfação. 

O SR. MEM DE SÁ: – Se o dólar, no mercado 
livre, subiu para 170 e 175 cruzeiros, também nos 
leilões, na categoria geral de importação, passou de 
158 cruzeiros, em agasto, para 209 cruzeiros, em fins 
de setembro. O aumento do dólar de importação ainda 
foi maior, determinando, por simpatia, o aumento dos 
preços, a inflação, conseqüentemente, o 
encarecimento de vida. Muitas vêzes, a alta do dólar no 
câmbio livre, para os exportadores, pouco representa, 
em face da sua elevação no mercado de licitação e dos 
outros acréscimos, como o dos salários etc. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Muito obrigado a 
V. Exa. pelo aparte. 

Senador Gaspar Valioso, desejo tirar uma 
ilação do seu aparte. Defende V. Exa. a 
conveniência de envidarmos esforços no sentido da 
alta do dólar? 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Se Vossa 
Excelência quiser, serei mais claro, mais sucinto, 
mais prático na minha explanação. Se o dólar, no 
câmbio livre, atingir o preço do dólar da categoria 
geral, a que faz referência o nobre Senador Mem de 
Sá, chegaremos, gradativamente, à liberdade 
cambial, justamente o que preconiza tóda a Bancada 
oposicionista no Senado, e que é a tendência 
natural:para voltar à liberdade absoluta de câmbio. 

O SR. MAM DE SÁ: – Nesse caso, seria preciso 
que o Governo adotasse medidas mais profundas, a 
fim de acabar com o câmbio favorecido, de custo, que 
absorve duas têrças partes de nossas divisas. 
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O SR. GASPAR VELLOSO: – Se Vossa 
Excelência se der ao trabalho de olhar um  
pouco para trás, observar o que foi feito e o que se 
está fazendo, e somar tudo, verá que a diretriz é 
essa.. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não é o que declara o 
Sr. Presidente da República. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – O Govêrno age 
paulatina, calmamente e bem orientado. 

O SR. MEM DE SÁ: – Mas não é essa a 
orientação do Presidente da República, pelo menos, 
a oficial. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – «Quem tiver 
ouvidos para ouvir, ouça; quem tiver olhos para ver, 
veja». 

O SR. MEM DE SÁ (para o Sr. 
Gaspar Velloso): – O Presidente da República  
fala de um modo, no Palácio do Catete, quando 
recebe manifestação de nacionalista e, parece,  
age de forma oposta, segundo declara Vossa 
Excelência. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Sr. Presidente, o 
nobre Senador Gaspar Velloso, se antepôs, de certo 
modo, à conclusão a que eu ia chegar. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Perdoe-me 
Vossa Excelência. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Até  
agradeço a Vossa Excelência ter trilhado, com 
antecipação, o caminho que eu ia percorrer. Vossa 
Excelência desbravou a estrada, a pista está livre, 
posso andar. 

Sr. Presidente, não considero – e ninguém de 
bom senso poderá considerar – de somenos 
importância as despesas com os fretes e seguros, 
atendidas com divisas contraídas no câmbio livre. 
Sensíveis são seus reflexos no encarecimento de 
vida. 

Mediante nova taxa de seguro ou frete os 
produtos importados ou exportados sofrerão natural 
majoração, e o consumidor, em última análise 
pagará o acréscimo. Consideremos, entretanto, essa 
parte de pouca importância, questão de lana caprina. 
Tem o Govêrno em vista – é o que se percebe nas 
entrelinhas da declaração ministerial, agora 
confirmada, de maneira explícita e cristalina pelo 
Senador Gaspar Velloso, – estabelecer um nível 
entre a taxa livre e o câmbio controlado. Obtido êsse 
nível ingressaríamos no Reino das Maravilhas, no 
Paraíso Perdido. Não haveria mais câmbio livre, 
porque todo câmbio seria livre, e o Govêrno se 
absteria de realizar o chamado confisco cambial. 

Agora, pergunto: Será possível o Govêrno 
manter-se, no momento, abrindo mão do fundo dos 
ágios? A renda dêsse fundo, segundo estou 
informado, ascendeu, no ano passado, a mais de 
cem bilhões de cruzeiros. Parece que estamos 
diante de cifras semelhantes às do Orçamento da 
República. 

Poderá algum Presidente, êste ou o que lhe 
suceder abrir mão de, fonte de recursos tão ampla e 
tão fàcilmente manobrável? 

Endereço a pergunta ao Senhor Ministro da 
Fazenda, de vez que S. Exa. – a despeito de não dizer 
claramente, como o Senador Gaspar Velloso, que 
pretende atingir êsse nivelamento – deixa entender que 
o Govêrno, lançando-se ao propósito de valorizar o 
dólar desvalorizando o cruzeiro, tem, na realidade, tal 
objetivo. (Muito bem! Muito bem! Palmas). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Pedro 
Ludovico, quarto orador inscrito. 

O SR. PEDRO LUDOVICO  
(lê o seguinte discurso): – Sr. 
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Presidente, continuamos com o problema da carestia 
da vida. Até hoje não se conseguiu solucioná-lo, 
nem, ao menos, paralisá-lo. 

Não se pode afirmar que o Govêrno Federal 
se tenha mostrado indiferente a essa situação que, 
dia a dia, se agrava. Não, ao contrário, as 
providências governamentais não têm faltado, mas, o 
que é certo, é que não deram resultado. 

Preciso é que novas medidas sejam tomadas, 
ainda que para tanto se estabeleça um novo 
procedimento, isto é, que se dê ao Govêrno mais 
autoridade legal para agir. 

Já falei várias vêzes no Senado sôbre o 
assunto, apontando o meio de se solucionar ésse 
problema, ou, pelo menos de minorá-lo. 

Ninguém aceitou o meu conselho, continuando 
as autoridades a lançar mão de meios anódinos que 
não tem produzido efeito satisfatório. 

Repito o que disse em pronunciamentos 
anteriores: a Inglaterra, a França e outros países da 
Europa já passaram pela mesma crise, agravada 
pela devastação da última guerra, e conseguiram 
debelá-la. 

Na velha Albion havia dias, e isso durou  
muito tempo, em que a lei vedava comer carne e 
peixe. Ou se comia carne ou se comia peixe. Nem a 
casa real, nem o Primeiro Ministro tinham o direito de 
fazé-lo. 

Havia uma restrição severa e a austeridade se 
estendia a tudo e a todos. 

É necessário que adotemos aqui o mesmo 
processo e, principalmente, não admitamos que se 
tenham lucros exagerados na venda das 
mercadorias. 

Não se deve tabelar sòmente os gêneros de 
primeira necessidade, por que isso seria uma  
grave injustiça. As vistas das autoridades 
 

devem se volver para os grandes industriais, os 
grandes comerciantes, os intermediários, que são os 
que mais exploram o povo, pois a maioria deles 
ganha somas enormes, que lhes dão para manter 
um faustoso padrão de vida. Todos deviam colaborar 
nesta hora para a melhoria da situação aflitiva por 
que passa o Brasil. 

Caso não queiram assim proceder 
volutàriamente e religiosamente, como bons católicos, 
que quase todos o são, que se obrigue essa gente a 
cooperar para uma tão nobre finalidade. 

Faça-se um rápido confronto do preço das 
mercadorias com os salários e vencimentos dos 
operários e de uma grande parte dos funcionários 
públicos, para se verificar como se torna difícil, 
sofredora a existência dessas classes. 

Os medicamentos, por exemplo, que se 
adquirem por absoluta necessidade, e não porque se 
queira, continuam cada vez mais caros, mais 
inacessíveis à bôlsa dos que ganham pouco. 

Um camponês que vive do suor do seu rosto, 
quando não encontra um médico caridoso que lhe dê 
a receita gratuitamente e, em geral, éle tem que por 
ela pagar no mínimo duzentos cruzeiros, não pode 
mandar aviá-la ou comprar os remédios dela 
constantes, porque o seu custo fica nunca menos de 
oitocentos a mil cruzeiros. Entretanto, se sabe que 
os laboratórios ganham somas exorbitantes na 
fabricação dos medicamentos. 

E não se põe um freio nesses abusos. 
Uns na opulência e uma grande maioria 

privada dos mais elementares recursos para sua 
sobrevivência. 

Um escritor já disse que o mundo é divino 
porque é gratuito, mas, para nós, na atualidade, êsse 
pensamento não se aplica, pois a vida está dificílima. 
Os privilegiados da fortuna devem pensar como 
, 
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Feuerbach, que o mistério de Deus não é  
senão o mistério do amor do homem para  
o homem. Os que se afastam dêste postulado 
poderão ser crentes, ser religiosos, mas se afastarão 
da verdade que se impõe e é eterna no seu  
conceito moral. 

Não se pode ficar insensível ao sofrimento, à 
dor coletiva, embora dissesse Nictsche que «só a 
terra grave e sofredora é verdadeira» e que o 
homem devia se abismar no Cosmos para encontrar 
sua divindade eterna. É preciso que todos saibam 
que não é só no Brasil que existe essa crise 
provocada pela elevação do custo da vida. Ela é 
geral. Recém-chegado da Europa, e tendo percorrido 
diversos países, constatei que a vida é cara em 
todos êles. Dizem os seus habitantes que êsse 
fenômeno ainda é conseqüência da guerra. Fui a um 
cinema de primeira classe, em Roma, e paguei pela 
entrada trezentos cruzeiros. Fui a outro inferior dos 
piores, e paguei cento e vinte cruzeiros. Em Paris fui 
assistir a um filme russo e me custou o ingresso mil e 
quinhentos francos, que. equivalem na nossa moeda 
a quinhentos e dez cruzeiros. Um quilo de carne de 
boi, na Itália custa mais de quinhentos cruzeiros e na 
França mais de quatrocentos cruzeiros. Os serviços 
públicos são também mais caros do que os nossos, 
mesmo tendo-se em conta a desvalorização do 
nosso dinheiro. Os preços dos transportes de 
estrada-de-ferro ou de avião, as taxas postais são 
bem mais elevadas do que as nossas. Custa um litro 
de gasolina trinta e cinco cruzeiros. Poderia se 
argumentar que os salários lá devem ser maiores do 
que os nossos. Não é verdade. Na Itália o salário 
médio é de noventa liras, o que corresponde a sete 
mil e quinhentos cruzeiros. Como se vê não é um 
salário elevado e, sim modesto. 

Estou me referindo a essas observações, 
apenas, para mostrar que não é só o Brasil que é 
vitima de um custo de vida caro. Quase todos os 
povos experimentam o mesmo mal-estar. 

Aos pés das estátuas da Via Ápia, aquecidas 
pelo sol da Itália e na Praça da ópera, em Paris, vi 
também homens e mulheres que estediam as mãos 
pedindo um óbulo para matar a fome. 

O nosso desajustamento social, o nosso 
desequilíbrio financeiro e econômico não se justificam 
em face da grandeza do nosso País, rico de vastidão e 
matérias-primas. Esse desajustamento, aliás, provém 
de erros que se vêm acumulando através de anos e 
repetidos por muitos governos que não tiveram a 
coragem de extingui-los e de tomar novos rumos. Entre 
êsses os que mais nos têm prejudicado são o 
empreguismo excessivo sem controle, e a execução 
falha dos planos estabelecidos. 

O atual Presidente da República não pode ser 
o bode espiatório da nossa situação e dos nossos 
distúrbios econômicos. Se aumentou a inflação, fê-lo 
no bom sentido, desenvolvendo as nossas fontes de 
energia criando indústrias de base, desenvolvendo 
as já existentes e construindo rodovias por onde 
possa se escoar a nossa.produção. 

Teve a coragem de construir uma nova capital 
para o Brasil, interiorizando-a de forma a se tornar 
uma base para o desenvolvimento da nossa extensa 
hinterlândia, sem nenhuma dúvida, a nova metrópole 
brasileira será o marco de uma promissora 
civilização política e econômica com o aproveita-
mento das riquezas naturais do Centro Oeste e do 
Norte do Brasil. 

Aquelas vastas regiões sentirão o influxo de 
um progresso tal que modificará dentro de alguns 
anos a situação econômica de nossa Pá- 
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tria, colocando-a na vanguarda, das nações bem 
dotadas nesse particular. Teremos um novo ciclo de 
atividades criadoras e produtoras. 

Só o tempo poderá provar o acêrto do meu 
prognóstico, que não é fruto de Um entusiasmo ou 
de uma ilusão, mas a dedução lógica do potencial a 
se explorar de que dispomos. 

Não se pode negar que as despesas com a 
execução dessa obra concorrem para onerar os 
cofres públicos. No entanto os resultados serão tão 
benéficos que se justifica êsse ato corajoso e de 
fundo patriótico.. As gerações de amanhã prestarão 
o devido preito de reconhecimento ao construtor de 
Brasília, porque, fatalmente, essa realização abrirá 
novos horizontes para o Brasil. 

O. SR. LIMA TEIXEIRA: – É verdade. V. Exa. 
tem tôda razão. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Muito obrigado 
a Vossa Excelência. 

Tanto é acertada essa decisão do  
Presidente Juscelino Kubitschek que todos os 
candidatos A Presidência da República no pleito 
passado, como os atuais. são partidários da 
mudança da Capital. 

A lei da evolução é um dos imperativos da vida 
social e biológica. Spencer lhe dedicou Brande parte 
de seu pensamento filosófico. tão profundo e tão 
vasto, que foi considerado o Aristóteles dos tempos 
modernos, na opinião de Clóvis Bevilacqua. E 
Brasília, que é, no momento, uma das causas da 
inflação, será evolução, será progresso, será 
desenvolvimento econômico e será, dentro de um 
breve futuro, um dos maiores fatôres de deflação. 
(Muito bem! Muito bem! Palmas). (O orador é 
cumprimentado). 

O SR. MEM DE SÁ: – Sr. Presidente, se não 
há outro orador inscrito, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a lista de 
oradores; terminada, também, a hora do Expediente. V. 
Exa. poderá falar após a Ordem do Dia. 

O SR. MEM DE SÁ: – Peço a V. Exa. me 
considere inscrito para essa oportunidade. 

O SR. PRESIDENTE: – V. Exa. será atendido. 
Na presente sessão foi lido o subanexo 

orçamentário para 1960 nº 4.15. referente ao 
Ministério da Fazenda. 

A matéria vai à Comissão de Finanças. 
Tendo sido, igualmente distribuídos os avulsos 

respectivos, começará a contar-se na próxima 
sessão o prazo para apresentação, perante a Mesa, 
de emendas a êsse subanexo. (Pausa). 

Comunico aos Senhores Senadores que na 
sessão de 21 do corrente figurará em Ordem do Dia, 
para votação, em primeira discute-são, o Projeto de 
Emenda à Constituição nº 1, de 1959, que altera 
dispositivos constitucionais referentes à localização 
da Capital Federal, a fim de possibilitar a sua 
transferência. (Pausa). 

Da Diretoria do Clube Militar a Mesa recebeu 
convite, extensivo aos Senhores Senadores, para a 
conferéncia que no auditório do mesmo Clube 
pronunciará, amanhã, dia 13, às 20,30 horas o 
Senhor General Armando de Noronha sôbre o tema 
«Energia Elétrica no Brasil». (Pausa). 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única do Projeto de Lei  

da Câmara nº 54, de 1959 (nº 4.141, de 1958 na 
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Câmara) que incorpora ao patrimônio das Fôrças 
Armadas, sob a direção e administração do 
Ministério da Guerra, o Monumento Nacional aos 
mortos da Segunda Guerra Mundial (em regime de 
urgência, nos têrmos do art. 330, letra c, do 
Regimento Interno, em virtude do Requerimento nº 
362, de 1959, do Sr. Cunha Mello e. outros Sra. 
Senadores, aprovado na assado de 7 do mês em 
curso), dependendo de Pareceres das Comissões: 
de Constituição e Justiça: de Segurança Nacional; e 
de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa os 

Pareceres das Comissões de Constituição a Justiça, 
de Educação e Cultura e de Segurança Nacional, 
que vão ser lidos. 

São lidos os seguintes: 
 

PARECERES 
NS. 544, 545 E 546, DE 1959 

 
Nº 544, de 1959 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Gamara nº 54, de 1959, (nº 
4.141-B, de 1958 na (Câmara) que incorpora ao 
patrimônio das Fôrças Armadas, sob direção e 
administração do Ministério da Guerra, o Monumento 
Nacional aos Mortos da Guerra Mundial. 

 
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo. 
O Projeto de Lei nº 4.141-B, de 1958, é 

originário da Câmara dos Deputados visa a 
incorporar ao patrimônio das Fôrças Armadas, sob a 
direção e administração do Ministério da Guerra, o 
Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra 
Mundial. 

A Proposição não se conflita com nenhum dos 
princípios fundamentais ou textos da Constitui- 
 

cão da República. Ao contrário, respeitou se a 
prerrogativa constitucional da iniciativa da lei, 
prescrita no art. 67 da Carta Magna. 

Quanto ao mérito, nada temos a opor. 
O Monumento guardará os despojos dos 

nossos soldados sacrificados na defesa da 
Liberdade dos povos, constituindo, por isso mesmo, 
um patrimônio sagrado das Forças Armadas do 
Brasil. B justa a incorporação legal, regulada no 
projeto. 

Guardem as nossas forças os restos mortais 
dos seus heróis. Os que morreram lutando pelo 
império das instituições livres e pela dignidade do ser 
humano, Os que, em terras estranhas, perderam a 
vida sob a Bandeira da Pátria. Os que perderam a 
vida, mas, conquistaram a glória da imortalidade. 

Guardem as nossas Forças êsses despojos, 
com o zêlo dos que detém as relíquias mais 
sagradas. E não consintam nunca que se 
conspurque a grandeza cívica do Monumento 
Nacional. Ele exprime urna história de sacrifício 
heróico e o imperativo irresistível do nosso destino. 
Nêle está a Pátria acima de tudo e a Liberdade 
acima da vida. 

Sala das Comissões, 2 de setembro de 1959 
Menezes Pimentel, Presidente ad hoc. – Argemiro de 
Figueiredo, Relator. – Attílio Vivacqua. – Benedicto 
Valladares. – Lima Guimarães. – Rui Palmeira. – 
Jefferson de Aguiar. 

 
Nº 545, de 1959 

 
Da Comissão de Educação e Cultura – sôbre o 

Projeto nº 54, de 1959. 
 
Relator: Sr. Mourão Vieira. 
O presente projeto manda incorporar ao 

patrimônio das Forças Armadas o Monumento 
Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial. 
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O monumento será constituído de mausoléu e 
museu e será administrado e dirigido pelo Ministério 
da Guerra, 

O monumento assinalará a grandeza e o valor 
da contribuição brasileira ao conflito mundial e será, 
ao mesmo tempo, um lugar de oração e recolhimento 
para todos aquêles que perderam amigos ou 
parentes nos campos de batalha do Velho Mundo. 

O Monumento é uma evocação de civismo e 
um marco na recuperação democrática do País. 
Merece o apoio decidido do Legislativo e, por todos 
êsses motivos, somos pela aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, em 11 de de setembro de 
1959. – Mourão Vieira, Presidente-Relator. – Paulo 
Fernandes. – Saulo Ramos. – Jarbas Maranhão. 

 
Nº 546, de 1959 

 
Da Comissão de Segurança Nacional, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara número 54, de 1959: 
 
Relator: Sr. Fernando Corrêa. 
Estabelece o presente projeto (art. 1º) que o 

«Monumento Nacional aos Mortos da Segunda 
Guerra Mundial, no aterrado da Glória, será 
incorporado, na data de sua inauguração, ao 
patrimônio das Fôrças Armadas, cabendo ao 
Ministério da Guerra dirigi-lo e administrá-lo» 

O Monumento (art. 2º) se comporá de 
mausoléu, em que serão recolhidos os despojos dos 
militares mortos na Segunda Guerra Mundial, e de 
museu, destinado a recolher e explorar objetos e 
documentos referentes à participação do Exército, da 
Aeronáutica e das Marinhas de Guerra e Mercante 
naquela conflagração. 

O pessoal auxiliar da administração (art. 3º) 
será integrado por militares e civis. 

Por ocasião das datas nacionais e festivas 
(art. 4º) será constituída urna Guarda de Honra 
composta de elementos das três Forças Armadas, 
cujas normas de serviço constarão da 
regulamentação da presente lei. 

II. O projeto, de iniciativa do Poder Executivo, 
originou-se de sugestão do Marechal J. B. 
Mascarenhas de Moraes, Presidente da Comissão 
de Repatriamento dos Mortos do Cemitério Militar de 
Platéia, em Exposição feita ao Sr. Presidente da 
República pelo Oficio 21,25.69, de 30 de abril de 
1958, inclusa no processo. 

O eminente Marechal Mascarenhas de Morais 
ressalta no documento em aprêço, que 

«O indiscutível heroísmo dos dignos 
representantes de nosso País no último conflito 
mundial e o papel saliente por êles desempenhado, 
cumprindo galhardamente tôdas as missões que lhes 
foram Impostas, constituem honrarias que não 
devem pertencer, isoladamente, a qualquer das três 
instituições militares,. 

III. Mereceu a proposição pareceres favoráveis 
da Comissão de Constituição e Justiça, que o 
apreciou do Angulo constitucional e jurídico, e da 
Comissão de Educação e Cultura, que, examinando-
lhe o mérito, proclamou ser o Monumento «uma 
evocação de civismo e um marco na recuperação 
democrática do País». 

O projeto merece, copio se vê, inteiro apoio, 
pelo que opinamos por sua aprovação. 

Sala das Comissões em 8 de outubro de 1959. 
– Jefferson de Aguiar, Presidente. – Fernando 
Corrêa, Relator. – Caiado de Castro. – Francisco 
Gallotti. 

O SR. PRESIDENTE: – Solicito o  
parecer da Comissão de Finan- 
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ças. Tem a palavra o Senhor Francisco Gallotti, para 
relatar a matéria. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI (lê o 
seguinte parecer): – O presente projeto  
manda incorporar ao patrimônio das Fôrças 
Armadas, na data de sua inauguração, o Monumento 
Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, 
que está sendo construído no atêrro da Glória, nesta 
Capital. 

O referido monumento, que conterá um 
mausoléu, onde serão recolhidos os despojos dos 
militares brasileiros mortos na Segunda Guerra 
Mundial, e Um Museu, destinado a recolher e expor 
objetos e documentos relacionados com a 
participação do Brasil na referida conflagração, ficará 
sob a direção e administração do Ministério da 
Guerra. 

A Comissão de Finanças nada tem a opor à 
aprovação do projeto. (Muito bem !). 

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

a discussão. – (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam projeto 

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

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 54, DE 1959 

 
(Nº 4.141-B, de 1958, na Câmara dos Deputados) 

 
Incorpora ao patrimônio das Fôrças Armadas, 

sob a direção e administração do Ministério 
 

da Guerra, o Monumento Nacional aos Mortos da 
Segunda Guerra Mundial. 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O Monumento Nacional aos Mortos da 

Segunda Guerra Mundial, no aterrado da Glória, Rio 
de Janeiro, será incorporado, na data de sua 
inauguração, ao patrimônio das Forças Armadas, 
cabendo ao Ministério da Guerra dirigi-lo e 
administrá-lo. 

Art. 2º O monumento se comporá de mausoléu 
em que serão recolhidos os despojos dos militares 
mortos na Segunda Guerra Mundial, e de museu, 
destinado a recolher e expor objetos e documentos 
referentes à participação do Exército, da Aeronáutica 
e das Marinhas de Guerra e Mercante, naquela 
conflagração. 

Art. 3º O pessoal auxiliar da administração  
será integrado por militares e civis. 

Art. 4º Por ocasião das datas nacionais e 
festivas, será constituída uma Guarda de Honra 
composta de elementos das três Fôrças Armadas, 
cujas normas de serviço constarão da 
regulamentação da presente lei. 

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Primeira discussão (1º dia) do Projeto de 

Emenda à Constituição nº 2, de 1959, que altera 
dispositivos constitucionais referentes d organização 
do Estado da Guanabara, tendo Parecer contrário, 
sob nº 233, de 1959, da Comissão Especial, tendo 
votos em separado dos Senhores Senadores 
Jefferson de Aguiar e Afonso Arinos. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 

requerimento que vai ser lido. 
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É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 367, DE 1959 

 
Nos têrmos dos arts. 212, letra l, e 274, letra b, 

do Regimento Interno, requeiro adiamento da 
primeira discussão do Projeto de Emenda à 
Constituição nº 2, de 1359, a fim de ser feita na 
sessão de 14 do corrente. 

Sala das Sessões, em 12 de outubro de 1959. 
– Jefferson de Aguiar. 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento que 
acaba de ser lido independe de apoiamento e 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o adiamento 

da matéria para inclusão na Ordem do Dia da sessão 
do dia 14 do corrente, queiram ficar sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. 
O projeto sai da Ordem do Dia e a ela voltará 

na sessão do dia 14 do corrente. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 77, de 1959 (nº 344, de 1959, na Câmara), que 
cria a Escola de Viticultura e Enologia Bento 
Gonçalves, no Estado do Rio Grande do Sul, e dá 
outras providência (incluído em Ordem do Dia em 
virtude de dispensa de interstício concedido em 
sendo anterior a requerimento do Sr. Senador Daniel 
Krieger), tendo pareceres favoráveis das Comissões  
de Constituição e Justiça, Educação e Cultura e 
Finanças. 

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

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 

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

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

sanção. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 77, DE 1959 

 
(Nº 344-B, de 1959, na Câmara dos Deputados) 

 
Cria a Escola de Viticultura e Enologia de 

Bento Gonçalves, no Estado do Rio Grande do Sul, e 
da outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É criada, no Ministério da Agricultura, a 

Escola de Viticultura e Enologia de Bento Gonçalves, 
no Estado do Rio, Grande do Sul. subordinada ao 
Instituto de Fermentação, do Serviço Nacional de 
Pesquisas Agronômicas, do Centro Nacional de 
Ensino e Pesquisas Agronômicas. 

Art. 2º A Escola de Viticultura Enologia de 
Bento. Gonçalves terá sede na área territorial da 
Estação de Enologia de Bento Gonçalves, 
funcionando ambas as instituições em perfeita 
articulação de forma a atender aos interêsses do 
ensino e da pesquisa vitivinicola. 

Art. 3º A Escola de Viticultura Enologia de 
Bento Gonçalves manterá os seguintes cursos: 

a) curso técnico de viticultura e enologia, de 
grau médio; 

b) cursos de aperfeiçoamento de um ou mais 
assuntos de viticultura e enologia, destinados a 
técnicos de nível médio; 

c) cursos avulsos para viticultores e 
vinicultores; 

d) cursos de treinamento e estágios para 
trabalhadores rurais e cantineiros. 

§ 1º O curso técnico de Viticultura e Enologia, 
com a duração de três anos, obedecerá às normas es- 
 

 



– 323 – 
 
tabelecidas no Decreto-lei nº 9.613, de 20 de agôsto 
de 1946, e será um dos cursos de formação do 
segundo ciclo de ensino agrícola, previstos no 
parágrafo 1º do artigo 9º do citado diploma legal. 

Art. 4º O Poder Executivo expedirá o 
regulamento para a execução desta lei, o qual 
discriminará a seriação das diciplinas constituintes 
dos cursos e disporá sôbre a organização dos 
programas de ensino e práticas educativas. 

Art. 5º Além dos cursos previstos no art. 3º, a 
escola manterá um serviço de extensão agrícola 
visando a divulgar conhecimentos técnicos de 
viticultura e enologia na região em que está sediada. 

Art. 6º É criado, no Quadro Permanente do 
Ministério da Agricultura, um cargo isolado, de 
provimento em comissão, símbolo CC-6, de Diretor 
da Escola de Viticultura e Enologia de Bento 
Gonçalves. 

Art. 7º Será facultada a admissão de 
professôres, técnicos, auxiliares de administração e 
pessoal de campo mediante pagamento de horas de 
aula para os primeiros e de prestação de serviços 
para os demais. 

Art. 8º Para atender às despesas de qualquer 
natureza com a construção, instalação e manutenção 
da escola de que trata esta lei, serão incluídos no 
orçamento geral da União os necessários recursos 
financeiros. 

Art. 9º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Projeto incluído em Ordem do Dia a fim de ser 
declarado prejudicado, nos têrmos do art. 324, § 1º 
do Regimento Interno. 

Resolução nº 21, de 1959, que põe  
á disposição do Govêrno do Estado  
da Bahia o Assessor ,Legislativo, padrão PL- 
 

6, do Quadro da Secretaria do Senado, José Vicente 
de Oliveiveira Martins. 

O SR. PRESIDENTE: Sôbre esta matéria 
existia outro Projeto de nº 23, já votado e convertido 
em Resolução nº 20, de 1959, promulgada em 30 de 
setembro último. Ao ser anunciada a discussão 
daquêle projeto, em sessão de 16 do mês passado, 
a Presidência teve ensejo de esclarecer que corri a 
mesma finalidade e nos mesmos têrmos, existia êste 
outro, cuja tramitação se iniciara em virtude de 
equívoco, pois constava êle das conclusões de 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça sôbre 
consulta da Comissão Diretora como simples 
sugestão e não como proposição. 

Aprovado como foi o Projeto de Resolução nº 
23, de 1959, ficou prejudicado o de nº 21, que só 
veio à Ordem do Dia em virtude de exigência 
regimental, a fim de ser declarada em Plenário a 
prejudicialidade. 

Assim, se não houver impugnação, a Mesa 
encaminhará ao Arquivo esta proposição. 

Os Senhores Senadores que estão de acôrdo 
em que o Projeto de Resolução nº 21, de 1959, seja 
declarado prejudicado, queiram conservar-se 
sentados. (Pausa). 

Está prejudicado. 
Projetos incluídos na Ordem do Dia da Senado 

de 12-10-1959, a fim de que o Plenário delibere se 
devem ter prosseguimento (Regimento, artigo 323. 
Parágrafo 3º). 

Projeto de Decreto Legislativo nº 2, de 1957 
– Determina o registro do contrato celebrado  
entre o Ministério da Agricultura e Antônio  
Reis Lima e sua mulher, Francisca Benevides  
dos Reis, para execução e pagamento  
das obras destinados à irrigação da fa- 
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É o seguinte o projeto rejeitado que vai ao 
Arquivo: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 7, de 1953 

 
Dispõe sôbre a aplicação, aos funcionários do  

Senado Federal, do Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis da União (Lei nº 1.711, de 28 de 
outubro de 1952). 

Art. 1º Aplica-se aos funcionários do Senado 
Federal o disposto nos artigos 39 – 42 (salvo o seu 
parágrafo) 84 e seus parágrafos, 85 a 89, 90 e  
seu parágrafo, 91 – 92 e seu parágrafo, 93 – 94 e 
95 e seu parágrafo, 96 – 100, 102, 103 e seu 
parágrafo, 104 e seu parágrafo, 105 – 106 e seu 
parágrafo, 107 e seu parágrafo; 108 e seus 
parágrafos, 109 e seu parágrafo, 115 (salvo o seu 
parágrafo 1º), 116 e seu parágrafo, 138 e seu 
parágrafo, 140, 141, 143, 144, 156, 176 e seus 
parágrafos 177, 178, 179, 182, 184, 186, 187 e 
seu parágrafo, 190, 191, 192, 193 e seu parágrafo, 
241, 242, 245, 248 e 249 da Lei nº 1.711, de 28 de 
outubro de 1952 (Estatuto dos Funcionários Civis 
da União). 

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

Projeto de Resolução nº 30, de 1953 – Dispõe 
sôbre a tramitação dos projetos referentes a acordos 
comerciais. 

O SR. PRESIDENTE: – Apresentado pelo  
Sr. Senador Bernardes Filho em 23 de outubro de 
1953. 

Com parecer favorável da Comissão  
Diretora estêve em Plenário em 17 de maio de  
1954, dela sendo retirado para audiência das Co- 
 

missões de Constituição e Justiça e de Relações 
Exteriores. 

Acha-se com carga para esta última desde 15 
de outubro de 1956. 

Os Srs. Senadores que estão de acôrdo com o 
arquivamento do projeto, queiram permanecer 
sentados. (Pausa). 

 
É o seguinte o projeto rejeitado que vai ao 

Arquivo: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 30, de 1953 

 
Dispõe sôbre a tramitação dos projetos 

referentes a acordos comerciais. 
Art. 1º Os projetos referentes a acordos, 

ajustes, convenções ou tratados comerciais terão no 
Senado a seguinte tramitação: 

I – Lido no Expediente, o projeto será , 
imediatamente despachado às Comissões que sôbre 
êle se devam manifestar, sendo encaminhado desde 
logo à primeira das mesmas independentemente de 
publicação e distribuição de avulsos; 

II – Cada Comissão terá o prazo de três dias 
úteis para estudar o projeto, considerados como tais 
aquêles em que o Plenário se reunir; 

III – Recebido o projeto na Comissão, será 
encaminhado imediatamente ao Relator que lhe deva 
caber; 

IV – Observar-se-á na distribuição rodísio 
entre os membros da comissão presentes na Capital 
da República; 

V – A Comissão reunir-se-á 
extraordinàriamente no segundo, dia útil que se 
seguir ao recebimento do projeto, a fim de tomar 
conhecinento do parecer do Relator; 

VI – Se o parecer não fôr proferido, ou se  
sôbre êle não se manifestar a Comissão, o projeto 
passará à Comissão que o deva estudar a seguir 
segundo a ordem estabelecida no despacho da Mesa; 
 

 



– 327 – 
 

VII – Esgotado o prazo de pronunciamento da 
última Comissão constante do despacho, no 
Expediente da primeira sessão do Plenário que se 
seguir serão lidos os pareceres existentes, sendo a 
matéria incluída na Ordem do Dia da sessão que se 
seguir, independentemente da distribuição de 
avulsos; 

VIII – Se não houver pareceres proferidos, o 
Presidente anunciará a terminação do prazo de 
instrução do projeto e incluirá como primeira matéria 
da Ordem do Dia da sessão seguinte; 

IX As comissões que não se pronunciarem no 
prazo estabelecida no inciso II fá-lo-ão em Plenário, 
por escrito, ou, em caso justificado, oralmente; 

X – Na hipótese prevista no nº IX, o presidente 
da Comissão, ao passar o projeto – à Comissão 
seguinte ou ao envia-lo à Mesa deverá comunicar a 
esta o nome do Senador que o relatará em Plenário. 

XI – Se o projeto fôr emendado em Plenário, 
observar-se-ão, no estudo das emendas, as mesmas 
normas estabelecidas nos incisos anteriores, exceto 
quanto aos prazos do nº II deste artigo, que ficarão 
reduzidos de um dia útil; 

XII – Aprovado em Plenário o projeto, será ele 
encaminhado à Comissão de Redação, que 
oferecerá a Redação Final até a sessão seguinte, 
devendo ela figurar na Ordem do Dia da sessão 
subseqüente; 

XIII – Consideram-se dias úteis, para os 
prazos previstos nesta resolução, os dias de 
funcionamento do Plenário. 

Art. 2º A Mesa providenciará para que sejam 
cumpridas as normas estabelecidas no artigo 1º. 

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

Projeto de Resolução nº 13, de  
1954 – Dispõe sôbre a car- 
 

reira de Diretor de Pessoal do Quadro da Secretaria 
do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE: – Apresentado pelo 
então Senador Ismar de Góis em 19 de abril de 
1954. 

Distribuído à Comissão Diretora na mesma 
data, ainda se acha em poder dêsse órgão. 

É, porém, matéria superada pela Resolução nº 
4-55, que reorganizou os Serviços Administrativos do 
Senado. 

Os Senhores Senadores que aprovam o 
arquivamento do projeto, queiram permanecer 
sentados. 

É o seguinte o projeto rejeitado que vai ao 
Arquivo: 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO  

Nº 13, DE 1954 
 
Dispõe sôbre a carreira de Diretor de Quadro 

do Pessoal da Secretaria do Senado Federal. 
 
Art. 1º Os cargos de Diretor, de Serviço, Vice-

Diretor Geral e Diretor Geral do Quadro de Pessoal 
da Secretaria do Senado Federal constituem uma 
carreira especial, denominada de Diretor. 

§ 1º O provimento dos cargos da classe  
inicial desta carreira será feito mediante concurso de 
títulos entre os funcionários, ocupantes de cargos da 
última classe das outras carreiras ou de cargos isolados, 
de provimento efetivo, padrões correspondentes ou 
superiores àquela e que contem, no mínimo; 

I – vinte (20) anos de serviço público; 
II – oito (8) anos de exercício na Secretaria do 

Senado. 
§ 2º A Comissão de Promoções reunirá  

os documentos relativos aos funcionários  
em condições de concorrerem às vagas iniciais da 
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carreira, submetendo-os, com circunstanciado 
relatório, à Comissão Diretora. 

§ 3º A Comissão Diretora estudará os títulos e 
demais documentos referentes aos candidatos, 
formulando a seguir o projeto de resolução a ser 
submetido ao Senado. 

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

Projeto de Resolução nº 50, de 1954 – Regula 
a presença do Senador aos trabalhos legislativos. 

O SR. PRESIDENTE: – De autoria do então 
Senador Mozart Lago, foi lido em 28 de novembro de 
1954. 

Recebeu parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e foi encaminhado à Comissão 
Diretora, com a qual se encontra desde 9 de 
dezembro de 1955. 

É matéria superada pelo novo Regimento. 
Os Senhores Senadores que estão de acôrdo 

com o arquivamento do projeto queiram permanecer 
sentados. 

É o seguinte o projeto rejeitado que vai ao 
Arquivo: 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº 50, DE 1954 
 

Regula a presença do Senador aos trabalhos 
legislativos. 

 
O Senado Federal, resolve: 
Artigo único. Estará presente aos trabalhos 

legislativos do Congresso Nacional o Senador que 
não comparecer a qualquer sessão dele, se: 

1º) estiver participando de trabalhos de 
Comissão da Câmara, do Senado ou mista; 

2º) a serviço do mandato fora da sede da 
respectiva Câmara; 

3º) impedido por motivo de saúde 
devidamente comprovado; 

4º) não realizada sessão do Senado, ou 
conjunta das Minaras do Congresso Nacional, por 
não convocada, ou por falta de «quorum». 

Projeto de Resolução nº 10, de 1955 Dispõe 
sôbre os efeitos da Resolução nº 9, de 1951 
(Conferência da União Inter-parlamentar). 

O SR. PRESIDENTE: – Apresentado em 8 de 
julho de 1955 pelo então Senador Kerginaldo 
Cavalcanti, recebeu parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e foi encaminhado à Comissão 
Diretora, com a qual se acha desde 12 de julho de 
1955. 

A medida objetivada no projeto vem sendo 
posta em prática, invariàvelmente, como 
interpretação pacifica da Resolução nº 9, de 1951. 

Os Senhores Senadores que aprovam o 
arquivamento do projeto, queiram permanecer 
sentados. 

É o seguinte o projeto rejeitado que vai ao 
Arquivo: 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº 10, DE 1955 
 

Dispõe, sôbre os efeitos da Resolução nº 9, de 
1951. 

 
O Senado Federal decreta: 
Art. 1º A Resolução nº 9, de 1951, prevalecerá 

com relação às Conferências da União 
Interparlamentar. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Projeto de Resolução nº 16, de 1955 – Dispõe 
sôbre a representação da Maioria e da Minoria. 

O SR. PRESIDENTE: – Proposto pela Comissão 
Diretora em 12 de agôsto de 1955, foi encaminhado 
 

 



– 329 – 
 
em 12 do mesmo mês e ano à Comissão de 
Constituição e Justiça, com a qual ainda está. 

Está superado pelo novo Regimento, que trata 
da liderança em suas diversas modalidades. 

Os Senhores Senadores que aprovam o 
arquivamento do projeto, queiram permanecer 
sentados. 

É o seguinte o projeto rejeitado, que Vai ao 
Arquivo. 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº 16, DE 1955 
 

Dispõe sôbre a representação da Maioria e ,da 
Minoria. 

 
Art. 1º Líder de Partido é o porta-voz de 

representação partidária e o intermediário autorizado 
entre ela e os órgãos do Senado. 

§ 1º Os Líderes de Partido serão substituídos, 
nos seus impedimentos, pelos respectivos Vice-
Líderes. 

§ 2º As representações partidárias deverão 
indicar à Mesa, no dia seguinte à eleição, em 
documento subscrito pela Maioria dos Senadores 
que as integram, os seus Lideres e Vice-Líderes. 

Art. 2º É da competência do Líder de Partido, 
além de outras atribuições regimentais, indicar para 
as Comissões os membros e os substitutos 
permanentes da respectiva representação partidária. 

Art. 3º As representações de dois ou mais 
Partidos, desde que representando um décimo de 
Senadores, poderão constituir bloco parlamentar, 
para a defesa de objetivos comuns. 

§ 1º Cada bloco parlamentar será dirigido por 
um Líder. 

§ 2º O Líder de bloco parlamentar será 
substituído nos seus impedimentos, pelos 
respectivos Vice-Lideres. 

§ 3º A constituição de bloco parlamentar deverá 
ser comunicada à Mesa com a indicação das repre- 
 

sentações que abrange, dos seus objetivos e do seu 
Líder e Vice-Líder. 

Art. 4º O Líder de bloco parlamentar exercerá 
as funções de porta-voz das representações 
coligadas, sem prejuízo das funções específicas dos 
respectivos Líderes partidários. 

Art. 5º Constituída uma Maioria parlamentar, 
para defesa de determinada política, por um ou mais 
Partidos políticos, considerar-se-ão Minorias os 
demais Partidos. 

§ 1º Os Partidos políticos não integrados  
na Maioria parlamentar poderão escolher,  
sem prejuízo das funções dos respectivos Líderes, 
um Líder comum, que terá o título de Líder da 
Minoria. 

§ 2º Não havendo acôrdo terá as  
prerrogativas de Líder da Minoria o Líder do  
Partido político, ou bloco parlamentar, não integrado 
na Maioria, que tiver o maior número de 
representantes. 

§ 3º Os mais Partidos não integrados nem na 
Maioria nem na Minoria, poderão também, formando 
bloco, escolher o seu Líder comum. 

Projeto de Resolução nº 1, de 1956 – Traça 
normas para o exercício pelo Senado da faculdade a 
que lhe dão os arts. 63, 64 e 156, § 2º da 
Constituição Federal. 

O SR. PRESIDENTE: – Apresentado pelo Sr. 
Senador Cunha Mello em 12 de janeiro de 1956, 
tendo sido na mesma data encaminhado à Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Tem por finalidade regular o desempenho, 
pelo Senado, das suas atribuições constitucionais 
privativas. 

Foi atendido no novo Regimento (art. 342 e 
354). 

Os Senhores Senadores que estão de acôrdo 
com o Arquivamento do projeto, queiram permanecer 
sentados. (Pausa). 
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É o seguinte o projeto rejeitado, que vai ao 
Arquivo: 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº 1, de 1956 
 

Art. 1º A decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, julgando, no todo ou em parte, 
inconstitucionais leis ou decretos, deve ser 
comunicada ao Senado, instruída com o respectivo 
acórdão, parecer do Procurador Geral e notas 
taquigráficas. (Constituição, art. 64). 

Parágrafo único. Recebendo a comunicação, 
que pode ser feita pelo próprio Tribunal, pelo 
Procurador Geral da Republica, por qualquer 
autoridade ou por qualquer interessado na decisão, a 
Mesa do Senado a encaminhará à Comissão de 
Constituição e Justiça, para elaborar a resolução a 
ser votada pelo Plenário. 

Art. 2º Dependerão de autrorização previa do 
Senado os emprestimos ou quaisquer 
compromissos, como confissão de divida, fiança, 
emissões, avais e endossos, assumidos no exterior 
pelos Estados, Distrito Federal e Municipios. (art. 6º, 
nº 11 da Constituição Federal). 

Art 3º O pedido de autorização será dirigido ao 
Senado com documentos que o habilitem conhecer 
perfeitamente a operação, os recursos para 
satisfazer os seus compromissos e sua finalidade. 

Art. 4º Deverá acompanhar o pedido de 
autorização o parecer do Ministério da Fazenda, 
como órgão da execução da política financeira do 
Govërno Federal. 

Art. 5º Qualquer. modificação nos 
compromissos originariamente assumidos dependerá 
de nova autorização do Senado. 

Art. 6º Chegando ao Senado o pedido  
de que tratam os artigos 3º a 6º desta. 
Resolução, será encaminhado às Comissões  
de Constituição e Justiça sôbre a constitu- 
 

cionalidade, e a de Finanças, sôbre a sua 
conveniência. 

Art. 7º Considerado o pedido constitucional e 
conveniente, a Comissão de Finanças elaborará um 
projeto de resolução concedendo a autorização, 
submetendo-o ao voto do Plenário. 

Art. 8º Aprovada essa Resolução, será ela 
comunicada a quem de direito e ao Ministério da 
Fazenda, devendo constar do instrumento da 
operação. 

Art. 9º As alienações ou concessões de terras 
públicas, com área superior a dez mil hectares, 
dependerão de prévia autorização do Senado. (Art. 
156, § 2º da Constituição). 

Art. 10. A autorização será solicitada ao 
Senado, devidamente instruída: 

a) com informações prestadas sôbre as terras, 
objeto das transações devidamente discriminadas, 
bem assim sôbre a finalidade a que se vai destiná-
las; 

b) na hipótese de possuírem já os adquirentes 
outras propriedades imóveis, devem conter os 
pedidos de autorização minuciosas informações 
sôbre as áreas dessas outras propriedades e sua 
atual aplicação. 

Art. 11. Os pedidos devem esclarecer também 
se as terras que lhes constituem objeto, tem 
posseiros por mais de dez anos ininterruptos, nela, 
morando, bem assim não estão ocupadas por 
silvícolas. (Citado art. 156, § 3º e 216 da 
Constituição Federal). 

Art. 12. A autorização concedida pelo Senado 
jamais poderá prejudicar a preferência estabelecida 
pelo art. 156, § 1º da Constituição em favor ,dos 
posseiros de terras devolutas, nelas com moradia 
habitual. 

Art. 13. Os pedidos das autorizações  
a que se refere o art. 10 da presente  
resolução, serão encaminhados às Comissões  
de Constituição e Justiça e de Legislação So- 
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cial, que sôbre êles se manifestarão no setor de suas 
competências técnicas, de acôrdo com o decidido, 
elaborando a segunda dessas Comissões o projeto 
de resolução a ser submetido ao Senado. 

Parágrafo único. A decisão do Senado 
 deve constar do instrumento da concessão ou 
alienação. 

Art. 14. Tratando-se de concessão ou 
alienação nas zonas a que se refere o art. 180 da 
Constituição Federal, o pedido de autorização será 
encaminhado ao Senado, com prévio assentimento 
do Conselho de Segurança Nacional. 

Sala das Sessões, em 12 de janeiro de 1956. 
– Cunha Mello. 

Projeto de Resolução nº 7, de 1956 – 
Dispõe sôbre o processo de aprovação, pelo 
Senado, da escolha de magistrados nos casos 
estabelecidos pela Constituição – de Procurador-
Geral da República, dos Ministros do Tribunal de 
Contas, do Prefeito do Distrito Federal, dos 
membros do Conselho Nacional de Economia e 
dos Chefes de Missão Diplomática de caráter 
permanente. 

O SR. PRESIDENTE: – Proposto pelo Sr. 
Senador Moura Andrade, foi lido em 28 de fevereiro 
de 1956, sendo na mesma data remetido à 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Atendido na reforma regimental ultimada 
recentemente, constitui a matéria do art. 341 da atual 
lei interna. 

Os Senhores Senadores que aprovam o 
arquivamento do projeto, queiram permanecer 
sentados. 

É o seguinte o projeto rejeitado que vai ao 
Arquivo: 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº 7, DE 1956 
 
Dispõe sôbre o processo de aprovação, pelo 

Senado, da escolha de magistrados nos casos 
estabelecidos pela Constituição do Procurador Geral 
da República, dos Ministros do Tribunal de Contas, 
do Prefeito do Distrito Federal, dos membros do 
Conselho Nacional de Economia e dos Chefes de 
Missão Diplomática de caráter permanente. 

 
(Do Senador Auro Moura Andrade) 

 
O Senado Federal resolve: 
Art. 1º A aprovação da escolha de magistrados 

– nos casos estabelecidos pela Constituição – de 
Procurador Geral da República, dos Ministros do 
Tribunal de Contas, do Prefeito do Distrito Federal, 
dos membros do Conselho Nacional de Economia e 
dos chefes de missão diplomática de caráter 
permanente, será feita de acôrdo com as normas 
constantes da presente Resolução. 

Art. 2º As indicações apresentadas pelo 
Presidente da República não serão submetidas à 
decisão do Plenário antes que sôbre as mesmas se 
pronunciem as comissões competentes. 

Art. 3º São competentes para apreciar 
prèviamente as indicações propostas pelo Presidente 
da República: 

I – A Comissão de Constituição e Justiça, as 
de ministros do Supremo Tribunal Federal, do 
Tribunal Federal de Recursos e de Procurador Geral 
da República; 

II – A Comissão de Finanças, as de Ministros 
do Tribunal de Contas; 
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III – A Comissão de Segurança Nacional, as 
de Prefeito do Distrito Federal; 

IV – A Comissão de Economia, as de 
membros do Conselho Nacional de Economia, e, 

V – A Comissão de Relações Exteriores, as de 
chefes de missão diplomática de caráter 
permanente, junto a Governos estrangeiros ou a 
organizações internacionais de que o Brasil faça 
parte. 

Art. 4º Recebida a Mensagem do Poder 
Executivo, o Presidente do Senado a encaminhará, 
imediatamente, à Comissão competente que, no 
prazo improrrogável de 10 dias, marcará data e hora 
para que o indicado compareça perante ela a fim de 
prestar informações e os esclarecimentos que lhe 
forem solicitados. 

Art. 5º Não será dispensada pelas comissões 
a presença do indicado, salvo se se tratar de 
diplomata em exercício no Exterior, cujo 
comparecimento não venha a ser requerido por dois 
terços pelo menos, da Comissão de Relações 
Exteriores. 

Art. 6º A convocação do indicado será feita por 
ofício do Primeiro Secretário. 

Art. 7º O Presidente da Comissão 
competente, ao receber a mensagem presidencial 
indicará um de seus membros para relatá-la na 
primeira reunião que anteceder à data designada 
para o comparecimento do indicado, pela forma 
estabelecido na alínea a do parágrafo 4º do artigo 
43 do Regimento Interno. 

A conclusão, no sentido de aprovação, ou da 
desaprovação do nome indicado só será, porém, 
apresentada após o pronunciamento da comissão e 
de conformidade com ela observadas as cautelas 
fixadas pela alínea b do parágrafo 4º do mesmo 
artigo 43 do Regimento Interno. 

Parágrafo único. Tratando-se de  
diplomata em exercício no exterior, 
 

cuja presença possa ser dispensadas o parecer 
constará de relatório e de conclusão e será 
apresentado no prazo máximo de 10 dias. 

Art. 8º A presente Resolução entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 1956. – 
Auro Moura Andrade. 

Projeto de Resolução nº 38, de 1956 – Trata-
se do aproveitamento de candidatos aprovados no 
concurso de Assessor Legislativo em cargos vagos 
no Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE: – Apresentado pelo Sr. 
Senador Remy Archer em 23 de outubro de 1956, foi 
remetido na mesma data à Comissão de 
Constituição e Justiça, que o passou, com parecer 
pela constitucionalidade, à Comissão Diretora em 2 
de maio de 1957. 

Os Senhores Senadores que estão de acôrdo 
com o arquivamento do projeto queiram permanecer 
sentados. 

É o seguinte o projeto rejeitado que vai ao 
Arquivo: 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº 38, DE 1956 
 
Trata do aproveitamento de candidatos 

aprovados no concurso de Assessor Legislativo em 
cargos vagos no Quadro da Secretaria do Senado 
Federal. 

 
Art. 1º Serão aproveitados nas vagas existentes 

no quadro da Secretaria do Senado Federal os 
candidatos aprovados no Concurso para Assessor 
Legislativo, desde que requeiram no prazo de 30 dias 
contados da data da homologação do concurso. 

Parágrafo único. O aproveitamento de que 
trata o presente artigo refere-se a candidatos aprova- 
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dos e não aproveitados e far-se-á, na medida do 
possível, em cargos equivalentes aos que concorram 
ou em cargos iniciais de carreiras, obedecida a 
ordem de classificação no referido concurso. 

Projeto de Resolução nº 1, de 1957 – Demite, 
nos têrmos do artigo 245, do Regulamento, o Auxiliar 
de Portaria, classe «J», Pedro Leão Gonela. 

O SR. PRESIDENTE: – Apresentado pela 
Comissão Diretora em 6 de fevereiro de 1957. 

Encaminhado à Comissão de Constituição e 
Justiça, desta recebeu parecer no sentido de nova 
audiência da Comissão Diretora, à qual voltou em 20 
de setembro de 1957. 

É matéria superada. O projeto visava a demitir, 
por abandono de emprêgo, funcionário faltoso, cuja 
situação foi posteriormente regularizada. 

Os Senhores Senadores que aprovam o 
arquivamento do projeto, queiram permanecer 
sentados. 

O projeto será arquivado. 
Projeto de Resolução nº 6, de 1957 –  

Altera a Redação do art. 1º da Resolução nº 9, de 
1951. 

O SR. PRESIDENTE: – Apresentado pelo Sr. 
Senador Gilberto Marinho em 20 de março de 1957, 
foi remetido à Comissão de Constituição e Justiça, 
que se manifestou pela sua constitucionalidade, 
passando-a à Comissão Diretora. 

Acha-se distribuído a esta última em 2 de abril 
de 1957. 

Os Senhores Senadores que estão de acôrdo 
com o arquivamento do projeto queiram permanecer 
sentados. 

É o seguinte o projeto rejeitado, que vai ao 
Arquivo: 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº 6, DE 1957 
 
Altera a Redação do art. 1º da Resolução nº 9, 

de 1951. 
 
Artigo único – O art. 1º da Resolução nº 9, de 

1951, passa a ter a seguinte redação: 
«Art. 1º – Junto às delegações que o Senado 

Federal enviar a conferências, congressos ou 
reuniões internacionais, deverá figurar um 
representante da imprensa, credenciado nesta Casa 
do Congresso. 

Sala das Sessões, em 20 de março de 1957. 
O SR. PRESIDENTE: – Esgotada a matéria da 

Ordem do Dia. 
Tem a palavra o nobre Senador Mem de Sá, 

orador inscrito para a oportunidade. 
O SR. MEM DE SÁ (*): – Sr. Presidente, Srs. 

Senadores, proferiu, esta tarde, o nobre Senador 
Sérgio Marinho, excelente discurso... 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Obrigado a 
Vossa Excelência. 

O SR. MEM DE SÁ: – ...que merece especial 
menção porque nêle foi versado, com seriedade e 
conhecimento, assunto grave. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – V. Exa. é muito 
generoso. 

O SR. MEM DE SÁ: – Faço-lhe justiça. 
O ilustre representante do Rio Grande do 

Norte teve oportunidade de acentuar, entre outras 
verdades, que o Orçamento, no Brasil, é uma 
mentira. A frase é até branda e suave. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Assim como a Federação se tornou mais que 
uma ficção, uma irrisão, o Orçamento, mais do que 
uma mentira, é uma farsa, uma impostura 
republicana. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Pois não. 
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Cabe, então, ao 

Congresso Nacional reparar a farsa, a mentira, 
porque êle é quem votará a lei de meios. 

O SR. MEM DE SÁ: – Exatamente. O 
Congresso Nacional participa dessa pantomina em 
tão grande proporção ou com tanta responsabilidade 
quanto o Poder Executivo, apenas numa situação de 
dependência e subserviência. 

Aliás, os autores brasileiros que tratam do 
assunto, têm, ressaltado que o jogo orçamentário, no 
Brasil, passou a ser uma espécie de cabra cega, 
sem sentido, sem norte, sem rumo. O Poder 
Executivo começa por apresentar proposta que, via 
de regra, é falsa, é mentirosa, com a única 
preocupação de mostrar um equilíbrio no papel. Êsse 
equilíbrio no papel entretanto é feito às expensas dos 
pedidos e das reivindicações dos Ministérios e das 
repartições que inicialmente, remetem ao 
Departamento Administrativo do Serviço Público 
seus pedidos de dotações. 

Indo para a Câmara dos Deputados, surgem, 
então, as emendas. Êste ano, ao que se diz, elas 
somaram, só naquela Casa do Congresso, a mais de 
dez mil! O ano passado, aqui no Senado, andaram 
em tôrno de cinco mil... 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite 
V. Exa. um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com todo prazer. 
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR:  

– Na elaboração orçamentária, na 
 

Câmara dos Deputados, a apresentação de 
emendas, em média, ascende a quinze mil. Na 
Comissão de Orçamento e Fiscalização 
Financeira, os Deputados mais atuantes 
conseguem aprovação de emendas que 
satisfazem as aspirações regionais dos Estados 
que representam naquela Casa do Congresso 
Nacional. Posteriormente, o Senado apresenta 
mais cinco mil emendas. Como a tramitação do 
Orçamento na Câmara é sempre demorado, e o 
Senado aprecia a elaboração orçamentária com 
rapidez, para atender ao prazo preconizado na 
Constituição da República, a própria Comissão de 
Orçamento e Fiscalização Financeira reexamina as 
emendas desta Casa com presteza inadmissível. 
Durante quatro anos, na Câmara dos Deputados 
tive ensejo de verificar que sequer os Deputados 
sabem as emendas, aprovadas pelo Senado, que 
estão votando. São apreciadas em globo, e a 
Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira 
é que aprova ou rejeita as emendas dos 
Senadores, por conseguinte, verifica V. Exa. que o 
Poder Executivo apresenta proposta equilibrada no 
sentido de contenção de despesa. 

O SR. MEM DE SÁ: – Equilibrada no  
papel... 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Mas não 
poderia fazer de outra forma. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. fala em 
equilíbrio falso, mentiroso, que o Poder Executivo 
sabe que não é real. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Se o 
equilíbrio orçamentário, no papel, é aprovado pelo 
Congresso, o Executivo não pode ultrapassar a 
despesa; entretanto, o Congresso ultrapassa. 
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O SR. MEM DE SÁ: – Eu pretendia fazer um 
discurso sôbre a matéria, mas creio que V. Exa. é 
que quer fazê-lo... 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Gostaria, 
se V. Exa. me der oportunidade. 

O SR. MEM DE SÁ: – Nesse caso,  
sento-me para que V. Exa. o faça com mais 
proficiência. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – V. Exa. 
pode prosseguir, mas como falava em postura, em 
falsos dados quis retificar os que o nobre colega 
enunciava. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. infirmou; 
quando eu disse dez mil emendas, V. Exa. declarou 
doze mil. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Mas não 
com a responsabilidade do Poder Executivo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Quando eu disse 
 que os Deputados apresentavam dez mil  
emendas, estava atribuindo a responsabilidade ao 
Executivo. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Não, V. 
Exa. dizia que, no papel, o Orçamento é equilibrado, 
por farsa, por parte do Executivo. Quero demonstrar, 
infirmando o que Vossa Excelência argúi, que, se 
não fôssem apresentadas emendas nas duas Casas 
do Congresso, êsse equilíbrio seria certo, verdadeiro, 
irretratável. 

O SR. MEM DE SÁ: – Vou continuar, Sr. 
Presidente, e espero que o eminente Vice-Líder da 
Maioria seja um pouco mais paciente, para aguardar 
o desenvolvimento do meu raciocínio. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – 
Aguardarei com paciência. 

O SR. MEM DE SÁ: – Depois,  
então, S. Exa. discutirá, com a 
 

eficiência que lhe é peculiar, e eu me darei por bem 
pago por haver proporcionado à Casa essa 
oportunidade de ouvir o eminente Senador pelo 
Espírito Santo. 

Dizia eu, Sr. Presidente, que o Orçamento é 
uma farsa, e fazia uma análise serena, imparcial das 
culpas que cabem a um e outro Poder. 

Comecei asseverando que a proposta 
orçamentária é falsa. O equilíbrio que apresenta é 
sabidamente mentiroso, apenas para impressionar o 
inglês. 

Enviada a proposta à Câmara, chovem as 
emendas que, evidentemente, só podem ser da 
responsabilidade dos Deputados que as formulam. 
Essas emendas se elevam naquela Casa, a doze ou 
quatorze mil, segundo afirma o nobre Líder do 
P.S.D., e depois se reproduzem no Senado. 

Não são, porém, os parlamentares os únicos 
que as oferecem à proposta orçamentária. Todos os 
escritores que tratam do assunto – e vou citar um entre 
muitos pela insuspensão o Sr. Arisio Vianna, ex-Diretor 
do DASP, um dos melhores técnicos em matéria 
 de Orçamento e irmão do nosso eminente  
colega, Senador Ary Vianna – mostram que, 
concomitantemente com as emendas dos Srs. 
Deputados, surgem as conspirações dos Ministérios e 
repartições contra o DASP e o Ministério da Fazenda. 
Assim é que, a partir da apresentação da proposta 
oficial, aparentemente equilibrada, os interessados nas 
dotações cortados pelo DASP passam a empenhar-se 
junto a Deputados e Senadores e Comissões pelo 
restabelecimento das emendas que haviam solicitado e 
foram, posteriormente, reduzidas. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite 
V. Exa. outro aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Pois não. 
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O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Há, 
efetivamente, tal solicitação por parte de alguns 
chefes de serviço, mas a Comissão de Orçamento, 
habitualmente, não as atende. 

O SR. MEM DE SÁ: – Peço licença para 
afirmar que o nobre Deputado... perdão! o nobre 
Senador está mal informado. 

Há um ou dois anos, esta Casa, recebeu, 
depois de aqui chegar o Orçamento, nada menos 
que a visita do Ministro da Educação e Cultura, que 
solicitou uma reunião com as Comissões de 
Educação e de Finanças, a fim de pleitear que o 
Senado incluísse uma verba de três bilhões de 
cruzeiros, não constante no Orçamento. E as verbas, 
Sr. Presidente, são restauradas diante das razões 
apresentadas pelos interessados. Se não o fôssem, 
pior seria, porque, em face das dotações 
consignadas, – sendo elas insuficientes – os serviços 
públicos paralisariam e haveria necessidade de o 
Poder Executivo solicitar créditos especiais, para o 
atendimento de despesas de caráter obrigatório. 
Esta a realidade. 

Os cortes são indiscriminados e, se 
prevalecessem, determinariam o aparecimento de 
créditos especiais, ou – o que é pior – o pagamento 
das despesas por fôrça dos artigos 46 e 48 do 
Código de Contabilidade. 

Sabe o eminente Vice-Líder da Maioria que, 
sòmente no último exercício, os pagamentos de 
despesas por êsses dois dispositivos, isto é, sem 
dotação orçamentária, sem crédito e sem 
autorização, subiram a onze bilhões de cruzeiros. 

Assim é que o Orçamento, depois de 
apresentado, de uma forma falsa e mentirosa, 
segue uma via crucis de emendas 
indiscriminadas, atribuindo-se, o que é pior, a 
culpa ao Congresso. O estudo dessas emendas e 
anexos é feito sem uma só visão de conjunto; aos 
pedaços, separadamente, setor por setor, de 
 

tal forma que nenhuma Comissão, nenhum 
Parlamentar pode ter uma visão panorâmica para 
verificar a situação de equilíbrio, de estimativas. 
Acontece, então, que a Comissão de Orçamento da 
Câmara dos Deputados, a cujo devotamento, esfôrço 
e dedicação, daqui rendo o melhor preito de 
homenagem e respeito, sob a pressão dos pedidos 
das repartições e dos Ministérios, das emendas dos 
colegas, se vê forçada a operar novos cortes, 
inclusive na proposta oficial do Poder Executivo. 
Começam os anexos a sair da Câmara e a vir 
para o Senado, e ao aqui chegarem já encontram 
os representantes dos Ministérios solicitando o 
restabelecimento das dotações cortadas pela 
Comissão de Orçamento daquela Casa do 
Congresso e pelo DASP, demonstrando a 
imperiosa necessidade dos pedidos, em face das 
necessidades. Posso depor a respeito, pela 
civência que tenho tido do problema na Comissão 
de Finanças desta Casa e nenhum dos colegas 
que lá atuam dará outro depoimento inclusive o 
eminente Senador Jefferson de Aguiar. Se Sua 
Excelência desejar, citarei fatos concretos, fatos 
atuais, da semana passada mesmo. Sou, por 
exemplo, Relator da Comissão de Relações 
Exteriores: recebi a visita do Chefe do Serviço de 
Contabilidade daquele Ministério e mais do Chefe 
do Departamento Administrativo, que vieram 
demonstrar a necessidade imperiosa de 
restabelecerem-se as dotações, sob pena  
de colapso em certos serviços do Brasil no 
exterior. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite 
V. Exa. outro aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Pois não. 
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – 

Naturalmente, a Câmara reduziu – a  
proposta do Poder Executivo e êstes servidores 
pediram a Vossa Excelência, o restabelecimento das 
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dotações solicitadas pelo Poder Executivo. Sou 
testemunha de que isto ocorreu mas a proposta do 
Executivo é real. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não é real. A primeira 
etapa desta campanha verifica-se na Câmara, junto 
aos Deputados, contra os cortes do D.A.S.P. A 
segunda se dá no Senado contra os cortes da 
Câmara. O Senado, então, às últimas horas, 
atabalhoadamente, recebe as cinco ou seis mil 
emendas de seus integrantes e mais os pedidos e as 
demonstrações dos diversos setores da 
Administração Pública. 

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

O SR. MEM DE SÁ: – Pois não. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – O final a que 

V. Exa. acaba de fazer referência fere, exatamente, o 
problema. Sou o Relator do Orçamento da Guerra. 
Estou abismado com o D.A.S.P. Cortam, 
discricionàriamente, as despesas, sem qualquer 
exame. Um funcionário qualquer corta, pouco se lhe 
dando o que venha a acontecer. 

O SR. MEM DE SÁ: – A preocupação é 
apresentar equilíbrio. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Estamos, 
aqui, no Senado, nesta situação de que fala V. Exa. 
Recebemos os pedidos das repartições e das 
autoridades, mas não podemos atendê-los. Há 
fábricas que vão fechar, em face da minguada 
dotação orçamentária. As indústrias não podem 
funcionar. De maneira que queria dizer a V. Exa.  
que estou de pleno acôrdo com o final do seu 
discurso. 

Estou de pleno acôrdo com Vossa Excelência 
no particular: entendo se torna realmente necessária 
uma solução. 

O SR. MEM DE SÁ: – Agradeço  
a V. Exa. o confôrto e apoio 
 

que traz às minhas assertivas, aliás demonstráveis a 
qualquer momento em face de dados irrefutáveis. A 
Proposta Orçamentária é fictícia apenas com a 
preocupação de apresentar equilíbrio inexistente, a 
bem de que, depois, se atribua ao Congresso a 
responsabilidade do desequilíbrio. Na verdade, 
grande parte de culpa tem o Congresso, friamente, 
reconheço essa participação. 

O caso particular do Senado é mais típico; 
recebe êle os avulsos mais importantes já ao apagar 
das luzes, o que torna impossível à Comissão de 
Finanças, assoberbada pelo vulto do trabalho e 
número de emendas realizar qualquer análise 
objetiva para discriminar e selecionar as mais 
merecedoras de amparo. 

O resultado é que são tôdas aprovadas de 
enxurrada e, de enxurrada, voltam à Câmara dos 
Deputados, não raro 8 a 72 horas antes do prazo 
fatal. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – E de 
enxurrada são rejeitadas. 

O SR. MEM DE SÁ: – A Comissão de 
Orçamento daquela Casa sem a possibilidade, 
reconheço, de fazer a necessária triagem, adota o 
critério simples e cômodo de a tôdas rejeitar. 

Essa, Sr. Presidente, a pantomina que 
desempenhamos todos os anos esquecidos de que a 
razão de ser do Parlamento, pelo menos 
històricamente, é a elaboração orçamentário. 

O direito ao Orçamento foi que deu origem aos 
parlamentos. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – O nobre colega 
tem tôda a razão: no taxation whithout 
representation. 

O SR. MEM DE SÁ: – Foi a causa  
até da independência da América, mas  
isso se tornou uma ilusão. O Poder Executivo 
 que apresentou um proposta falsa, re- 
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cebe depois orçamento completamente tumultuado, 
orçamento que não pode sofrer exame de conjunto, 
não pode ser examinado de forma global. Passa 
então, a exercer, na matéria, a ditadura que o 
sistema presidencial permite e que os nossos maus 
costumes têm agravado. Faz do Orçamento o que 
bem entende, a começar por essa invenção 
verdadeiramente cerebrina, que é o Plano de 
Economia. Êste ano, por exemplo, tal plano foi 
estimado em trinta e cinco bilhões de cruzeiros, 
quase a quarta parte do total do orçamento. É êle 
manipulado ao sabor dos interêsses, das 
conveniências das pressões e dos prestígios. 
Liberam-se as verbas que têm padrinhos altos e 
largam-se os hospitais, por exemplo à sua própria 
sorte, levando muitos ao fechamento. E há ainda, 
além dessa farsa, como já disse e insisto, outras. O 
Poder Executivo tem outras manivelas de comando. 
Tem, por exemplo, o famoso recurso dos Restos a 
Pagar através dos quais em cada Orçamento se 
paga uma parte da dívida passada; e em cada 
exercício se atira parte substancial das despesas 
para os exercícios futuros. 

O famoso princípio da autonomia, unidade ou 
anualidade orçamentária é alguma coisa de 
metafísico no regime brasileiro. 

Além de tudo isso dispõe, ainda o Poder 
Executivo, dentro da amplitude de arbítrio que talvez 
nem os reis, nem os soberanos, nem os monarcas 
absolutos tivessem, da válvula espúria e escusa dos 
art. 46 e 48 do Código de Contabilidade, dentro dos 
quais se encaixam tôdas as despesas que se deseje. 
Como tive oportunidade de comentar e demonstrar, 
desta tribuna, até aviões para o Ministério da 
Fazenda foram comprados dentro do art. 48 do 
Código de Contabilidade. 

Sr. Presidente, a análise que faço 
 da Lei de meios deveria levar os 
 

Parlamentares da Maioria – os que têm fôrça para 
resolver – a empenho decidido no sentido de corrigir 
essa vergonha dos nossos costumes políticos. 
Provoca-a uma carta recebida de ilustre sacerdote, 
que me honra com sua amizade e que hoje trabalha 
no Município de Canoinhas, no Estado de Santa 
Catarina. 

Escreve-me êle, a propósito do que chama a 
«dança das verbas», a propósito dos auxílios e 
subvenções que os Parlamentares distribuem para 
instituições de caráter social e que depois não são 
pagas, isto é, dentro da pantomima geral do 
Orçamento, os congressistas estão sendo jograis de 
uma farsa particular, a latere – a dos auxílios e 
subvenções. 

É curioso que essa cota cresce de ano para 
ano. Quando aqui cheguei, se me não engano, o 
total de que dispunham os representantes do 
povo, em cada exercício, subia a um milhão e 
trezentos mil cruzeiros. Êste ano, segundo o 
avulso que todos os colegas receberam, para 
instruí-los sôbre a distribuição de cotas, somam 
elas, para cada um, seis milhões e cem mil 
cruzeiros. Multiplicada essa quantia por 
quatrocentos, quantos são, em números redondos, 
os Deputados e Senadores da República, vemos 
que atinge a dois bilhões e quatrocentos e 
quarenta milhões de cruzeiros. 

À primeira vista, poderia parecer excesso, 
demasia, mas, bem pensando, verificamos que, 
enquanto há trinta anos a unidade no Brasil era o 
milhar e, há dez anos o milhão, agora essa unidade 
começa a ser o bilhão. Em breve, possìvelmente, o 
sorteio da Prefeitura terá o título: – «Seu talão vale 
um bilhão» porque o milhão já se torna alguma coisa 
de imponderável, para nada serve. 

Tanto é assim que, pelo que me  
parece, os Senhores Senadores não 
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tinham verificado que estavam distribuindo seis 
milhões de cruzeiros. 

Realmente, os seis milhões, que todos nós 
repartimos, foram insuficientíssimos para atender às 
solicitações que cada um de nós recebeu, e, às 
vêzes, fomos forçados a atribuir a hospitais e escolas 
a quantia mais do que ridícula, de vinte e trinta mil 
cruzeiros. 

Assim é que, no andar em que vão as coisas, 
nesse prodigioso Govêrno de metas e de sucessos, 
os dois bilhões e quatrocentos milhões de cruzeiros 
não são demasiados; ao contrário, todos nós 
verificamos serem insuficientes. O que é triste – 
como eu dizia – é que todos nós somos jograis de 
uma farsa: – pensamos que distribuímos essas cotas 
e, depois de assim pensar, remetemos, 
jubilosamente, cartas e telegramas às entidades 
favorecidas, comunicando as dotação que nós lhes 
destinamos de nossas dotações individuais. Logo 
depois, recebemos comovidas cartas de 
agradecimento. Seis ou sete após, entretanto, 
começamos a receber outras missivas, não mais 
comovidas, mas revoltadas, em que se pede nossa 
intervenção, para conseguir o recebimento daquelas 
subvenções. 

É precisamente isto o que me escreve Frei 
Elzeário Schmitt, do Município de Canoinhas numa 
carta de que lerei, apenas, os trechos principais. 

Êsse franciscano tem naquele Município de 
Santa Catarina, uma Biblioteca Infantil, e eis como 
êle escreve e o que diz em sua comovedora ou 
impressionante missiva. 

«Biblioteca Infantil de Canoinhas – SC.» 
«Por que não fala sôbre a «Dansa das 

verbas»? Que benefício prestaria a inumeráveis 
instituições! Ainda que nada de realmente positivo, 
V. Exa. talvez conseguisse, valeria sua palavra como 
um brado de protesto.» 

E o velho tema: – instituições altamente 
patrióticas passam anos a fio sem receber um 
centavo das verbas federais a elas destinadas no 
Orçamento e publicadas, por cúmulo, no «Diário 
Oficial». Sôbre «planos de economia», «restos a 
pagar», cortes totais sôbre tudo isso sabe o Senador 
muito mais que um provinciano, vítima dessa política. 
Aos cânones de tôda boa formação política pertence 
o não eximir-se o Govêrno da responsabilidade que 
decorre de seus próprios atos. No caso das verbas 
cortadas, vai outrossim uma afronta ao Parlamento, 
a cujos membros se concedem cotas que, depois, 
são recusadas deixando na mais aflitiva situação as 
entidades «contempladas». 
 

Sôbre a «Dansa das Verbas», tem V. Exa., 
para ilustração êste caso concreto. A Biblioteca 
Infantil de Canoinhas instituição registrada no 
Conselho Nacional do Serviço Social e no Instituto 
Nacional do Livro, declarada de utilidade pública, 
única, no gênero, em todo o Estado de Santa 
Catarina, uma das 4 ou 5 bibliotecas infantis em 
funcionamento efetivo no País, com uma seção 
para adultos, com 6.000 volumes, com uma 
organização proclamada exemplar recebendo 
cartas de consulta desde o Rio Grande do Sul até 
ao Maranhão – essa Biblioteca está, desde 1957, 
sem receber um centavo das verbas federais a ela 
destinadas. Somadas às de 1959 são,  
ao todo Cruzeiros 360.000,00. Várias delas já 
entraram para o «plano de economia» e agora o 
Govêrno começou de mexer até nas verbas 
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ordinárias, fazendo nelas cortes até 75 por cento. 

 
Por isto, não posso compreender como os 

parlamentares teimam em distribuir suas «cotas», 
porquanto êles mesmos assistem à dansa das 
verbas, de braços cruzados, porque não  
podem, ou não querem, inventar um meio 
 de nos entregarem, êles mesmos, os seus 
auxílios... 

Vejo que o nobre Senador Francisco Gallotti 
tem algum comentário a aduzir. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – 
Perfeitamente. Ia pedir permissão para um aparte a 
Vossa Excelência. 

O SR. MEM DE SÁ: – Com muito  
prazer. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Êsse Frei, 
Diretor da Biblioteca Infantil de Canoinhas, Santa 
Catarina, escreveu-me carta igual a essa que V. Exa. 
lê. Eu também recebi! E, no dia 19 de agôsto de 
1959... 

O SR. MEM DE SÁ: – A minha é de  
julho! 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – A minha 
também. Nesse dia, quando estive com o Exmo. 
Sr. Presidente da República, falei-lhe sôbre êste 
caso. E tenho em mãos a carta que recebi do 
Diretor da Biblioteca Infantil de Canoinhas, em 
Santa Catarina, formando processo no Ministério 
da Educação e Cultura e no Ministério da Fazenda 
nº 92.510-57-B, ao qual o Exmo. Sr. Presidente da 
República apôs o seguinte despacho:  
«Autorizo»... (Risos). E como esta, tantas outras 
autorizações que estão aqui, de diferentes  
partes interessadas do Estado de Santa Catari- 
 

na, inclusive verbas, que encontrei na Pagadoria do 
Ministério da Fazenda, em favor do Govêrno do meu 
Estado, que não era do seu Partido. Sua Excelência 
autorizou que imediatamente fôssem pagas as 
importâncias devidas ao Govêrno de Santa Catarina. 
A carta que Vossa Excelência recebeu é de julho; 
hoje, acredito que o Frei Elzeário, Diretor da 
Biblioteca Infantil de Canoinhas já não escreveria da 
mesma maneira, porque já está cientificado dessa 
autorização. Com essa autorização agi, providenciei 
junto ao Ministro da Fazenda e já fui informado do 
dia do pagamento, que auxiliará a Biblioteca Infantil 
de Canoinhas. Eu queria, com êste aparte, dar meu 
testemunho não digo da minha ação, porque é meu 
dever como representante do Estado, mas, da solução 
final, que no dia 16 ou 17 será concretizada. Poderá 
então ser remetida a referida importância à Biblioteca 
Infantil de Canoinhas. Quanto à tese que V. Exa. 
sustenta, de que as nossas cotas ou não são pagas 
porque cortadas pelo Plano de Economia, ou são 
reduzidas – mesmo as verbas ordinárias, consideradas 
indispensáveis e que deviam ser intocáveis, – estou de 
acôrdo com o eminente colega. 

O SR. MEM DE SÁ: – Sr. Presidente, o aparte 
do nobre colega, Senador Francisco Gallotti confirma 
tudo o que eu disse. As verbas não são pagas 
integralmente, e só as obtém as entidades que 
conseguem o patrimônio de uma alta figura do Senado, 
ou da Política, com prestígio suficiente para obter as 
autorizações. E essas, Sr. Presidente, nem sempre são 
muito tranqüilizadoras pelo que tenho ouvido dizer. Sei 
até de um Governador que, certa feita,  
perguntou ao Presidente da República – e é  
doloroso tenhamos chegado ao extremo de um 
Governador formular tal pergunta ao Chefe do Execu- 
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tivo: «Sr. Presidente, a autorização que V. Exa. 
acaba de me dar é pra valer ou é como as outras? 
(Riso). 

Assim, amigo que sou de Frei Elzeário,  
desejo que o prestígio do eminente Senador 
Francisco Gallotti tenha obtido uma autorização 
quente, isto é, não fria, uma autorização para  
valer e que consiga cumpra o Ministério da  
Fazenda a autorização do Sr. Presidente da 
República. 

O SR. FRARNCISCO GALLOTTI: – Permite 
V. Exa. outro aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com muito prazer. 
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Nobre 

Senador, desejo prestar um esclarecimento: já tenho 
tido autorizações mal sucedidas, confesso. Em geral, 
a culpa dêsses insucessos no andamento de 
processos de pagamento não cabe ao Ministério da 
Fazenda ou às repartições a êle subordinadas, como 
poderá comprovar quem se der ao trabalho de 
percorrer êsses órgãos. Acontece que, muitas vêzes, 
o beneficiário do processo não está com sua 
situação regularizada. Já em várias ocasiões tenho 
mandado Instruções às entidades para que 
satisfaçam exigências, até secundando telegramas 
que lhes foram enviados. Se as irregularidades do 
processo não são corrigidas, o meu «autorizo» 
caduca e tenho de voltar à luta, até consegui-lo 
novamente. Não quero dizer seja êsse o caso da 
instituição a que V. Exa. se refere, ou que, 
normalmente, ocorram tais circunstâncias, pois já 
tenho tido processos que tramitam na mais perfeita 
ordem. Desejo apenas esclarecer que, muitas vêzes, 
a culpa do insucesso não cabe à repartição 
pagadora. 

O SR. MEM DE SÁ: – Agradeço o  
aparte com que o eminente Se- 
 

nadar Francisco Gallotti confirma o que eu disse. 
Vou terminar, Sr. Presidente, ressaltando que 

é deplorável a situação dos parlamentares. 
Desempenham êste triste papel: recebem, 
teòricamente cotas a distribuir, fazem essa 
distribuição, comunicam aos interessados e, depois, 
vêem que elas não são pagas, ficando ao arbítrio de 
tôdas as personagens imagináveis do Poder 
Executivo. 

Ora, a forma de corrigir os despautérios 
orçamentários é muito difícil de ser realizada, na 
prática da nossa vida, principalmente em face dos 
vícios acumulados. Teóricamente, seria bastante 
simples expor como evitar êsse mal, bastaria que o 
Poder Executivo remetesse ao Legislativo uma 
proposta orçamentária real verdadeira, Integralmente 
certa, veraz e, depois, que se realizassem, entre as 
líderanças da Câmara e do Senado, em combinação 
com as autoridades fazendárias, entendimentos no 
sentido da triagem das emendas que o orçamento 
suportaria, em face das possibilidades da Receita. 

É fácil delinear o problema; a prática é que é 
difícil. Entretanto um ponta eu desejava propor, como 
algo de útil em tão longa dissertação e seria a 
respeito das cotas: eu proporia ao Poder Executivo, 
que é senhor de baraço e cutelo dos orçamentos e 
do Erário, que, ao invés de seis milhões que ora se 
atribuem a cada parlamentar fôssem dados apenas 
três milhões, mas que «valessem», para que 
Senadores e Deputados não desempenhassem o 
triste papel de impostores perante as entidades a 
que comunicam as subvenções que fizeram. Preferia 
saber que só posso distribuir três milhões mas 
afirmar aos favorecidos que vão receber a cota, a 
receber a ilusão de seis milhões que não existem. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Permite V. Exa. 
um aparte? 
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O SR. MEM DE SÁ: – Concedo com prazer a 
permissão a Vossa Excelência. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Já que o nobre 
colega se demorou bastante sôbre o étimo de 
«autorizo» e naturalmente resvalaria para o exame 
da semântica, sugeriria a V. Exa., no momento 
veículo para qualquer sugestão ao Poder Executivo, 
dêle solicitasse que antes de aprovar o Plano de 
Economia, fôsse êle submetido ao Poder Legislativo. 
Parece-me que nos Estados Unidos – se não estou 
enganado – assim se procede. O Plano de Economia 
é elaborado e executado no curso do Exercício, mas 
é submetido ao place do Poder Legislativo: não fica 
ao arbítrio do Executivo. A elaboração e execução 
dêsse Plano significa, evidentemente, capitis 
deminutio para o Legislativo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Era exatamente o ponto 
a que desejaria chegar; que se diminuísse a 
proporção dessa mentira, dessa farsa, dessa 
comédia de mau gôsto. Atrìbuisse-se pelo menos a 
cada Senador uma cota razoável, mas fôsse ela 
cumprida. Eu iria mais longe; estaria disposto a 
acompanhar o movimento pelo qual nenhum 
Senador ou Deputado apresentasse emenda com a 
condição de se realizar a verdade orçamentária, isto 
é, dar à elaboração orçamentária o sentido que há 
nos regimes parlamentares, o regime que a 
Inglaterra instituiu, não através de qualquer fórmula 
constitucional, mas de ordenação interna da Câmara 
dos Comuns: nenhum parlamentar apresenta 
emenda criando ou aumentando despesas; o 
Executivo propõe e o Legislativo dispõe. Essa a 
fórmula inglêsa, essa a fórmula que vale para o 
regime parlamentar... 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Seria muito 
interessante. 

O SR. MEM DE SÁ: – Em que o Gabinete sai 
do Parlamento e só governa enquanto tem a 
confiança dêste. No regime presidencial, em face da 
fiação da independência dos Poderes, isso não é tão 
factível: entretanto, no dia em que tivermos um 
Govêrno disposto a dar realidade, veracidade ao 
Orçamento e austeridade às finanças públicas, 
nesse dia creio o Parlamento deverá aceitar tais 
restrições em suas faculdades, em beneficio da 
restauração da saúde monetária. 

O eminente Senador Pedro Ludovico  
fêz, hoje à tarde, discurso que ouvi com a  
atenção e respeito que Sua Exceléncia me  
merece. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Muito obrigado. 
O SR. MEM DE SÁ: – É S. Exa. homem sério, 

de convicções... 
O SR. PEDRO LADOVICO: – Obrigado. 
O SR. MEM DE SÁ: – ...em geral radicalmente 

opostas às minhas. Tenho mais respeito pelo que S. 
Exa. diz – peço perdão de assim pensar, mas, 
muitas vêzes, se me afiguram heresim em matéria 
de economia e finanças – por reconhecer-lhe o 
cunho de sinceridade, o que lhe torna assertivas 
dignas de tôda a consideração. 

Entre outras coisas, referiu-se S Exa, à 
austeridade da Inglaterra, acentuando que aquêle 
país saíra airosamente dos períodos difíceis 
adotando austeridade que foi uma verdade 
verdadeira, a começar pelo Primeiro Ministro. 

Deu depoimento curioso a respeito. Aquela 
época uma delegação do meu Estado compareceu a 
determinada competição internacional desportiva: e 
resolveu levar a Winston Churchill algumas caixas de 
charutos brasileiros. Com grande,surprêsa, verificou 
que; apesar do destinatário, teria que pagar im- 
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pósto pesado, á Alfândega: e como não tinha recurso 
para tanto, deixou de oferecer o presente. Assim 
restauram-se as finanças! 

No meu entender o Parlamento Brasileiro 
devia contribuir para restaurar as finanças nacionais. 
Infelizmente, porém, neste País, exige-se 
austeridade dos pobres, dos que não têm o 
suficiente para comprar um quilo de feijão, enquanto 
o Presidente da República possui dois palácios, dois 
aviões, dois helicópteros, fora o que não se sabe! – 
(Muito bem. Muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Jefferson de Aguiar, segundo orador inscrito 
para depois da Ordem do Dia. 

O SR. JEFFERSON DA AGUIAR (*): – Sr. 
Presidente, ouvi atentamente o discurso do nobre 
Senador Mem de Sá, ao qual tive oportunidade de 
dar alguns apartes. Um dêles, porque demorado, 
suscetibilizou S. Exa.; assim, reservei-me para, nesta 
oportunidade, regimental, responder, a uma carta, ao 
pronunciamento do ilustre representante do Rio 
Grande do Sul, que, a meu ver, apresenta algumas 
distorções. Defendo tese que tem o mérito de 
sufragar o pronunciamento de homens de cultura, 
que pairam acima das lides partidárias e da própria 
atividade política do País. 

O Orçamento da República é elaborado com 
os defeitos anunciados pelo nobre Senador Mem de 
Sá, não sòmente no Senado como na Câmara dos 
Deputados. Durante quatro anos acompanhei a luta 
afanosa dos Deputados para obterem a inserção de 
verbas orçamentárias destinadas a obras a 
realizarem se em seus Estados. Em muitas ocasiões 
pugnei pelos interêsses do Espírito Santo. Emendas 
com pareceres contrários da Confissão de Or- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

çamento foram aprovadas pelo Plenário em virtude 
de destaques que requeri, procedimento que não era 
meu, isolado, mas de dezenas de Interessados na 
conquista de empreendimentos inadiávela nas várias 
regiões do Brasil. País continental, necessitando 
solucionar gravissimos problemas, não podiam os 
representantes das várias unidades federativas agir 
de outra forma, embora esquecidos da técnica Ideal 
da eqüanime elaboração da Lei de Meios. 

Não tinham êles, talvez, visão global dos 
problemas; não verificavam numa análise 
meticulosa, a necessidade de manter-se o equilíbrio 
orçamentário, na contenção inflacionária. 
Vislumbravam, tão sòmente, aquêles problemas 
angustiantes que lhes eram apresentados nas suas 
regiões, e viam na aprovação de dotações 
orçamentárias a oportunidade de atender aos 
flagelos que se deparavam aos seus representados. 
Daí receber o orçamento milhares de emendas que 
parecem excessivas pelo vulto e forma por que são 
apresentadas. 

Numa conferência a que assisti na Escola 
Superior de Guerra, em 1957, tive ensejo de 
defender os representantes das duas Casas do 
Congresso Nacional contra a crítica de eminente 
financista que acutilava acerbamente o Poder 
Legislativo, pelo tumulto e dispersão com que 
elaborava o Orçamento da República. 

Aí nasce, portanto, o efeito analisado pelo 
eminente Senador Mem de Sá, sem a 
responsabilidade pessoal dos representantes das 
várias regiões do Brasll, que querem impor, contra a 
realidade nacional, a realização de obras em todo o 
País, paca atender ás necessidades primárias de 
Municípios distantes e distritos longínquos. Muito 
pior, porém, a meu ver é a liberalidade do Congresso 
Nacional e, também, do Poder Executivo, na 
concessão de favores aos servidores do Es- 
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tado, ativos e inativos, civis e militares. 

Em 1955, tendo ingressado na Câmara dos 
Deputados pela mão do eleitorado espírito-santense. 
Votei contra o aumento de vencimentos dos 
servidores da União. 

O Poder Executivo remetera ao Congresso 
Nacional Mensagem, e o aumento solicitado, 
segundo os cálculos feitos ascenderia a oito bilhões 
de cruzeiros. Inúmeras emendas apresentadas, quer 
na Câmara dos Deputados, quer no Senado, 
elevaram a mais de trinta e oito bilhões de cruzeiros 
essa despesa, inadiável, irredutível, incapaz de ser 
contida pelo Chefe do Poder Executivo, através do 
Plano de Economia ou de qualquer outra 
deliberação, Tais concessões, aumentando sempre o 
ônus orçamentário, trouxeram como conseqüência, a 
necessidade de uma norma, para reduzir os gastos 
suscetivèis de diminuição: daí serem atingidas 
subvenções, auxílios e tantas outras dotações que o 
Parlamento tem concedido, inclusive na Lei de 
Tarifas, com subsídios a várias indústrias brasileiras, 
para defender a sua nacionalização. 

Não sendo possível a majoração da receita 
através da tributação imoderada, e não havendo 
possibilidade de emissão incontida, o Govêrno tem 
de lançar mão dêsses meios, que não lhe 
satisfazem, mas decorrem da fôrça maior, com que 
se defronta o Sr. Presidente da República, de 
equilibrar a despesa ou de permitir a realização 
orçamentária dentro de certos padrões incapazes de 
vulnerar as finanças nacionais. 

As emendas apresentadas ao Orcamento têm 
tido também o sentido de diminuição de despesas. 
Na Câmara dos Deputados, no ano passado, vi a 
redução quase total de verbas destinadas ao 
Ministério da Guerra, para manutenção dos animais 
do Exército Nacional. Posteriormente, foi solicitado 
 

ao Senado Federal o restabelecimento dessas 
verbas, porque seriam prejudicados os próprios 
serviços e a segurança nacional, como foi 
demonstrado pelo Líder da Maioria, Deputado 
Armando Falcão, em entendimento com o Líder da 
Maioria no Senado. 

Outras dotações da mesma natureza foram 
reduzidas na Câmara dos Deputados para permitir a 
aprovação de emendas destinadas à construção de 
usinas hidrelétricas, estradas de rodagem, pontes e 
hospitais reclamadas inadiàvelmente por Estados da 
Federação. No entanto, dentro dessa fantasia, dessa 
ficção, dessa elaboração que não corresponde à 
realidade nacional, não há responsabilidade direta, 
imputável aos representantes das duas Casas do 
Congresso. Temos problemas inadiáveis; a angústia 
da realização dessas obras permite que todos 
arremetam ao Poder Executivo, na elaboração 
orçamentária, pedindo a efetivação delas. 

Ora, se assim é, o Govêrno Federal fica  
na contingência de reduzir as despesas, de  
aprovar um plano de economia e de atender às 
obras inadiáveis, dentro da tricotomia dos Poderes, 
para levar a cabo as mais prementes, as que 
avultam na realização das determinações do Poder 
Executivo. 

A elaboração orçamentária é da 
responsabilidade do Poder Executivo. Da só  
abertura de crédito, autorizada pelo Congresso 
Nacional, não resultam despesas; mas o Executivo  
é árbitro através da análise perfeita daquilo  
que deve ser atendido preferencialmente. As 
autorizações presidenciais, portanto, são uma 
resultante dessa formulação sem atendimento da 
realidade global apresentada ao Congresso e que o 
próprio Govêrno vé, contristado, não ser possível 
satisfazer, ante a sua determinação de fazer 
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obras de vulto, e preferenciais em todos os 
quadrantes da Nação brasileira. 

Até mesmo para o Rio Grande do Sul, em todo 
o cumprimento do meu mandato, tive ensejo de obter 
autorização para realização de obras, por solicitação 
da Bancada gaúcha. 

O SR. MÉM DE SÁ: – Lamento o «até 
mesmo». 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – «Até 
mesmo», para.demonstrar que V. Sª, não tem razão 
na sua crítica. 

Tive muita honra e prazer em atender a 
solicitação de eminentes colegas como Tasso Dutra, 
Clóvis Pestana e Daniel Faraco, que honram o 
Parlamento Nacional. 

Assim, Sr. Presidente, as críticas do ilustre 
Senador Mem de Sá, em tese, procedentes, na 
apreciação da realidade nacional têm distorção 
evidente. A Lei de Tarifas inclusive, determinou  
que o Govêrno Federal desse subsídios a  
industriais, na defesa da indústria nacional; 
emprêsas de navegação, em todo o território 
nacional, têm, também, subsídios autorizados pelo 
Orçamento. O DASP apenas apresenta uma 
proposta real, cortando verbas de vários Ministérios. 
O Parlamento Nacional não está obrigado a 
restabelecer aquelas dotações reclamadas pelos 
vários departamentos administrativos; ao contrário,  
a Comissão de Orçamento da Câmara dos 
Deputados tem cortado inúmeras verbas solicitadas 
na proposta do Senhor Presidente da República. 
Estas dotações reduzidas por ação do Parlamento é 
que muita vez, são restabelecidas pelo Congresso 
Nacional. 

Apreciei solicitações de elementos ligados à 
administração pública, dos vários. Ministérios, sôbre 
majoração de dotações. A Comissão de Orçamento 
raramente as atendeu. Afirmei, por Isso, que, ha- 
 

bitualmente, aquêle órgão técnico da Câmara dos 
Deputados não atendia a essas reivindicações de 
representantes administrativos. 

Quando o fazia, era premido por 
circunstâncias irremoviveis, calcadas sòmente no 
interêsse público, porque demonstrado que a 
dotação era insuficiente para a realização do serviço. 

O discurso do eminente Senador Mem de Sá, 
entretanto, exige resposta lastreada em dados 
concretos e objetivos. Não os tenho no momento, Sr. 
Presidente; eis por que lhe dou esta resposta «a vol 
d'oiseau». Em breves dias, porém, após solicitar 
esclarecimentos do Departamento Administrativo do 
Serviço Público e o Ministério da Fazenda, terei 
ensejo e prazer de responder às criticas do eminente 
Colega. Demonstrarei que ao Poder Executivo 
nenhuma responsabilidade cabe naquilo que lhe 
parece funesto na elaboração orçamentária; ao 
contrário, é o Executivo forçado, compelido a reduzir 
os gastos, levado pelas circunstâncias a que me 
referi, isto é, pelo excesso das despesas, em 
decorrência da majoração dos compromissos 
irredutíveis e inadiáveis. 

Agradeço, contudo, ao ilustre representante do 
Rio Grande do Sul a oportunidade que oferece ao 
Poder Executivo de esclarecer a opinião pública a 
respeito das despesas que vem realizando era prol 
do progresso nacional. (Muito bem ! muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Não há outro orador 
inscrito. (Pausa). 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 
sessão. Para a de amanhã designo a seguinte 
Ordem do Dia. 

 
Trabalho das Comissões 

 
Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 17 horas e 2 minutos. 

 



133ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 13 DE OUTUBRO DE 1959 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. FILINTO MÜLLER E CUNHA MELLO 
 

As 14 horas e 30 minutos acham-se presentes 
os Senhores Senadores: 

Cunha Mello. 
Lameira Bittencourt. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Leônidas Mello. 
Mathias Olympio. 
Victorino Corrêa. 
Fausto Cabral. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Dix-Huit Rosado. 
Argemiro de Figueiredo. 
João Arruda. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Silvestre Péricles. 
Lourival Fontes. 
Heribaldo Vieira. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Otávio Mangabeira. 
Attilío Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Milton Campos. 

Moura Andrade. 
Lino de Mattos. 
Padre Calazans. 
Pedro Ludovico. 
Coimbra Bueno. 
Taciano de Mello. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Fernando Corrêa. 
Gaspar Velloso. 
Souza Naves. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Brasilio Celestino. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin. – (54). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 54 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, declaro aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Freitas Cavalcanti, Segundo  

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

O Sr. Cunha Mello, Primeiro Secretdrio, lê o 
seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Menagem 

 
Do Sr. Presidente da República, nº 186, 

acusando e agradecendo o recebimento da de nº 160, 
comunicando haver sido aprovada a escolha do Senhor 
Rubens Ferreira de Mello, para o cargo de Embai- 
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xador Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil 
junto ao Govêrno da Federação Malaia, 
cumulativamente com o de Embaixador do Brasil na 
República da Indonésia. 

 
Ofícios 

 
Da Câmara dos Deputados, sob ns. 1.767 a 

1.770, encaminhando autógrafos dos seguintes: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 81, DE 1959 

 
(Nº 43-B, de 1959, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir pelo 

Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial 
de Cr$ 3.000.000.00 para ocorrer da despesas da 
realização do VIII Congresso Nacional de Jornalistas 
em Fortaleza, Ceará, em 1959. 

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

abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o 
crédito especial de Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de 
cruzeiros), para ocorrer às despesas da realização 
do VIII Congresso Nacional de Jornalistas, de 3 a 7 
de setembro de 1959, na cidade de Fortaleza, Ceará. 

Art. 2º – A importância referida no artigo 
anterior será entregue á Associação Cearense de 
Imprensa e ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais 
do Ceará, órgão integrante da Comissão 
Organizadora do VIII Congresso e responsáveis pela 
sua realização. 

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

À Comissão de Finanças. 

PROJETO DA LEI DA CÂMARA 
Nº 82, DE 1959 

 
(Nº 3.495-B, de 1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Concede peraonalidade jurídica e autonomia 

financeira e adminiatrativa ao Instituto Joaquim Nabuco 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – O Instituto Joaquim Nabuco (I.J.N.). 

criado pela Lei nº 770, de 21 de agôsto de 1949, 
alterada pela Lei nº 1817, de 23 de fevereiro de 
1953, passa a ter personalidade jurídica e autonomia 
financeira e administrativa, para a realização dos 
seus objetivos. 

Art. 2º – O Instituto Joaquim Nabuco  
será administrado por um conselho diretor,  
composto de cinco membros, escolhidos dentre 
pessoas de ilibada reputação, que se dediquem  
a estudos e pesquisas cientificas de natureza  
social, e por um diretor executivo ao qual o  
conselho delegará poderes, conforme o regimento  
da entidade. 

Art. 3º – Os membros do conselho diretor 
exercerão o mandato por seis anos. 

§ 1º – O primeiro conselho diretor será 
nomeado livremente pelo Presidente da República 
por proposta do Ministro de Estado da Educação e 
Cultura, sendo dois com mandatos de três anos e os 
demais com mandatos de seis anos. 

§ 2º – De três em três anos, haverá, 
alternadamente, renovação de dois e três membros, 
mediante indicação em lista tríplice organizada pelo 
conselho diretor e submetida, pelo Ministro de 
Estado da Educação e Cultura, ao Presidente da 
República, para escolha e nomeação. 

Art. 4º – O diretor executivo será escolhido, 
pelo Presidente da República, de lista tríplice organi- 
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zada pelo Conselho Diretor e encaminhada por 
intermédio do Ministro de Estado da Educação e 
Cultura. 

Art. 5º – O Conselho diretor elaborará o 
regimento do instituto. 

Art. 6º – Anualmente o Instituto Joaquim 
Nabuco apresentará a proposta do seu orçamento 
para inclusão na proposta orçamentária do Ministério 
da Educação e Cultura. 

§ 1º Os recursos destinados ao Instituto 
Joaquim Nabuco serão automàticamente  
registrados pelo Tribunal de Contas e distribuídos  
ao Tesouro Nacional, para depósito no Banco do 
Brasil S. A. em prestações semestrais, em conta 
especial à disposição do diretor executivo do 
instituto. 

§ 2º – Os créditos do exercício de 1958, 
destinados ao custeio das atividades do Instituto 
Joaquim Nabuco, e o saldo orçamentário de 
idênticos recursos do exercício de 1957 serão postos 
à sua disposição pela forma prevista no parágrafo 
anterior. 

Art. 7º – O patrimônio do Instituto Joaquim 
Nabuco será constituído: 

a) de subvenções ou contribuições federais, 
estaduais e municipais; 

b) de legados, doações e subvenções de 
instituições públicas ou privadas e de particulares; 

c) de renda própria do seu patrimônio e dos 
seus serviços. 

Parágrafo único. O edifício-sede, o 
equipamento e todos os demais pertences do 
Instituto Joaquim Nabuco ficam incorporados ao seu 
patrimônio. 

Art. 8º Revogam-se as disposições em 
contrário: 

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 83, DE 1959 

 
(Nº 239-B, de 1959, na Câmara dos Deputados) 

 
Regula o transporte de malas postais, no 

território nacional, pelas emprêsas ou firmas 
individuais que exploram o tráfego rodoviário, 
ferroviário, marítimo ou fluvial. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – As emprêsas ou firmas individuais 

que exploram o tráfego rodoviário, ferroviário, 
marítimo ou fluvial ficam obrigadas a conduzir as 
malas postais, mediante remuneração. 

§ 1º – O transporte de malas será executado 
por ajuste ao preço da tarifa oficial ou, à falta dela, 
ao da tabela respectiva em vigor para o transporte de 
carga, consoante acôrdo firmado com o 
Departamento dos Correios e Telégrafos ou suas 
Diretorias Regionais, nos Estados. 

§ 2º O transporte de malas postais, desde as 
sedes dos correios aos pontos ferroviários iniciais e 
linhas rodoviárias regulares, será sempre executado 
pelo Departamento dos Correios e Telégrafos. 

§ 3º – No transporte por via maritima ou fluvial 
as malas postais que ficam isentas do pagamento de 
estiva, desestiva, desistência e conferência serão 
entregues ou retiradas de bordo pelos servidores do 
Departamento dos Correios e Telégrafos. 

Art. 2º Nenhuma emprêsa, sob qualquer 
pretexto, poderá recusar o transporte de malas 
postais. 

Parágraro único. Serão aplicadas às emprêsas 
ou firmas transportadoras multas de mil a vinte mil 
cruzeiros, a serem definidas no regulamento para a 
execução desta lei, sem prejuízo de 
responsabilidade em caso de extravio. 
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Art. 3º – É facultado aos Municípios 
interessados a possibilidade de contratar o 
transporte de malas postais com as  
emprêsas ou firmas transportadoras para  
reembôlso posterior junto à administração  
do Departamento dos Correios e  
Telégrafos. 

Art. 4º – São competentes para  
aplicação das multas e definição das 
responsabilidades o diretor-geral do Departamento 
dos Correios e Telégrafos e os diretores  
regionais, nos Estados, na esfera de suas 
atribuições. 

Art. 5º – As emprêsas de navegação  
marítima pertencentes ao patrimônio nacional  
e as estradas de ferro integrantes da Rede 
Ferroviária Federal S. A., ficam também  
sujeitas às penalidades previstas no art. 2º, 
parágrafo único, cabendo ainda a estas  
reservar' carro-correio com todos os  
requisitos de segurança, iluminação e  
higiene. 

Art. 6º – O pagamento de transporte de  
malas será feito pelo Departamento dos  
Correios e Telégrafos e suas diretorias regionais  
nos Estados conforme o caso, pela Verba  
3 – Serviços e Encargos – Consignação I  
Diversos – Subconsignação 10 – Transporte  
de malas por vias ordinárias, do respectivo 
orçamento. 

Art. 7º – É revogada a Lei nº 2.747, de 13 de 
março de 1956. 

Art. 8º – Esta lei entrará em vigor 60 
(sessenta) dias após a sua publicação, 
acompanhada de sua regulamentação pelo  
Poder Executivo, revogadas as disposições em 
contrário. 

As Comissões de Transportes, Comunicações 
e obras Públicas e de Finanças. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 14, DE 1959 

 
(Nº 15-A, de 1959, na Câmara dos Deputados) 

 
Aprova o Acôrdo Internacional do Açúcar, 

assinado pelo Brasil em Londres, a 15 de dezembro 
de 1958. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É aprovado o Acôrdo Internacional do 

Açúcar, assinado pelo Brasil, em Londres, a 15 de 
dezembro de 1958. 

Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em 
vigor na data de sua publicaçâo revogadas as 
disposições em contrário. 

Às Comissões de Constituiçdo e Justiça, de 
Relações Exteriores e de Economia. 

Ainda da Câmara dos Deputados, sob ns. 
1.726 e 1.798, comunicando haver aquela Casa do 
Congresso aprovado emendas do Senado aos 
projetos que altera o quadro da Seçretariá do 
Tribunal Regional Eleitoral do Pará; e que concede, 
pelo prazo de trinta meses, insenção de direitos, 
adicionais, Impôsto de Consumo e taxas aduaneiras 
para importação de equipamentos de produção, 
destinados à indústria ferroviária. 

 
Aviso 

 
Do Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas 

sob o nº 370, como segue: 
Av. 370 – Em 12 de outubro de 1959. 
Sr. Primeiro Secretário. 
Acuso o recebimento do seu Oficio nº 245,  

de 2 de junho último, em que transmite o  
teor do Requerimento número 113-59, relativo  
a informações solicitadas pelo Senhor Senador Lino 
de Mattos, a respeito da construção de prédios 
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para agências do Departamento dos Correios e 
Telégrafos. 

2. Sôbre o assunto, transmito a V. Exa., por 
cópia, o quadro anexo, organizado pelo referido 
Departamento, com as observações feitas a respeito 
da construção dos prédios, objeto do Requerimento 
em aprêço. 

Renovo a V. Exa. meus protestos de elevado 
aprêço e distinta consideração. – Ernani do Amaral 
Peixoto. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador Argemiro de 
Figueiredo, Por cessão do nobre Senador Francisco 
Gallotti, primeiro orador inscrito. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO (*): – Sr. 
Presidente, agradeço, inicialmente, a distinção com 
que me honrou o nobre Senador Francisco Gallotti, 
cedendo-me sua oportunidade de falar nesta sessão. 

Na campanha em que estou envolvido, ligada 
à instituição da SUDENE, no meio dos ataques que 
me têm sido dirigidos por vários órgãos da Imprensa 
do País, chega-me um lenitivo – o telegrama do 
Presidente da Federação das Associações Rurais da 
Paraíba, nos seguinte têrmos: 

«Senador Argemiro de Figueiredo Senado 
Federal. 

Doi-me na alma de paraibano ver V. Exa. 
retalhado, em todos os quadrantes do País, porque 
teve a coragem de protestar contra a canga que se 
quer impor ao D.N.O.C.S., quer pela sua tradição e 
pelos seus benefícios prestados ao País, deve ser 
respeitado e cujo cinqüentenário ocorrerá no dia 21 
de outubro, isto é, no presente mês e que teve a 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

direção de verdadeiros sábios, como o Arrojado 
Lisboa, na engenharia hidráulica e agrônomos e 
botânicos, como Alberto Lofgren Luetzelburg e José 
Augusto Trindade, verdadeiro apóstolo da economia 
nacional. 

V. Exa. encarna, neste momento, a bravura  
do Senador Duarte Lima, quando se levantou 
sòzinho no Senado para combater, em 1932,  
o esdrúxulo decreto extinguindo os engenhos  
de rapadura, aconselhado pelos técnicos do  
Instituto do Açúcar e do Álcool, recém-criado àquela 
época. 

Estou remetendo a V. Exa. farta 
documentação referente aos meus vinte e cinco  
anos de pesquisas no Nordeste e já posso  
falar de cadeira. Tenho autoridade para  
dirigir-me a V. Exa. porque mantemos apenas 
relações cordiais como estudiosos e porque nos 
assuntos agronômicos do País, destaco  
V. Exa. entre todos, como o mais ruralista dos 
Governadores que já passaram pelo Palácio da 
Redenção. 

Saudações. (a) Lauro Pires Xavier, Chefe da 
Agrifibras e Presidente da Federação das 
Associações Rurais». 

Sr. Presidente, quando iniciei, nesta Casa do 
Congresso, em discurso proferido a 17 de maio de 
1959, a minha campanha no sentido de fazer 
respeitar a destinação constitucional da verba 
prevista no art.198 da Lei Maior do País, estava 
certo, como o afirmei, de que as minhas palavras, 
não teriam outro alcance senão o de exprimir  
o meu pensamento pessoal, de criticas respeitosas  
e altaneiras ao plano chamado de salvação do 
Nordeste, preconizado pela SUDENE. Sentia o  
dever de falar, por um impulso de consciéncia  
– certo da verdade que defendia. – Mas, o 
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clima emocional que favorecia a planificação dos 
salvadores, não me oferecia margem à esperança de 
êxito na luta a que me atirara. A verdade, porém, é 
que os meus argumentos foram ouvidos, e, já hoje, o 
meu pensamento, consubstanciado nas emendas 
que ofereci ao Projeto da SUDENE, mereceu integral 
apoio da maioria do Senado Federal e a Câmara o 
tem levado na melhor consideração. 

À medida, porém, que as minhas razões foram 
tomando vulto, os grupos econômicos formados e 
em formação no Nordeste brasileiro, lançaram-se 
contra mim, com o furioso desespêro dos que 
sentem fugir a prêsa dos seus apetites pessoais. – 
Dei à minha campanha o sentido de uma intangível 
serenidade, certo de que as paixões comprometem o 
bom senso e o realce da verdade. – Defendia em 
favor dos nordestinos, um benefício constitucional. 
Lutava pela continuidade do plano do DNOCS, no 
combate aos efeitos das sêcas, demonstrando a 
segurança do mesmo, apoiado como verdadeiro e 
certo por todos os estadistas, do Império e da 
República, que tiveram a sensibilidade tocada pelos 
horrores do fenômeno climático. Apontei a 
experiência de outros povos do mundo que deram 
solução a problemas idênticos ao nosso, com o 
mesmo processo técnico de acumulação d'água e 
irrigação, adotado pelo DNOCS. 

Sentia que era necessária a industrialização e 
eletrificação do Nordeste e nunca me animei a  
fazer restrições a êsse plano. Mas, o considerava  
um investimento marginal ao problema das  
sêcas, certo como estava de que, mesmo a 
industrialização atingindo ao máximo de suas fôrças 
produtivas, a calamidade continuaria na região  
do flagelo dizimando rebanhos, ceifando a vida  
dos camponeses e desajustando a vida  
social e econômica de vinte milhões de brasilei-  
 

ros. Isso vale dizer que sem ferir os anseios dos 
industriais, eu me batia apenas no sentido que não 
desviassem para aquêles investimentos as verbas 
destinadas pela Lei Maior, ao combate específico 
aos efeitos das sêcas. Mas à SUDENE não interessa 
só a planificação da obra de recuperação do 
Nordeste. Não se contenta com a fiscalização e 
coordenação dos órgãos técnicos já existentes na 
administração federal. – Quer o dinheiro; o dinheiro 
outorgado a todos os departamentos públicos com 
ação no Polígono das Sêcas, para exercício dos 
seus trabalhos. Quer ter função executiva, mutilando, 
como órgão anômalo, um Super-Ministério, as 
funções dos Ministérios da Viação e da Agricultura. 

Agora, Sr. Presidente, não interessa mais 
aos patrocinadores da SUDENE a discussão no 
caráter estritamente técnico e constitucional. – 
Descem à deslealdade e à perfídia. Descem à 
mentira e à calúnia. – E para tanto abrigam-se nos 
órgãos de maior respeitabilidade da Imprensa 
carioca, dentre êles, o «Correio da Manhã» e o 
«Diário Carioca». O primeiro atribuindo aos que 
fazem reparos à SUDENE o propósito de 
assegurar a continuidade da chamada industria 
das sêcas. O segundo atribuindo-me, na atitude 
que tomei, o interêsse pessoal de obter vantagens 
na construção de uma barragem em terras de 
minha propriedade no Município de Soledade. – 
Quanto à primeira acusação, direi aos homens de 
responsabilidade de «O Correio da Manhã» que 
pronunciei vários discursos nesta Casa uns 
anteriores e outros posteriores ao aparecimento da 
SUDENE, profligando as irregularidades, as 
riquezas improvisadas, verificadas sempre nas 
ocorrências do flagelo. – Êsse fenômeno  
sempre se deu em todos os governos, quando o 
DNOCS foi chamado a se desviar do seu pla-  
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no normal e técnico para os trabalhos de assistência 
pessoal às populações famintas. 

Não tenho, Sr. Presidente, qualquer 
participação direta ou indireta na degradante 
indústria das sêcas. – Sou um homem de honra. – Aí 
estão, na Câmara dos Deputados, rancorosos 
inimigos meus, militantes em outros partidos políticos 
Submeto a minha probidade ao seu julgamento. 

O segundo jornal, «O Diário Carioca» – em 
edição de hoje, insinua que a minha defesa ao 
D.N.O.C.S. tem ligações com uma barragem, em 
construção, em minha propriedade. É um insulto que 
repilo. 

A construção dessa obra nada tem de oculto. 
Eu próprio fiz referência a ela, em um dos meus 
últimos discursos nesta Casa, como testemunho 
pessoal, da utilidade das barragens em cooperação, 
entre a União e os proprietários de terras na zona 
das sêcas. – Êsse plano vem de outros governos. – 
E antigo. – Obedece a normas gerais fixadas em lei 
do Congresso. 

O açude a que, se refere o conceituado jornal, 
foi requerido e estudado em 1951, quando as terras, 
onde se faz a construção, pertenciam ao Sr. Severino 
Alves da Nóbrega, meu adversário político. Em maio 
de 1957, militando em corrente oposicionista ao atual 
Govêrno, requeri e obtive que me fôsse transferido 
aquêle direito de construção, uma vez que me 
passara a pertencer, a gleba onde deveria ficar a 
barragem. As cláusulas contratuais dessas obras são 
prescritas em leis, tendo sido uma delas, a que mais 
beneficiou o proprietário rural, da autoria do 
Deputado Plínio Lemos, meu inimigo pessoal e 
adversário político. As revisões orçamentárias 
nessas obras, são igualmente fixadas em lei –  
o que é também natural em face da depreciação  
da moeda e do custo crescente da mão de obra. 
 

Nenhum contrato ou aditivo de contrato se faz sem o 
exame prévio de sua legalidade e o devido registro 
no Tribunal de Contas. 

Não devo favores ao DNOCS, senhor 
Presidente. Não tenho ali qualquer engenheiro ou 
operário colocado por influência minha. As leis, 
regulamentos e portarias que disciplinam os açudes 
em cooperação têm o cunho típico das normas 
gerais, que são e têm sido aplicadas a todos os 
habitantes da região do flagelo, sem discriminações 
pessoais ou políticas. E eu não sou um proscrito da 
lei. 

Estou certo de que não será a última vez que 
ocupo a tribuna em defesa de minha honra. Têm o 
Sr. Celso Furtado e os odientos inimigos de minha 
atitude, em relação à SUDENE, um campo vasto de 
ação. Deixem todos o exame constitucional e técnico 
do problema e se entreguem à investigação de 
minha vida pública e privada. – Ela já é longa. 

Não devo, entretanto, encerrar estas palavras, 
sem formular um apêlo à imprensa honesta dêste 
País. 

Não comprometam os jornalistas a idoneidade 
da imprensa brasileira, transformando-a em órgão de 
aviltamento da vida pública nacional. – Não sirvam a 
injúria e a difamação. – Não se prestem a 
instrumentos de paixões mesquinhas e subalternas. 
Fiscalizem, discutam, orientem, combatam, 
defendam, visando à ordem moral, social, política e 
econômica do Brasil. Sr. Presidente, nesta hora, 
retempero o meu espírito para prosseguir na luta em 
defesa da Constituição e de vinte milhões de 
brasileiros que habitam o Polígono das Sêcas. 

Ainda desta vez, desejo omitir-me  
à uma análise mais candente do plano  
de industrialização do nordeste. Não quero  
ferir a homens nem a grupos. Recuso-me  
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ainda aqui ao exame de fatos e intenções. 
O meu interêsse é a discussão do problema. E 

o argumento elevado e sério. É a verdade. E a 
verdade é fruto do raciocínio. A paixão é instrumento 
do desespêro. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 
Expediente. Tem a palavra o nobre Senador Paulo 
Fernandes, segundo orador inscrito. 

O SR. PAULO FERNANDES (*): – Sr. 
Presidente, encontra-se em tramitação na Câmara 
dos Deputados projeto de reforma constitucional, que 
visa à reunificação do Estado do Rio de Janeiro com 
o território atualmente ocupado pelo Distrito Federal. 

Desta tribuna, por duas vêzes, ocupei-me do 
problema, pronunciando-me contràriamente à 
pretendida fusão. Invoquei, naquelas oportunidades, 
argumentos que me pareceram de todo procedente e 
nos quais procurei demonstrar, à saciedade, que a fusão 
não atende em absoluto, ao interêsse do meu Estado. 

Outros, Sr. Presidente, têm versado a matéria, 
pela Imprensa e pela tribuna parlamentar. 
Reconheço que não estou sòzinho na luta que venho 
empreendendo contra a medida que se pensa levar 
avante. Aqui mesmo no Senado, na última semana, 
tivemos ensejo de ouvir a palavra do nobre Senador 
Caiado de Castro, como eu contrário à idéia da 
reunificação do Distrito Federal com o Estado do Rio 
de Janeiro. 

Os que se batem pela medida apresentam 
argumentos, inclusive de ordem histórica,  
como se pudéssemos invocar reivindicações 
territoriais dentro do próprio Bra-  
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

 

sil, esquecidos de nossa formação, que é de  
ontem e pela qual se verifica que partimos do 
sistema unitário para uma Federação, podendo 
mesmo dizer-se que somos uma Federação  
artificial. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. PAULO FERNANDES: – Com 
satisfação. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – A afirmação de 
V. Exa. de que a Federação no Brasil é organização 
artificial, parece-me difícil de ser sustentada. Não 
instituímos organização federativa calcada na 
Federação norte-americana; a Federação, no Brasil, 
nasce de fato preexistente à organização dos 
Estados Unidos: a coexistência de Capitanias 
ilhadas, sem comunicação, formando como que 
um arquipélago, do ponto de vista territorial e do 
ponto de vista político. Cada Capitania quase se 
bastava a si mesma; de sorte que o legislador 
constituinte, ao outorgar a organização federativa 
ao Estado apenas sancionou aquilo que  
a Geografia e a Política anteriormente 
estabeleceram. 

O SR. PAULO FERNANDES: – Agradeço  
o aparte com que me honrou o eminente colega, 
que talvez tenha tomado muito apriorìsticamente a 
minha declaração. Quando me referi à circunstância 
de havermos sido levados à criação de uma 
Federação um tanto artificial, queria reportar-me 
aos fundamentos históricos que nos dão no Reino 
e, posteriormente, no Império, dentro de um sistema 
unitário transformado em uma República, em  
uma Federação. Se Sua Excelência se der ao 
trabalho de verificar, inclusive, o funcionamento de 
inúmeros órgãos da administração federal, dentre 
os quais me permitiria lembrar o Ministério da  
  



– 354– 
 
Agricultura, chegará realmente à conclusão de que 
êsses órgãos ainda estão funcionando em um 
sistema pràticamente unitário, com intervenção 
quase direta e absoluta nas unidades federadas, 
constituindo serviço duplicado com a concorrência de 
outros idênticos. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Dá licença para 
um aparte? 

O SR. PAULO FERNANDES: – Com prazer 
ouvirei Vossa Excelência. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – É necessário 
que o nobre colega, na análise que vem fazendo 
com certa agudeza e percuciência distinga duas 
circunstâncias: a primeira é a instauração da 
federação respondendo a imperativos de ordem 
geográfica, política e histórica; a segunda é a 
deformação, a desfiguração dos Estados 
federativos, através da instituição de ditadura que 
se prolongou creio que por quinze anos. 
Estabelecida a constituição do Estado, isto é, 
retomada a situação histórica da vida constitucional 
e representativa do País, adotamos apenas uma 
crosta constitucional. A ditadura permaneceu tal 
como era, através dos seus «comandos políticos», 
da sua armadura financeira e econômica. Ufanamo-
nos de dizer que vivemos num Estado 
constitucionalizado. Realmente, a liberdade de 
pensamento é garantida e o pensamento exprime-
se livremente; mas, na realidade, por fôrça dessa 
herança ditatorial, que são as leis por ela 
elaboradas e ainda vigentes, o Estado Unitário 
permaneceu, tanto assim que a Unidade Federativa, 
isto é, os Estados-membros vivem na dependência 
exclusiva do Govêrno da União. É êste quem lhes 
permite vida folgada e tranqüila ou quem os asfixia, 
quase os espolia. Releve V. Exa. a extensão do 
aparte.  

O SR. PAULO FERNANDES: – Agradeço, 
mais uma vez, a Vossa Excelência cujos apartes 
sobremodo ilustram meu modesto discurso. O nobre 
colega acaba de reforçar minha argumentação 
quanto à tênue organização federativa em  
que vivemos. Fêz referência, inclusive ao que, 
diàriamente, vemos nesta Casa: representantes de 
diversas Unidades Federadas a reclamarem o 
indispensável auxílio da União Federativa, tal a 
dependência econômica em que vivemos ! 

Ora, todos sabemos que não existe 
independência política total que não seja acompanhada, 
pari passu, da independência econômica. 

Sr. Presidente, não pretendo, em absoluto, 
descer a pormenores históricos ao aludir a êsses 
aspectos defendidos pelos que pretendem a fusão 
do Distrito Federal ao Estado do Rio: cuidava apenas 
demonstrar que as argumentações de natureza 
histórica, em tôrno de debates territoriais não devem 
ser consideradas num país cuja unidade territorial é 
indissolúvel; cuja língua, as tradições e a religião são 
as mesmas; e onde, em qualquer tempo, são 
inadmissíveis as divagações em tôrno de disputas 
territoriais. 

Eis aí por que não me impressionam os 
argumentos dos que pretendem levar avante a idéia 
da fusão de dois territórios, através de buscas 
históricas alegando que parte do Estado do Rio 
pertencera outrora ao Distrito Federal, ou que parte 
do Estado do Rio, máxime os Municípios localizados 
na orla da atual Capital Federal, integrara, em outras 
eras, o Município neutro. Assim, não procedem os 
argumentos de ordem histórica e não devem ser 
invocados no momento em que se discute matéria 
tão relevante. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite V. 
Exa. um aparte? 
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O SR. PAULO FERNANDES: – Com prazer. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Desejava 

apenas esclarecer, justificando minha declaração 
relativa ao problema dos Municípios fluminenses 
outrora pertencentes ao Distrito Federal, que minha 
intenção foi justamente a apontada por V. Exa. Não 
se compreende que no Brasil, de tão vasto território, 
porfiemos por uma nesga de terra. Referi-me 
àqueles Municípios – e faço questão de repeti-lo – 
porque o Partido Trabalhista Brasileiro, Secção do 
Distrito Federal, tem recebido inúmeras 
representações, de Nova Iguaçu, Itaguaí e outros 
Municípios os quais solicitam nosso concurso para 
voltar a pertencer ao Distrito Federal. Sabe V. Exa. 
melhor do que eu, que as populações dêsses 
distritos ganham, na Capital da República, o sustento 
de suas famílias e apenas residem no Estado do Rio 
pela dificuldade de moradia no Distrito Federal. 
Desejei, portanto, apenas, evidenciar que o 
argumento histórico não procede, pois todos somos 
originários da Capitania de Tomé de Souza. Nesse 
caso, entregaríamos Campos ao Espírito Santo, 
porque aquêle Município já pertenceu àquele Estado. 
Não estou envolvido na questão: tentei sòmente 
justificar meu ponto de vista. 

O SR. PAULO FERNANDES: – Agradeço a 
intervenção de V. Exa. em minha modesta fala, 
enriquecendo-a ainda mais. 

Sr. Presidente, a invocação de argumentos  
de ordem histórica, como acentuei, não deve  
ser levada em conta neste momento. Existem  
porém, argumentos de natureza política que, à 
primeira vista, podem impressionar os que se 
limitarem a estudo perfunctório do problema. Dentre 
êles merece realce o de que a fusão do Distrito Fe- 
 

deral com o meu Estado concorrerá para o equilíbrio 
da Federação. A alegação parece-me, data venia 
exatamente contrária à idéia da fusão. 

Fala-se que a.criação de um Estado forte, com 
grande Bancada na Câmara dos Deputados, seria, 
repito, de utilidade para o equilíbrio da Federação. 

Quanto a mim, Sr. Presidente, tenho opinião 
diametralmente oposta. Defendo a idéia de que a 
criação de uma grande Bancada na Câmara dos 
Deputados, longe de propiciar o equlíbrio desejado 
para a União, traria o desequilíbrio. Teríamos, então, 
na mesma região geo-econômica três Estados fortes: 
– Minas Gerais, São Paulo e o Estado do Rio – 
exatamente quando todos os brasileiros se voltam 
para a interiorização do País, a marcha para o 
Oeste, num trabalho de pioneirismo e alevantamento 
de regiões subdesenvolvidas, no Planalto Central. 
Ainda mais: se aceitássemos essa argumentação 
como destinada a trazer benefícios para a território 
do Estado do Rio e do Distrito Federal, unificados, 
veríamos que ela também não procede. Nossa 
organização política, no momento, não é mais aquela 
da velha república, em que, na Câmara, se 
apresentavam grandes Bancadas: a paulista, a 
mineira, a gaúcha, a baiana e tantas outras. Hoje, 
com o sistema partidário em vigor, o que existe são 
os Partidos nacionais, pouco importando suas 
representações estaduais. 

Acredito mesmo, Sr. Presidente, que, entre  
os inúmeros inconvenientes que se podem apontar  
à existência dos Partidos nacionais, há que se 
creditar apenas esta grande vantagem pela  
nova organização traçada, de integrá-los no âmbito 
nacional, assegurando a todos os Estados,  
grandes e pequenos, representações através dos  
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Partidos, e não através das Bancadas. 
Diria ainda que me parece absurda a 

argumentação, tendo em vista a formação de um 
Estado forte; afinal de contas são apenas unidades 
federadas. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite V. 
Exa. outro aparte? 

O SR. PAULO FERNANDES: – Com todo o 
prazer. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Fala-se muito, 
atualmente, em Estado forte. O nobre Senador 
Coimbra Bueno também já se referiu a «Estado 
forte». Para brigar com quem? Precisamos é de um 
Brasil forte e não de dois, três ou quatro Estados 
fortes dominando o País. Cairemos, então, no regime 
antigo, exatamente como Vossa Excelência está 
dizendo. 

O SR. PAULO FERNANDES: – Êsse, o meu 
pensamento. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. PAULO FERNANDES: – Com todo o 
prazer. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Gostaria de 
esclarecer a expressão «Estado fortes» que dá a 
impressão de Estado Novo. Nunca tive a menor idéia 
de levá-la para êsse lado. Entendo que da fusão do 
Estado do Rio com o Distrito Federal surgirá uma nova 
e portentosa unidade da Federação Brasileira, a qual 
necessàriamente, influirá no equilíbrio do País. 
Teremos, então quatro grandes Estados, o que 
realmente poderá quebrar o equilíbrio e a união tácita 
que sempre existiu entre São Paulo, Minas Gerais e o 
Rio Grande do Sul. São Paulo e Minas eram, 
popularmente, designados «café com leite», e durante 
tôda a República tiveram predominância indiscutível no  
 

panorama nacional. Peço desculpas se contrario o 
ponto de vista de V. Exa., mas formando nessa 
união, o Estado do Rio, região geo-econômica 
altamente desenvolvida, entendo que será de grande 
proveito não só para o Distrito Federal como para o 
Rio de Janeiro. Declarei, outro dia, que devemos 
fazer da Baía de Guanabara um grande pôrto 
continental, valorizando não sòmente o Distrito 
Federal, mas também a Baixada Fluminense, para 
termos a formidável unidade que será o novo Estado 
do Rio com a elite e a equipe de homens de que 
dispomos nesta cidade. 

O SR. PAULO FERNANDES: – Permito-me 
discordar de V. Exa., e apresentarei argumentos 
contra a formação de Estados fortes. 

Prosseguindo, Sr. Presidente, e para não me 
demorar por muito tempo na tribuna, vou sòmente 
recordar um aspecto, de todo inconveniente, para o 
meu Estado – o do Rio de Janeiro. A fusão permitirá, 
pela sua própria natureza política, um domínio, por 
parte do Distrito Federal, no que diz respeito à região 
do Estado do Rio de Janeiro. Tenho em mãos alguns 
dados pelos quais se verifica que, nas eleições de 
1955, enquanto o Estado do Rio de Janeiro 
dispunha, apenas, em números redondos, de 
713.000 eleitores inscritos, para um comparecimento 
de 485.000 – portanto uma abstenção de 32% – o 
Distrito Federal contava 839.000 eleitores, com o 
comparecimento de 694.000, portanto uma 
abstenção de quase a metade havida no Estado do 
Rio de Janeiro, isto é, 17% apenas. 

Disto se infere que a população do  
Distrito Federal, é muito mais politizada do  
que a do meu Estado. Além disto, é servida  
por uma imprensa atuante; grandes órgãos  
de divulgação brasileiros estão aqui  
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sediados, bem como estações de rádio e televisão. 
Será fácil, Sr. Presidente, mesmo abstraindo 

êstes quantitativos eleitorais, concluir que na 
discussão ou na resolução de problemas que digam 
respeito às duas regiões, o Govêrno do Estado 
assim reunificado, qualquer que êle seja, 
evidentemente sofrerá o impacto da opinião dêstes 
órgãos de imprensa, que se baterão, por certo, pelos 
problemas urbanos do Distrito Federal e relegarão a 
plano secundário inúmeros outros que interessam, 
de perto e vitalmente, ao meu Estado. 

A política faz-se através da opinião pública; 
ninguém ignora que a imprensa falada ou escrita, se 
não conduz e não forma, pelo menos orienta, num 
certo sentido, essa mesma opinião, e os homens que 
fazem política a ela têm de curvar-se. 

Veríamos, então órgãos da envergadura de 
«O Globo», «O Jornal», «Correio da Manhã» e 
«Jornal do Brasil», para só citar êstes, pleitearem 
medidas para obras ou empreendimentos no Distrito 
Federal, contra jornais modestos do interior do meu 
Estado, que circulam uma vez por semana, quando 
não são mensais ou quinzenais. Assim, a tendência 
natural seria tratar, em primeiro plano, de problemas 
tìpicamente urbanos desta cidade e colocar em 
posição secundária inúmeras obras indispensáveis 
ao desenvolvimento econômico e social do Estado 
do Rio de Janeiro. 

Diz-se, Sr. Presidente, que se faz mister  
a unificação de vez que o abastecimento  
de gêneros alimentícios do Distrito Federal provém 
do Estado do Rio como a própria energia elétrica  
e a água. Mas, afinal de contas, não é tudo  
isto matéria regulada pela União? Aí não  
está o Código de Água para evitar, exatamente, 
conflito entre as Unidades Federadas? Por-  
 

ventura deixaram de vir, até esta data a energia 
elétrica que aqui se consome e a água que o carioca 
bebe, pelo fato de não estar o Distrito Federal ligado 
administrativamente ao Estado do Rio? Serão a 
energia elétrica e a água cortados com a criação do 
Estado da Guanabara? 

São perguntas que deixo para serem 
respondidas por aquêles que se batem, com 
tamanho denôdo, pela fusão dos dois territórios. 

Sr. Presidente, desejaria ainda trazer ao 
conhecimento do Plenário no combate aos 
argumentos de caráter econômico, dados a respeito 
da arrecadação das duas unidades. 

Em 1959, por exemplo, o Estado do Rio 
apresentou orçamento de quatro bilhões e trezentos 
milhões de cruzeiros em números redondos,  
para arrecadação que deve atingir a três bilhões e 
quinhentos milhões de cruzeiros e «deficit» previsto 
de pelo menos um bilhão de cruzeiros. O Distrito 
Federal, para o mesmo período, tem orçamento  
de dezoito bilhões de cruzeiros em números 
redondos, e arrecadação prevista ao redor de vinte e 
dois bilhões e setecentos milhões de cruzeiros e 
«deficit» de cinco bilhões de cruzeiros, superior,  
só êsse «deficit», a tôda a arrecadação do meu 
Estado. 

As propostas orçamentárias para 1960 estão 
sendo votadas. Para o Estado do Rio prevê-se 
arrecadação de seis bilhões e trezentos milhões de 
cruzeiros, enquanto, para o Distrito Federal, a 
Câmara dos Vereadores estima-a na casa dos vinte 
e três bilhões de cruzeiros. 

Como se verifica, Sr. Presidente, a disparidade 
dos números é chocante. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Perdoe-me V. 
Exa. interrompê-lo para mais um aparte. 
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O SR. PAULO FERNANDES: – Sempre ouço 
V. Exa. com satisfação. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Estou 
acompanhando com o máximo interêsse o discurso 
de V. Exa. Sinto que são palavras de um grande 
fluminense que ama a sua terra. 

O SR. PAULO FERNANDES: – Muito 
obrigado a Vossa Excelência 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – O problema 
da fusão, como disse Cândido Teixeira Leite, 
descendente daqueles que ergueram a Cidade do 
Rio de Janeiro, está sendo colocado apenas do lado 
do Distrito Federal e, parece-me até, visando à 
política geral. Para os fluminenses que moram 
daquele lado da Guanabara, que vivem e trabalham 
no Estado do Rio, não é absolutamente vantajosa a 
fusão. Não sei por que dizem que trará resultados 
benéficos. O fato de termos trinta e três Deputados 
no Estado – número, por sinal, muito pequeno – 
não quer dizer que influa para melhorar as 
condições de abastecimento. O leite que 
consumimos vem de Minas Gerais; a carne, 
igualmente; o café vem de São Paulo; o açúcar, 
apesar de o Estado do Rio ser grande produtor, o 
grosso que consumimos vem do Nordeste, de 
Pernambuco. Declarou V. Exa., há pouco, que só para 
remoção do lixo do Distrito Federal, seria necessário o 
Orçamento total do Estado do Rio. O Distrito  
Federal consome 60% de sua renda com funcionários. 
Ora 60%, ou sejam 16 bilhões de cruzeiros 
correspondem ao impôsto estadual a que o Distrito 
Federal tem direito como todos os outros Estados. 
Passando para o Estado do Rio êsse impôsto em  
que será aplicado? A renda do Distrito Federal  
não dará para sustentar o Estado, sequer para pa-  
 

gar ao funcionalismo. Vamos ter, então, dois Estados 
em situação dificílima. Noto que o nobre orador olha 
o relógio e não desejo continuar a interrompê-lo. As 
palavras que pronuncia são de um vigor de quem 
ama a sua terra e de quem, de fato, deseja o 
progresso do Rio de Janeiro. 

O SR. PAULO FERNANDES: – Agradeço a 
generosidade de suas considerações a respeito da 
atitude que tenho adotado nesta Casa. Não olhei o 
relógio para que Vossa Excelência concluísse o 
aparte mas, apenas, porque me comprometi com o 
nobre Senador Filinto Müller, no sentido de deixar 
tempo para S. Exa. ocupar a tribuna ainda neste 
Expediente. Os apartes de V. Exa. sempre me 
honram, máxime nesta matéria em que é versado, 
conhecedor profundo e adota, por coincidência, 
ponto de vista idêntico ao meu. 

Sr. Presidente, peço agora a atenção da Casa 
para um dos argumentos invocados aparentemente a 
favor do meu Estado: o de que as arrecadações 
atualmente feitas pelo Distrito Federal, de âmbito 
estadual, beneficiariam o Estado do Rio de Janeiro. 

O nobre Senador Caiado de Castro já 
esclareceu suficientemente a matéria. Assevero, 
contudo, que realizada a fusão, o Distrito Federal 
perderá, entre as arrecadações que a Constituição 
lhe permite as seguintes: 

Tributação: 
 

 Cr$ 
Causa Mortis .......................... 300.000.000,00 
Inter-Vivos .............................. 600.000.000,00 
Vendas e Consignações ........ 15.700.000.000,00 
Fundo Rodoviário Nacional ....  150.000.000,00 
Total ....................................... 16.750.000.000,00 
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que reverterão para o Estado do Rio de Janeiro. 
Como, no entanto, salientou com muita 

propriedade o ilustre representante carioca, essa 
operação não seria possível, de vez que sessenta 
por cento da arrecadação do Distrito Federal são 
despendidos com o pessoal, ou seja 
aproximadamente, quatorze bilhões de cruzeiros. 

Incontestàvelmente, a incorporação não 
implicaria nessa perda, para a atual Capital da 
República. Do ponto de vista constitucional, só 
poderia ela pleitear o excedente de trinta por cento 
sôbre a arrecadação estadual, no seu território, e 
vimos que esta é muito inferior à realizada no Distrito 
Federal, mesmo levando-se em conta a supressão 
da parcela a que fiz referência. 

Teríamos, então, a arrecadação feita pelo 
novo Estado, mas a entrega imediata ao atual 
território, para nêle ser empregada, mesmo porque, 
do contrário, teria que ser dispensada mais da 
metade dos funcionários municipais existentes, com 
as garantias asseguradas pelas leis, o que não seria 
possível. Haveria o recurso da subvenção federal. 
Esta, porém, seria flutuante, ora acompanhando o 
ritmo de vida, ora permanecendo estática no tempo. 

Se chegássemos à conclusão de que a 
subvenção federal ao novo Estado seria permanente, 
daríamos também direito a que outras unidades da 
Federação reclamassem auxílio semelhante, o que 
igualmente não seria possível. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Permite V. 
Exa. outro aparte? 

O SR. PAULO FERNANDES: – Com muito 
prazer. 

O SR. CAIADO DE CASTRO:  
– Estou elaborando estudo sôbre  
a matéria. Se somarmos o funcionalismo  
 

do Estado do Rio com o do Distrito Federal e 
verificarmos que seremos obrigados a pagar àquele 
em base idêntica à dêste, de onde sairá o dinheiro 
necessário? A renda do Estado da Guanabara, 
somada à do Estado do Rio, será insuficiente. 

O SR. PAULO FERNANDES: – Exato. Traz V. 
Exa. a lume um dos argumentos que eu já usara 
anteriormente. A fusão teria como conseqüência a 
necessidade de equiparação dos funcionários de 
meu Estado. A professôra pública do Estado do Rio, 
no momento, termina a carreira com vencimento 
inferior à que a inicia, no Distrito Federal. O 
fenômeno não é diverso no caso do funcionalismo 
em geral; e apenas o reajustamento dos 
vencimentos dos funcionários fluminenses elevaria o 
deficit orçamentário de seis para dez bilhões de 
cruzeiros ou mais, absorvendo tôda a arrecadação 
do Estado do Rio. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. PAULO FERNANDES: – Com muita 
satisfação. 

O SR. COIMBRA BUENO: – O argumento de 
V. Exa. vem exatamente ao encontro dos que 
defendem a fusão. Nascendo um grande e 
portentoso Estado, como todos esperamos, poderá 
melhorar a situação de todo o funcionalismo do 
Estado do Rio, sem prejuízo dos do atual Distrito 
Federal. 

O SR. PAULO FERNANDES: – Atente V. Exa. 
em que as fontes de arrecadação são as mesmas. A 
menos que a criação do novo Estado trouxesse reais 
ônus para a população dos dois territórios, a medida 
seria desinteressante. Se estabelecermos dois 
padrões de vencimentos, não teremos vantagem 
alguma. 
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O SR. COIMBRA BUENO: – Ao contrário. 
O SR. PAULO FERNANDES: – Infelizmente, 

tenho de encerrar minhas considerações. 
O SR. COIMBRA BUENO: – Voltarei 

oportunamente ao assunto. 
O SR. PAULO FERNANDES: – Referindo-me 

ligeiramente ao aspecto jurídico da emenda que se 
pretende apresentar na Câmara dos Deputados 
ainda na corrente semana, entendo que se pretende 
estabelecer nova figura de reforma constitucional, 
através do plebiscito. 

A matéria está regulada no art. 217 da 
Constituição, que estabelece apresentação da 
emenda pelas Câmaras Estaduais, ou pelo Plenário 
de uma das duas Casas do Congresso Nacional, 
dispensado o plebiscito. A emenda que se pretende 
oferecer na Câmara dos Deputados, entretanto, fixa 
condição nova, uma nova figura – a elaboração de 
emenda constitucional com uma série de artigos, a 
qual será posteriormente submetida a plebiscito, a 
um simples «sim» ou a um perfunctório «não» do 
povo, sem discussão da espécie. 

Êsse é um dos aspectos que me parece 
inconstitucional ou pelo menos ferir a sistemática 
constitucional adotada em 1946, e que, por sua vez, 
atende à tradição de vários anos, do nosso País. A 
emenda atenta diretamente contra o art. 2º da 
Constituição que estabelece a maneira pela qual os 
Estados se podem subdividir, reunir ou, mesmo, 
desmembrar em parte, e também atenta contra o 
parágrafo 4º do artigo 4º do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, o qual, a meu ver, criou 
o Estado da Guanabara. 

Esta atitude decisória dos Constituintes de 
1946, dos quais fiz parte – parece-me – não pode ser 
modificada.  

O Estado da Guanabara está criado, apenas 
não se encontra instalado. 

Torna-se mister que o Senado dê andamento, 
quanto antes, às medidas complementares da 
instalação do Estado da Guanabara, sem o que, a 21 
de abril de 1960, teremos a intervenção no Distrito 
Federal. Êsse, os aspecto mais grave. Instalemos o 
Distrito Federal antes de 21 de abril de 1960, e, 
posteriormente, através das regras estatuídas no art. 
2º da Carta Magna, verifiquemos se o povo do 
Distrito Federal e o do Estado do Rio queiram a 
fusão. 

Façamos, então, o plebiscito; antes não, muito 
embora o haja incorporado a emenda constitucional 
que redigiu um grupo, sem dúvida, esclarecido de 
juristas, mas data vênia, sem cabimento, apenas 
para dar aspecto político simpático às primeiras 
objeções surgidas no Parlamento, segundo as quais 
a matéria teria de ser submetida a apreciação das 
populações interessadas. 

Sr. Presidente, ao encerrar estas 
considerações, e para que conste dos «Anais do 
Senado» e possa ser estudado por aquêles que se 
dedicam ao assunto, lerei parecer do Dr. Ivair 
Nogueira Itagiba, ilustre homem público do meu 
Estado, ex-Desembargador, Presidente do Tribunal 
de Justiça, Secretário do Interior e Justiça do meu 
Estado, Procurador Geral também do Estado do Rio, 
homem de letras e cultura jurídica aprofundada, com 
várias obras publicadas, dentre as quais me 
permitiria realçar Pensamento Político Universal e a 
Constituição Brasileira, em dois tomos. 

O parecer é o seguinte: 
«Impossibilidade da fusão do Distrito Federal 

com o Estado do Rio de Janeiro, antes da organização 
do Estado da Guanabara como entidade intraesta-  
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tal ou comunidade-membro da Federação. 

 
PARECER 

 
1. Cogita-se de reunir o Distrito Federal ao 

Estado do Rio de Janeiro, tanto que a Capital da 
República seja transferida para Brasília. Tênue de 
comêço, a idéia da fusão das duas áreas 
geográficas, para formarem um só Estado-membro 
da Federação, tomou corpo, e atraiu adeptos. O 
estudo da unificação coube a uma Comissão de 
Juristas, cujas sugestões tiveram acolhida, 
consubstanciando-se na emenda constitucional 
apresentada à consideração da Câmara dos 
Deputados. 

2. Suscitam-se várias razões em prol da 
incorporação. A mais divulgada é de ordem histórica. 
Afirma-se que não é sem injustiça que cariocas e 
fluminenses, eternamente irmãos, almas e corações 
inseparáveis, com os mesmos complexos culturais e 
a mesma vivência, se mantenham apartados por 
linhas demarcatórias, em territórios distintos, que 
urgem reunificados, porque representam partes 
integrantes da Velha Província. Invoca-se também a 
Constituição fluminense, em cujas Disposições 
Transitórias se insere o art. 46, segundo o qual o 
Estado do Rio de Janeiro, efetivada a mudança da 
Capital, tratará de pleitear a recuperação do espaço 
físico ocupado pelo Distrito Federal, ou a 
indenização que no caso couber. 

3. É de todo o ponto especiosa  
essa argumentação. Irmãos são todos os  
brasileiros, ligados por laços espirituais e por 
sentimentos que lhes não permitem quebrar  
a unidade da Pátria, Mãe comum de to- 
 

dos. A sociologia ecológica revela distintos  
estilos de vida em nossos grupos sociais. Os 
padrões culturais assemelham-se, mas revelam 
seus matizes e peculiaridades. As diferenças  
das culturas dos costumes e «folkways»  
ocorrem na mesma comunidade, na mesma 
sociedade regional, na mesma metrópole, entre 
Municípios de um Estado-membro, entre tôdas  
as populações distribuídas pelo nosso  
grande território. Fluminenses e cariocas oferecem 
condições sociais e culturais diversas, 
contrariando a assertiva de uma vivência igual  
e uniforme. 

4. Não se deslembre que a Capitania 
Geral do Rio de Janeiro, constituída das de São 
Vicente, Paraíba do Sul e Cabo Frio, pelo 
desmembramento da Capitania Geral de São  
Paulo e Minas, ficou reduzida a uma estreita  
porção de terra, apertada entre o mar e as  
serras da Mantiqueira e de Parati. Ninguém  
pensou em reivindicar os espaços territoriais que 
formam hoje solo paulista e o chão mineiro.  
Atente-se em que a Independência transmudou o 
Brasil de colônia lusitana, em Império unitário,  
em Estado forte e centralizador. A unicidade e a 
indivisibilidade do teorismo francês da soberania, 
sufragada pela Constituição de 1824, conduziram à 
total centralização. E o centripetismo imperial,  
sem criar direitos à restituição e ao ressarcimento, 
tirou da Província do Rio de Janeiro, área 
geográfica que destinou ao Município Neutro,  
onde estabeleceu sede própria, subordinada  
à autoridade da Côrte. O Ato Adicional  
conferiu franquias às unidades provinciais e 
municipais; todavia não as estendeu ao 
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Município Neutro. O Centrifugismo republicano, 
apesar da descentralização e das prerrogativas 
autonômicas concedidas, manteve o Distrito Federal 
fora da órbita dos Estados federados e sob a 
sujeição do Govêrno central. 

5. A cidade de São Sebastião do Rio de 
Janeiro que Estácio de Sá fundou a 1º de março de 
1965 e que surgiu de uma só vez, na sua totalidade 
moral e política, teve um destino e um privilégio, ser 
a sede do Govêrno da Capitania, do Vice-Reinado, 
do Reinado, do Império e da República, para, afinal, 
obter sua autonomia como unidade intraestatal. Vem 
de longe a estadualização do Distrito Federal. Desde 
a primeira Constituição republicana, de 1891, ficou 
assentado, no art. 3º, que, mudada a Capital para o 
Planalto Central da República, êle se tornaria em 
Estado-membro. Não lhe faltavam condições para se 
transformar em unidade federativa, em razão de seu 
equilíbrio geopolítico, inteiramente compensado no 
alicerce de suas áreas de população e eficiência 
econômica. Por fôrça do parágrafo 4º do art. 4º do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, de 
1946, o Distrito Federal, no instante da transferência 
da Capital, será automàticamente, o Estado da 
Guanabara. 

6. Seria vulnerar princípio de 
constitucionalidade e capitis diminuir o Distrito 
Federal, procurar reuni-lo à antiga Província 
fluminense, antes de ser um Estado na acepção  
do direito nacional, antes de constituir unidade 
organizada da Federação, com as prerrogativas  
das vinte coletividades-membros, que integram,  
hoje, o Estado-centro ou União bra- 
 

sileira. Assegurou-lhe nosso Código político, no 
momento da interiorização da Capital da República, 
que será êle uma nova entidade intraestatal,  
com autonomia constitucional e em situação de 
perfeita igualdade com os demais Estados-membros. 
Está-se diante de um direito adquirido. «Quando» 
escreveu GABBA, «para a aquisição de um  
direito, não se requer mais nada além de um 
acontecimento que necessàriamente se há de 
verificar, o futuro não é menos certo que o presente, 
e esta certeza se resolve no direito adquirido  
atual de se aproveitar do fato que ainda falta, quando 
êle ocorrer». É intangível a posição do Distrito 
Federal que será Estado da Guanabara realizada a 
condição da mudança da Capital. À luz dessa 
realidade política e dessa posição jurídica 
insuscetível de ser alterada, a incorporação só 
poderá ocorrer quando o Estado do Rio de Janeiro e 
o Estado de Guanabara possuírem idêntica 
autonomia e se apresentarem mùtuamente em 
situação de igualdade recíproca. 

7. O art. 2º do nosso Estatuto básico  
regula uma faculdade que ocorre em três hipóteses: 
a) incorporam-se, entre si, dois ou mais Estados-
membros; b) subdividir-se um Estado federado  
em dois ou mais; c) desmembrar-se parte de  
um Estado da Federação, para se anexar a outro.  
As três hipóteses – incorporação, subdivisão e 
anexação – acham-se subordinadas a «conditionis 
juris». Nenhuma das três operações, 
eminencialmente políticas, pode ser efetivada  
sem o antessuposto da anuência das  
populações interessadas, do assentimento das 
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respectivas assembléias legislativas e da 
homologação feita pelo Congresso Nacional, 
segundo o inciso VI do art. 65 da Lei maior. Há três 
atos sucessivos para que se verifique a 
incorporação, ou a subdivisão, ou anexação. Ei-los: 
a) voto das respectivas assembléias legislativas, 
quando se tratar de incorporação, ou de anexação, 
pois na subdivisão só existe uma assembléia 
interessada; b) plebiscito das populações 
diretamente interessadas; c) aprovação do 
Congresso Nacional. 

8. Poderá a Assembléia legislativa propor ao 
povo a subdivisão do Estado federado em dois ou 
três: poderá propor incorporação do Estado-membro 
a outro, formando os dois um só; poderá, ainda, 
propor o desmembramento de uma parte do Estado 
federado, para a outra se incorporar. A proposta será 
submetida ao plebiscito, ao voto popular, a fim de 
que possa ter fôrça de lei. Em sendo a corrente 
plebiscitária favorável à operação, as assembléias 
legislativas em causa deverão manifestar-se. Se 
anuírem à vontade do povo, adjetivando-se com o 
desejo expresso nas urnas, só restará o ato 
confirmatório que independe de sanção ou veto do 
Presidente da República, por ser da exclusiva 
competência da Câmara e do Senado, reunidos em 
Congresso Nacional. O plebiscito das populações 
interessadas, o voto das assembléias legislativas e a 
aprovação do Congresso Nacional são três atos 
necessários à incorporação, desmembramento, ou 
anexação. 

A falta de qualquer dêles atenta contra  
o conteúdo da norma do artigo 2º, impedin- 
 

do, pela ausência de uma condição essencial, que se 
complete e se consuma a operação. 

9. Para se verificar a reunião, ou melhor, a 
incorporação do Distrito Federal ao Estado do Rio de 
Janeiro, não se prescinde das três operações 
políticas a que se refere o artigo 2º da lei 
fundamental: o voto das respectivas assembléias 
legislativas plebiscito das duas populações – carioca 
e fluminense, e homologação do Congresso 
Nacional. Há-se mister òbviamente que o Distrito 
Federal tenha existência de entidade intraestatal, de 
Estado-membro de Guanabara, dotado de 
organização político-administrativa à imagem da 
União, como modêlo e paradigma, para se proceder 
ao processo de incorporação. 

10. Dentro de nosso sistema federativo, o 
Distrito Federal não é um Estado-membro. Sua 
organização administrativa e judiciária é regulada por 
lei federal, enquanto as unidades intraestatais se 
regem por constituições e leis que adotarem, 
observados os princípios estabelecidos na Carta 
Magna. A Câmara de Vereadores não se identifica 
com as assembléias legislastivas estaduais. 
Assemelha-se, mas a elas não se equipara. Não se 
pode conseguintemente ter o Distrito Federal, por 
comunidade membro. Assim, as operações visando 
à incorporação não serão admitidas, a menos do 
Distrito Federal estar organizado como Estado 
federado. 

11. No mesmo momento da mudança da 
Capital da República, o Distrito Federal se 
transformará em unidade federativa, sob a 
denominação de Estado de Guanabara. No 
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dia seguinte ao que se seguir a essa transferência,  
a Assembléia Legislativa carioca passará à  
tarefa constituinte, cabendo-lhe promulgar, em  
120 dias a Constituição do novo Estado-membro. 
Desde então a Assembléia Legislativa carioca,  
ou a Assembléia Legislativa fluminense poderá 
propor a incorporação do novo Estado federado ao 
antigo, para formação de um só. A proposta de  
uma, de outra ou de ambas as assembléias 
representará ato de iniciativa popular indireta.  
O plebiscito, instituto da democracia direta,  
será decisão; o povo, pela manifestação do voto 
consentirá, ou denegará a incorporação. Só assim se 
cumprirá a Constituição, e se atenderá às supremas 
aspirações e aos inconcussos direitos da população 
carioca. 

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 1959. – 
Ivair Nogueira Itagiba». 

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

Durante o discurso do Sr. Paulo Fernandes, o 
Sr. Filinto Müller deixa a cadeira da Presidência, 
assumindo-a o Senhor Cunha Mello. 

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

Tem a palavra o nobre Senador Filinto Müller, 
por cessão do nobre Senador Lima Teixeira, terceiro 
orador inscrito. 

O SR. FILINTO MÜLLER (*): – Sr. Presidente, 
Senhores Senadores: assisti, em fins da semana 
passada, no Estado de São Paulo, como convidado, 
à VII Reunião dos Governadores dos Estados da 
Bacia Paraná-Uruguai. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

Parece-me oportuno fazer uma comunicação 
ao Senado, para seu conhecimento e da Nação dos 
serviços que vêm sendo realizados, desde 1951, pela 
Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai. 

O ato de instalação, em São Paulo, contou, 
desta feita, com a presença do próprio Senhor 
Presidente da República, o que demonstra o 
interêsse com que o Govêrno Federal já vem 
encarando os trabalhos da referida Comissão. 

A reunião foi presidida de início, pelo ilustre Sr. 
Álvaro de Souza Lima, ex-Ministro da Viação, 
eminente engenheiro, que tem prestado importantes 
serviços à Pátria e a cuja tenacidade e dedicação se 
deve, em grande parte, o êxito alcançado, até aqui, 
pela Comissão Interestadual da Bacia Paraná-
Uruguai. 

No final dos trabalhos foi a reunião presidida 
pelo notável homem público que é o Professor 
Carvalho Pinto, ilustre Governador do Estado de São 
Paulo, eleito pelo Plenário Presidente da Comissão 
Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai. 

Antes de fazer referência aos trabalhos 
efetuados pela Comissão Interestadual da Bacia 
Paraná-Uruguai, cabe recordar como surgiu êste 
órgão, da iniciativa dos Estados que bordam a bacia 
dêsses dois grandes rios. 

Na primeira Legislatura Ordinária após 1945, foi 
apresentado na Câmara dos Deputados, pelo nobre 
representante de Mato Grosso, Senhor Vandoni de 
Barros, estudo muito bem organizado do potencial 
hidrelétrico da Bacia do Rio Paraná. Trata-se de 
projeto de lei que criava a Comissão de Valorização 
do Rio Paraná, formulado pelo referido Deputado.  
Foi o fruto de demorados, profundos e meticulosos 
estudos, que visavam à instituição de órgão 
semelhante àqueles que cuidam do desenvolvi- 
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mento da Região Amazônica e da Região do Rio São 
Francisco. 

Infelizmente, o projeto não teve o andamento 
desejado no Parlamento, naquela legislatura. 

No período imediato, o nobre Deputado 
Filadelfo Garcia, também representante de Mato-
Grosso, apresentou novo projeto, vazado nas 
mesmas normas do Projeto Vandoni de Barros, com 
o objetivo de promover o exame da matéria. 

Em 1951, entretanto, assumindo o Govêrno  
de Mato Grosso, o eminente Sr. Fernando Corrêa 
que hoje honra o Senado com sua presença  
também como representante de Mato Grosso, entrou 
em entendimentos com o Governador de São Paulo, 
Sr. Lucas Nogueira Garcez, e propôs-lhe uma 
reunião dos Governadores dos Estados da Bacia  
dos Rios Paraná e Uruguai a fim de debaterem  
os problemas daquela região geo-econômica  
e procurarem solução razoável para êles  
que redundaria certamente em progresso e 
desenvolvimento para toda a zona. 

A sugestão teve a melhor acolhida por parte 
do Governador Lucas Garcez. Assim, em 1951, 
reuniram-se, pela primeira vez, os Governadores de 
São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em 
busca, inicialmente de uma fórmula para o 
aproveitamento da energia elétrica dos rios 
componentes daquela Bacia. 

Foi então organizada Comissão executiva,  
que tomou a designação de Comissão Interestadual 
da Bacia do Paraná e Uruguai, a qual ficou 
incumbida de estudar todos os problemas e 
promover seu exame pelos órgãos componentes  
dos Estados da Região. Ficou estabelecido,  
também que os Governadores se reuniriam  
uma vez por ano para examinar os trabalhos  
até então realizados e traçar normas 
 

a iniciativas que devessem ser apresentadas. 
Assim vem sendo feito, com a interrupção de 

um único ano; e, desta vez, tenho a impressão de 
que a Reunião dos Governadores já pode chegar a 
resultado concreto, visto como ficou deliberada a 
criação de uma companhia pilôto destinada a 
explorar a energia elétrica de Urubupungá, queda 
existente no Rio Paraná e que, portanto, serve a 
Mato-Grosso e a São Paulo. 

Os técnicos que examinaram a matéria 
entenderam acertada a criação de duas usinas 
hidrelétricas: a de Jupiá, com potencial de cêrca de 
um milhão e oitocentos mil cavalos-força, e a da Ilha 
Solteira, um pouco a jusante, com potencial de cêrca 
de um milhão e trezentos mil cavalos-fôrça. 

Estabeleceu-se, desde logo, a criação dessa 
companhia pilôto, com o capital de cêrca de 
duzentos e cinqüenta milhões de cruzeiros, a ser 
subscrito, na maioria, pelo Estado de S. Paulo e o 
restante em pequenas partes, pelos outros Estados 
componentes da Bacia. 

Os estudos para a instalação das usinas 
hidrelétricas já estão feitos, como também os 
necessários para a respectiva triangulação do Rio 
Paraná e principais afluentes. O fato porém da 
criação da usina pilôto com a maioria das ações 
subscritas por São Paulo infunde a mais absoluta 
confiança nos habitantes da região, porque 
verificaram que São Paulo tomou a iniciativa da 
realização da obra, que, como muito bem acentuou o 
nobre Governador Carvalho Pinto, é de unidade 
nacional. 

Até agora, Sr. Presidente, o esfôrço da 
Comissão Interestadual tem sido, pràticamente, 
ignorado pelo resto do Brasil. Temos, em  
nosso País, o Govêrno Federal sempre, responsável 
pelas grandes obras de desenvolvimento.  
Assim é em relação a Bacia Amazô- 
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nica, através da SPVEA, como em relação ao Vale 
do São Francisco; assim é e será pelo menos, em 
relação ao Nordeste, pois ainda há pouco tempo o 
Congresso aprovou a criação da SUDENE, que se 
destina ao desenvolvimento da região empobrecida 
do Nordeste brasileiro. 

O que ocorre com relação aos Estados das 
Bacias Paraná e Uruguai tem essa característica 
especial. Trata-se da iniciativa das próprias unidades 
da região, e até agora, como declarei, o Govêrno 
Federal tem sido estranho ao empreendimento, que 
contribuirá para o progresso dessa rica e promissora 
zona do Brasil. 

A Comissão Interestadual não se limitou ao 
estudo do aproveitamento da energia hidrelétrica de 
Urubupungá; realizou também pesquisa meticulosa e 
completa sôbre a navegação do Rio Paraná, desde 
as Quedas de Urubupungá até as Sete Quedas, 
numa extensão de seiscentos quilômetros. O Rio 
Paraná é perfeitamente navegável em toda a região, 
salvo num pequeno espaço de três quilômetros, em 
frente à embocadura do Rio Paranapanema, onde a 
formação de baixios dificulta a navegação, na época 
da sêca. O problema, no entanto, é de fácil solução, 
como foi verificado através de estudos feitos pela 
Comissão Interestadual. Basta a abertura de um 
canal para assegurar-se a navegação, nos 
seiscentos quilômetros que atravessam região ricas 
e ferazes do Brasil. 

A Comissão analisou também a navegabilidade 
dos Rios Paranapanema, no Estado de São Paulo, e 
Ivinheima, no Estado de Mato Grosso. Vencendo-se 
os baixios dêsses dois rios, ao aproximarem-se do Rio 
Paraná, será possível estabelecer-se linha de 
navegação quase transversal, numa extensão 
superior a setecentos quilômetros. 

Estudou, outrossim, a Comissão Interestadual 
a transposição de bacias, com a ligação dos rios 
Brilhante e Miranda, em Mato-Grosso, o que uniria o 
Paraná ao Paraguai; com a ligação do Rio Pardo ao 
Rio Taquari, através de Coxim, velha passagem dos 
Bandeirantes que desbravaram o Centro-Oeste do 
Brasil. 

Examinou, ainda, a ligação de Pôrto Alegre ao 
mar, assim como propôs, no terreno da energia 
elétrica, a criação de companhias destinadas à 
exploração da energia do Canal de São Simão, da 
região de Estreito, que desce de Santa Catarina ao 
Estado do Rio Grande do Sul. 

Além dos problemas de transportes, analisou, 
com todo o interêsse e com meticulosas sondagens 
realizadas no local, a construção da ponte sôbre o 
Rio Paraná, em frente a Pôrto Epitácio, destinada a 
ligar a rêde rodoviária de São Paulo à estrada de 
rodagem que, de Corumbá, passando por Rio 
Brilhante, atinge Pôrto 15, em Mato Grosso, sôbre o 
Rio Paraná, estabelecendo interligação por onde se 
escoará apreciável quantidade dos produtos 
matogrossenses para o centro do País, São Paulo e 
Rio e de São Paulo para Mato Grosso. Para a 
construção dessa ponte já existe verba consignada 
no Orçamento. Infelizmente, porém, os exames 
determinados pelo Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem estão muito retardados; e o 
início da obra dependerá da ação enérgica e 
decidida dos Estados componentes da Bacia. 

Estudou-se, também, a construção da ponte 
sôbre o Rio Paraná, em Aparecida do Tabuado, 
possibilitando a travessia do rio pela Estrada de 
Ferro Araranguá, que atingirá futuramente Corumbá, 
servindo, também, a uma das regiões mais ricas do 
Brasil. 
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No setor de saneamento, é notável o trabalho 
da Comissão, que já encaminhou aos Governos de 
Minas Gerais, Mato Grosso e Santa Catarina 
projetos completos para determinadas regiões. 

Além dêsses assuntos, a Comissão 
Interestadual abordou vários outros, referentes a 
aproveitamento da terra, dos campos para criação, 
enfim, problemas de caráter econômico da mais alta 
valia. 

O SR. FERNANDO CORRÊA: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Com muito 
prazer. 

O SR. FERNANDO CORRÊA: – Inicialmente, 
agradeço as honrosas referências à minha humilde 
pessoa, e peço a V. Exa. estenda os elogios aos 
Senadores Pedro Ludovico e Irineu Bornhausen, 
Governadores dos Estados de Goiás e Santa 
Catarina quando do inicio das obras da bacia 
Paraná-Paraguai. Vejo, com grande satisfação e 
exaltação do meu espírito patriótico, que as idéias 
sôbre esta bacia, levadas pelo humilde Governador 
de Mato Grosso, em 1951, quando da Conferência 
dos Governadores, à consideração do Governador 
de São Paulo, Sr. Lucas Nogueira Garcez, 
apresentavam como ponto principal a eletrificação, o 
aproveitamento do potencial hidelétrico do 
Urubupungá, e o prolongamento para o território 
matogrossense da Estrada-de-Ferro Sorocabana até 
Pôrto Quinze, e da Araraquarense até Cuiabá, cuja 
pedra fundamental, em Aparecida do Tabuado, 
coloquei com o Governador Lucas Garcez. Sinto-me, 
pois, grandemente satisfeito, e ouço as palavras de 
V. Exa. com desvanecido patriotismo. 

O SR. FILINTO MULLER: – Agradeço o 
aparte do eminente Senador Fernando Corrêa e 
devo declarar que, quando citei o nome 
 

de S. Exa. como autor da idéia da reunião dos 
Governadores, para estudo da matéria, não fiz mais 
que praticar ato de justiça. 

Evidentemente, os aplausos que merece a 
iniciativa abrangem a todos os Governadores 
daquela época, que compreenderam perfeitamente o 
seu alcance, e deram todo o prestigio à Comissão 
Interestadual então formada. Graças ao prestigio dos 
Governadores estaduais, pôde-se chegar ao 
resultado que ora proclamo desta tribuna, em pálidas 
palavras e bosquejo muito simples. Se nos 
aprofundássemos sôbre a obra já realizada pela 
Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai, 
demandaríamos tempo imenso para mostrar tudo 
que tem sido feito silenciosamente, sem alarde, mas 
patriòticamente e com sabedoria, em benefício do 
desenvolvimento dessas regiões. 

Na última reunião havida em São Paulo, o 
eminente Governador de Santa Catarina, Sr. 
Heriberto Issler, trouxe à baila, também, problema 
capital para seu Estado e de não menor importância 
para o País: o do carvão de Santa Catarina. 

Sr. Presidente, não quero tomar mais o tempo 
do Senado. Limito minha comunicação a êste 
registro, que desejo seja feito nos Anais da Casa, do 
trabalho que vem sendo realizado pela Comissão 
Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai. 

Era minha intenção requerer a transcrição do 
discurso pronunciado pelo Professor Carvalho Pinto 
na sessão de encerramento da reunião de 
Governadores – peça notável, pelo saber e 
afirmação de grande patriotismo, que poderíamos 
esperar de um homem da altitude e do valor do 
ilustre Governador de São Paulo. 

Infelizmente não recebi a tempo êsse  
discurso, nem o resumo das medidas adotadas pela 
Reunião dos Governadores. Antes de terminar, 
 

 



– 368 – 
 
porém, quero deixar consignadas algumas 
considerações expendidas naquela reunião pelo 
Presidente Juscelino Kubitschek e o Governador 
Carvalho Pinto. 

Falando na solenidade de instalação da 
reunião, disse o Sr. Presidente Juscelino Kubitschek: 

«O Govêrno Federal não pode deixar de estar 
presente, com o seu completo apoio, a sua 
solidariedade e o seu aplauso, ao programa que  
os Estados participantes desta Conferência 
delinearam». 

Esta afirmativa do Presidente da República eu 
a registro nos «Anais do Senado» com a maior 
satisfação, porque, conforme acentuei de início, os 
Estados da Bacia Paraná-Uruguai têm agido e 
trabalhado, até agora, ùnicamente com recursos 
próprios, sem o bafejo da União, enquanto outras 
regiões de desenvolvimento precário têm recebido, e 
continuam a receber, aliás acertadamente, todo o 
apoio da União. Agora é o Sr. Presidente da 
República que, comparecendo àquela solenidade da 
maior relevância, declara que o Govêrno Federal não 
poderia estar ausente ao exame, ao equacionamento 
e à solução dos graves problemas da Bacia Paraná-
Uruguai. 

Quero deixar também transcrito nos «Anais» 
conceito de justiça, emitido pelo Presidente da 
República, a respeito do Estado de São Paulo. 

Disse Sua Excelência: 
«Esta colmeia de trabalho e produtividade que 

é São Paulo realiza a síntese perfeita dos rumos que 
porfiamos sejam seguidos pelo País como um todo, 
quer no que se refere à industrialização intensiva, 
nos pontos para isso mais singularmente 
vocacionados, quer no que se refere à modernização 
 

da agricultura, dotando-a de implementos mecânicos 
e amplos recursos técnicos para o compensador 
aproveitamento das glebas adequadas a essa 
finalidade». 

Esta opinião manifestada de Sua Excelência 
coincide, Senhores Senadores com o plano de 
Govêrno traçado, com sabedoria, pelo eminente 
Professor Carvalho Pinto. 

O ilustre Governador, nesse plano, focaliza 
todos os aspectos da Administração, e estou certo 
de que, cercado de auxiliares competentes, como os 
tem, o levará avante. E São Paulo, essa colmeia de 
trabalho, continuará a cumprir o seu papel histórico 
de promotor do progresso nacional e de centralizador 
da unidade de todo o Brasil. 

Referindo-se, no seu discurso à Reunião dos 
Governadores, proclamou o Professor Carvalho 
Pinto – com acêrto absoluto – que o trabalho 
realizado pelos Governadores e pela Comissão 
Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai era de 
bandeirismo. 

Realmente, só o espírito, bandeirante, só o 
espírito profundamente patriótico arraigado no 
coração de todos os brasileiros, especialmente dos 
que moram na região compreendida pela Bacia 
Paraná-Uruguai, poderia levar avante e tornar 
vitoriosa, idéia tão difícil como essa de promover o 
desenvolvimento geo-econômico daquela zona. 

Disse o Professor Carvalho Pinto: 
«Êsse novo bandeirismo se há de fazer, não 

ao sabor da inspiração fortuita, ou da improvisação 
arrojada e sempre temerária, mas, sim jungido às 
conquistas da técnica e do planejamento, com 
objetivos certos e justapostos, a curto e a longo 
prazo, visando exatamente à consolidação da gran- 
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de tarefa realizada pelos nossos maiores: a unidade 
nacional». 

Sr. Presidente, o planejamento que vem sendo 
realizado pela Comissão Interestadual da Bacia 
Paraná-Uruguai tem êsse sentido; busca resolver 
nossos problemas não de forma fortuita, mas 
estudando-os e sôbre êles meditando prèviamente, 
equacionando-os dentro dos conhecimentos 
científicos, para dar-lhes a solução necessária. 

Os estudos realizados pela Comissão 
Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai, por si e por 
especialistas por ela contratados, permitem 
estabelecer os seguintes pontos básicos do 
planejamento: 

a) – reaparelhamento escolar e elevação do 
nível cultural das populações, visando-se a 
alimentação, higiene, habitação e vida social; 

b – orientação do processo de povoamento, 
assistindo-se as correntes migratórias dentro da área 
e as emprêsas de colonização; 

c – aproveitamento racional da terra, lutando-
se contra a erosão e os processos obsoletos de 
exploração do solo; 

d – planejamento da estrutura dos transportes 
e armazenamento no sentido de assegurar o 
escoamento da produção; 

e – defesa e fomento das exportações, com o 
objetivo de aumentar a capacidade de importar, cujo 
nível influi sôbre os planos de investimentos e o 
processo de industrialização; 

f – programação das inversões públicas e 
privadas, indispensáveis ao crescimento econômico 
da região com o estabelecimento de prioridade aos 
investimentos e localização de indústrias 
fundamentais; 

g – correção dos desequilíbrios geográficos e 
setoriais, perturbadores do crescimento econômico; 

h – estudos de mercado, com o objetivo de 
incentivar e orientar as inversões privadas no sentido 
 

do desenvolvimento regional e relações  
comerciais com as demais regiões do País, 
prevalecendo, sempre, o interêsse da unidade 
nacional; 

i – estudos específicos sobre indústrias de 
interêsse regional e nacional, tendo em  
consideração mercados, matéria-prima, fontes  
de financiamento, processos tecnológicos e 
rentabilidade, com o fim de despertar o interêsse de 
inversores privados; 

j – aproveitamento múltiplo de cursos d'água 
para produção de energia elétrica, para navegação, 
irrigação e piscicultura. 

Sr. Presidente, esta, em resumo, a obra  
até agora, realizada pela Comissão Interestadual  
da Bacia Paraná-Uruguai, e nós, os habitantes 
daquela vasta região do País, estamos certos de  
que êsses projetos serão realizados. Confiamos  
na energia e capacidade dos filhos dos Estados  
que compõem aquela Bacia, mas confiamos,  
acima de tudo, na ação dinâmica, e construtora  
de São Paulo, do povo paulista e dos seus 
dirigentes. 

Sr. Presidente, ao fazer esta comunicação 
congratulo-me com todos os Estados componentes 
da Bacia Paraná-Uruguai; louvo o trabalho  
realizado pelo eminente Ministro Alves de Souza 
Lima, pelo Professor Mendes da Rocha um dos  
seus mais capacitados auxiliares, pelo Vice-
Presidente da Comissão Sr. Mário Wanderboch, 
dedicado representante do Estado de Mato Grosso; 
louvo todos os auxiliares da Comissão Interestadual 
e proclamo a nossa confiança na obra que há de  
ser realizada para benefício daquela região e, 
sobretudo, para benefício da Unidade Nacional. 
(Muito bem! Muito bem! Palmas. O orador é 
cumprimentado). 

O SR. FREITAS CAVALCANTI: – Sr. 
Presidente, peço a palavra para explicação pessoal. 
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O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI (para 
explicação pessoal) (*): – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, em fins da última semana encaminhei da 
tribuna do Senado apêlo ao Sr. Ministro do Trabalho 
tendo em vista mensagem que recebi do Presidente 
do II Congresso Regional de Trabalhadores das 
Alagoas, no sentido de autorizar imediatamente a 
realização de eleições livres na Federação dos 
Trabalhadores, retirando-a do regime de intervenção 
ministerial. 

Após a comunicação feita no Senado, eu e o 
eminente Senador Argemiro de Figueiredo, Líder da 
Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, nesta 
Casa, mantivemos entendimento com o Sr. Ministro 
Fernando Nóbrega, que tomou conhecimento do 
cabograma por mim recebido e prometeu as 
providências necessárias. 

É com a maior satisfação, Sr. Presidente, que 
transmito ao Senado haver recebido carta do Sr. 
Fernando Nóbrega na qual me comunica que, 
considerando o apêlo dos trabalhadores das 
Alagoas, autorizou, imediatamente, a realização de 
eleições naquela Federação, determinando ao Sr. 
Procurador Geral da Justiça do Trabalho a 
designação de um Procurador para acompanhar a 
apuração no sentido de assegurar a mais ampla 
liberdade sindical. 

Considero do meu dever trazer essa 
comunicação ao Senado congratulando-me com  
os trabalhadores do meu Estado, que assim 
readquirem a franquia constitucional de organização 
de sua própria Federação; através de eleições  
livres, e deixo, consignada uma palavra de louvor  
ao Ministro Fernando Nóbrega pela presteza e 
 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

correção com que atendeu ao apêlo dos 
trabalhadores alagoanos. – (Muito bem; muito  
bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a hora 
do Expediente. 

Sôbre a mesa requerimento que vai ser lido 
pelo Sr. Primeiro Secretário. 

São lidos e deferidos os seguintes: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 368, DE 1959 

 
Exmo. Sr. Presidente do Senado Federal. 
Nos têrmos regimentais, requeiro a V. Exa. se 

digne solicitar ao Instituto de Aposentadoria e 
Pensões dos Industriários (IAPI), por intermédio do 
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, as 
seguintes informações: 

a) em que carreiras e cargos do quadro de 
servidores do referido instituto existem funcionários 
nomeados interinamente a mais de 2 anos; 

b) quais os concursos públicos, para 
provimento dos mesmos cargos e carreiras se 
acham abertos, em vias de realização ou 
programados e para que data, no Instituto; 

c) quais as razões ou motivos que levaram o 
Instituto a não realizar concursos em tempo hábil, a 
fim de evitar a permanência de interinos por mais  
de dois anos nos cargos ou carreiras referidos  
no item a. 

Sala das Sessões, 12 de outubro de 1959 – 
Mem de Sá. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 369, DE 1959 

 
Exmo. Senhor Presidente: 
(Solicita informações ao Poder Executivo, 

através do Ministério da Agricultura, sôbre 
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a não concessão de gratificações previstas no 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União e 
regulamentadas pelo Decreto nº 46.131, de 3 de 
junho de 1959) 

Nós têrmos do Regimento Interno, venho 
requerer a V. Exa. sejam solicitadas ao Poder 
Executivo através do Ministério da Agricultura, as 
seguintes informações: 

1) Existem nesse Ministério ocupantes de cargos 
e funções relacionados com o serviço de engenharia que 
fazem jus às gratificações previstas no Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da União e regulamentadas 
pelo Decreto nº 46.131 de 3 de junho do corrente ano, 
sem que as mesmas lhe sejam aplicadas? 

2) Qual a razão determinante da não 
concessão dessas gratificações aos titulares dos 
mencionados cargos e funções? 

Sala das Sessões, em 13 de outubro de 1959 
– Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE: – A Ordem do Dia 
consta de Trabalho das Comissões. 

Nada mais havendo que tratar, vou levantar a 
sessão. Designo para a de amanhã a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Primeira discussão (1º dia) do  

Projeto de Emenda à Consti- 
 

tuição nº 2, de 1959, que altera dispositivos 
constitucionais referentes à organização  
do Estado da Guanabara, tendo  
Parecer contrário, sob nº 233, de 1959, da 
Comissão Especial, tendo votos em separado dos 
Srs. Senadores Jefferson de Aguiar e Afonso 
Arinos. 

2 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 248, de 1951 (número 493, de 1950, 
na Câmara dos Deputados) que autoriza  
a organização de seringais-escolas, nos Estados 
do Amazonas, Pará e Mato Grosso e  
nos Territórios Federais do Acre e Guaporé, 
tendo pareceres (ns. 497, 505, 506 e 506-A,  
de 1959) das Comissões: de Constituição  
e Justiça, de Agricultura, Indústria e Comércio  
e de Legislação Social – favorável; de Finanças  
– pela rejeição, em virtude de já estar a  
matéria atendida pelo contrato firmado, em 18  
de outubro de 1958, entre o Escritório Técnico  
de Agricultura e o Departamento Nacional  
de Produção Vegetal, o Centro Nacional  
de Ensino e Pesquisas Agronômicas, a 
Superintendência do Plano de Valorização  
da Amazônia e o Instituto Nacional de  
Imigração e Colonização. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 16 horas e 5 minutos. 

 



134ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 14 DE OUTUBRO DE 1959 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. FILINTO MÜLLER E CUNHA MELLO 
 

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

Cunha Mello. 
Lameira Bittencourt. 
Zacharias de Assumpção. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Leônidas Mello. 
Mathias Olympio. 
Victorino Corrêa. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Dix-Ruit Rosado. 
Argemiro de Figueiredo. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Silvestre Péricles. 
Lourival Fontes. 
Heribaldo Vieira. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Otávio Mangabeira. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Milton Campos. 

Moura Andrade. 
Lino de Mattos. 
Padre Calazans. 
Pedro Ludovico. 
Coimbra Bueno. 
Taciano de Mello. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Fernando Corrêa. 
Gaspar Velloso. 
Souza Naves. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Brasílio Celestino. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin – (53). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 53 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, declaro aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Novaes Filho, 4º Secretário, servindo  

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

O Sr. Cunha Mello, 1º Secretário, lê o 
seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Mensagens 

 
Nº 187, de 1959, do Sr. Presidente da 

República, acusando e agradecendo o recebimento 
da de nº 117, de 1959, desta Casa do Congresso 
Nacional. 
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MENSAGEM 
Nº 188, DE 1959 

 
(Número de Ordem na Presidência: 449) 
 
Excelentíssimo Sr. Presidente do Senado 

Federal: 
Tenho a honra de comunicar a V. Exa. que, no 

uso da atribuição que me confere os arts. 70, § 1º, e 
87, II, da Constituição Federal, resolvi negar sanção 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 3.182, de 1957 (no 
senado, nº 176-58), que modifica a letra a do 
parágrafo único do art. 87 do Decreto-lei nº 2.627, de 
26 de setembro de 1940, que dispõe sôbre as 
sociedades por ações, por considerá-lo contrário aos 
interêsses nacionais, em face das razões que passo 
a expor. 

A soberania das decisões da Assembléia, 
Geral, que é como foi dito alhures, o Poder 
Legislativo das sociedades por ações, tem sido 
norma tradicional no direito brasileiro, como o é na 
maioria das nações civilizadas, só admitindo 
limitações em decorrência de motivos de ordem 
pública. 

É verdade que se têm observado divergências 
no tocante ao quorum indispensável à destituição de 
diretores de sociedades por ações, entendendo 
alguns autores serem elas de ordem pública, não 
aceitando, por isso mesmo, a fixação, nos estatutos 
sociais, de quorum diverso do previsto em lei. Outros 
há, todavia, que admitem desde que seja mais 
rigoroso do que o legal. 

O objetivo do projeto primitivo foi, por sem 
dúvida, dirimir essas divergências, alterando, para tal 
fim, a lei específica. 

A proposição, todavia, foi inteiramente 
modificada, durante sua tramitação e, em sua redação 
definitiva, não mais cogita de quorum especial para 
destituição do diretores, mas, muito ao contrário, 
estabelece que "os membros da diretoria, do conselho 
fiscal ou de qualquer outro órgão criado pe- 
 

los estatutos" só poderão ser destituídos "quando 
ocorrer justa causa". 

Sucede que a conceituação de "justa causa" é 
ampla e vária, sendo sobremodo controvertido o seu 
entendimento. 

Doutrinàriamente, entende-se por justa causa 
tôda a motivação explícita ou implìcitamente, direta 
ou indiretamente, homologada por uma 
determinação de ordem jurídica. 

Ora, o projeto não estabelece quais os 
elementos que devam caracterizar a justa causa, 
para a hipótese da destituição nêle prevista. 

Assim, longe de dirimir dúvidas, a 
conversão do projeto em lei viria ensejar 
questões, as mais diversas, com graves prejuízos 
para as sociedades em aprêço, pois poderiam 
não ser coincidentes, para o entendimento  
dessa justa causa, os interêsses da Assembléia 
Geral, ou da sociedade, e os de algum, ou 
alguns, dos abrangidos pela alteração proposta 
pelo projeto. 

Ter-se-ia, em conseqüência, de resolver os 
litígios entre os órgãos da sociedade, quase que 
permanentemente, par via judicial, o que, além dos 
prejuízos já mencionados, importaria em perturbar a 
boa sistemática nesse campo do direito, segundo a 
qual a liberdade contratual deve ser preservada, 
sempre que não ocorra limitação de interêsse 
público. 

A intervenção do Estado em matéria  
de contratos de sociedades deve ficar limitada  
ao mínimo, restringindo-se ao campo da 
disciplina e das normas, não descendo a 
pormenores, que possam ilidir a livre vontade das 
partes. 

Finalmente, cabe assinalar que as mesmas 
questões poderiam surgir com relação às sociedades 
de economia mista, com evidentes prejuízos para a 
Administração Pública. 

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

Rio de Janeiro, em 10 de outubro de 1959 – 
Juscelino Kubitschek. 

 
PROJETO VETADO 

 
Modifica a letra "a" do parágrafo único do 

art. 87 do Decreto-lei nº 2.627, de 26 de setembro 
de 1940; que dispõe sôbre as sociedades por 
ações. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º A letra a do parágrafo único do art. 87 

do Decreto-lei nº 2.627, de 26 de setembro de 1940, 
passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 87............................................................... 
Parágrafo único................................................. 
a) nomear os membros da Diretoria, do 

Conselho Fiscal ou de qualquer outro órgão criado 
pelos estatutos e destituí-los quando ocorrer justa 
causa". 

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

À Comissão Mista incumbida de relatar o veto. 
 

Telegramas 
 
Senador Filinto Müller. 
DD Vice Presidente Senado Federal – Rio. 
Tiveram grande repercussão Círculos 

Econômicos nosso Estado ponderações  
feitas Senador João Arruda propósito substitutivo 
sôbre greves Senador Jefferson Aguiar pt  
Referidas observações são inteiramente procedentes 
e merecem apoio tôda indústria paulista pt 
Atenciosas saudações pt Antônio Devisate – 
Presidente Fiesp. 

Senador Filinto Müller. 
Vice-Presidente Senado – Rio – DF. 
Prazer comunicar têrmos resolução  

vinte Senado apresentou-se ho- 
 

je Assessor Legislativo Secretaria essa Casa José 
Vicente de Oliveira Martins. Cordiais agradecimentos 
– Juracy Magalhães. 

 
Ofícios 

 
Da Câmara dos Deputados, sob ns. 1.771 e 

1.775, encaminhando autógrafos dos seguintes 
projetos. 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 15, DE 1959 
 

(Nº 22-A, de 1959, na Câmara dos Deputados) 
 
Mantém a decisão do Tribunal de Contas 

denegatória do registro de contrato celebrado entre o 
Ministério da Educação e Cultura e a firma "Asca" 
Aparelhos Científicos Sociedade Anônima. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É aprovado o ato do Tribunal de Contas 

que negou registro ao contrato celebrado, em 8 de julho 
de 1958, entre o Ministério da Educação e Cultura e a 
firma "Assa" Aparelhos Científicos S. A., para 
fornecimento de materiais destinados à instalação de um 
gabinete de física no Colégio Pedro II (Internato). 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. 
Às Comissões de Constituição e Justiça e de 

Finanças. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 84, DE 1959 

 
(Nº 4.464-B, de 1958, na Câmara dos Deputados) 

 
Isenta do impôsto de importação e de 

consumo equipamento importado pela Siderúrgica J. 
L. AIiperti S. A. 

 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1º É concedida isenção do impôsto  

de importação e de con- 
  



– 375 – 
 
sumo para o equipamento de laminação constante 
das licenças ns. DG 57-39379-38307, 57-39380-
38308, 57-39381-38309 e 57-39382-38310, emitidas 
pela Carteira de Comércio Exterior, importado pela 
Siderúrgica J. L. Aliperti S. A. para a ampliação de 
suas instalações siderúrgicas. 

Art. 2º A isenção concedida não abrange o 
material com similar nacional. 

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Às Comissões de Economia e de Finanças. 
Do Sr. Presidente do Tribunal Superior 

Eleitoral, como segue: 
Em 6 de outubro de 1959. 
Nº 710. 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de solicitar a Vossa Excelência, 

com vivo empenho, a aprovação da emenda 
apresentada no Anexo Orçamentário da Justiça 
Eleitoral para o exercido de 1960, elevando de 
Cruzeiros 40.000.000,00 para Cr$ 150.000.000,00 a 
Subconsignação 1.6.09 – Despesas Gerais com 
Eleições 

Peço vênia para lembrar que em 1958, com as 
despesas de alistamento, fotografias de eleitores, 
preparo e realização das eleições gerais para o 
Congresso, foram despendidos mais de Cr$ 
16.000.000,00. Como em 1960, o pleito será apenas 
para Presidente e Vice-Presidente da República, e, 
em alguns Estados, para Governador, as despesas 
foram estimadas em Cruzeiros 150.000.000,00. 

Parece-me oportuno esclarecer, ainda tendo 
em vista a importância das eleições que serão 
realizadas no próximo ano, que o recurso à 
solicitação de abertura de crédito adicional, na 
hipótese de rejeição da emenda citada, poderá 
ocasionar sérios embaraças ao alistamento e à 
preparação do pleito. 

No corrente ano, por exemplo, o  
crédito especial de Cr$ 82.000.000,00, 
 

solicitado no início da legislatura, para as despesas 
com alistamento, a realização de eleições municipais 
em apenas 10 Estados, não foi aberto até esta data. 
Em conseqüência, êsse Tribunal não pode, ainda, 
redistribuir o numerário necessário para o 
pagamento de fotografias dos alistastes, bem como 
viu-se na contingência de negar totalmente as verbas 
para transporte e alimentação de mesários, e, ainda 
efetuar cortes profundos em relação às demais 
despesas com o alistamento e a realização das 
eleições. 

Assim, e para que no ano vindouro não surjam 
as mesmas dificuldades no alistamento, no preparo e 
na realização das eleições para Presidente e Vice-
Presidente da República, é que venho solicitar a 
essa nobre Casa do Congresso, por intermédio 
dessa E. Presidência, a aprovação da emenda de 
inicio mencionada. 

Nesta oportunidade apraz-me apresentar a V. 
Exa. os protestos de elevada estima e mui distinta 
consideração – Nelson Hungria, Presidente. 

À Comissão de Finanças. 
 

Avisos 
 
Do Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas, 

como seguem. 
Em 9 de outubro de 1959. 
Aviso nº 369-GM 
Senhor Primeiro Secretário, 
Na revisão a que êste Ministério está 

procedendo, dos requerimentos formulados pelos 
Senhores Congressistas, ainda não atendidos, foi 
localizado o processo relativo ao Oficio nº 653, de 3 
de dezembro de 1958, em que o Sr. Senador Lino de 
Mattos solicita informações a respeito de ligações 
rodo-ferroviárias com Bananal, Estado de São Paulo 
(Requerimento nº 516-58). 

2. Esta Secretaria de Estado já está de 
posse dos elementos relativos ao item 2º  
do Requerimento em aprêço concernentes  
ao Departamento Nacional de Estradas 
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de Rodagem, faltando as informações referentes  
ao item 1º, da alçada da Rêde Ferroviária Federal  
S. A. 

3. A fim de não mais retardar a resposta, ainda 
que parcialmente, transmito a V. Exa., a seguir, as 
informações relativas ao item 2º, enquanto se 
aguardam os esclarecimentos da Rêde Ferroviária 
Federal S. A., já reiterados. 

4. No Requerimento nº 516-58, pergunta o Sr. 
Senador Lino de Mattos (item 2º): 

"2) Quais são as condições de tráfego 
rodoviário e como, por intermédio do Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem, poderiam ser 
introduzidas melhorias na conexão da citada cidade 
paulista à BR-2, rodovia Presidente Dutra, de 
maneira a poder ser estabelecida linha de ônibus 
regular?" 

5. A respeito, esclareço a Vossa Excelência 
que a ligação rodoviária Bananal à BR-2 não 
pertence, ao Plano Rodoviário Nacional, razão por 
que o Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem só poderá inverter recursos naquela 
estrada se lhe fôr atribuída dotação especifica no 
Orçamento da União. 

6. A rodovia em aprêço integra o Plano 
Rodoviário Estadual de S. P. e no programa de 
trabalhos do Departamento de Estradas de 
Rodagem daquele Estado, entre 1956 e 1959, 
não há qualquer serviço previsto a efetivar-se na 
mesma ligação. 

7. Desta forma, a obra pretendida só poderá 
ser executada se forem concedidos os recursos a 
que me refiro no parágrafo 5 dêste aviso, ou se o 
órgão rodoviário do Estado de São Paulo inclui-la em 
seu programa de trabalho. 

Renovo a V. Exa. meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração. – Ernani do Amaral 
Peixoto. 

Do Sr. Ministro da Fazenda, nos seguintes 
têrmos: 

Aviso nº 490 – 8-10-1959. 
Senhor Primeiro Secretário: 
Em referência ao Ofício nº 576, de 15 de 

setembro findo, com o qual V. Exa. transmitiu o teor do 
Requerimento nº 313, de 1959, em que o Sr. Senador 
Gilberto Marinho solicita informações sôbre promoções 
de agentes fiscais do impôsto de consumo, tenho a 
honra de encaminhar a V. Exa. cópia do pronunciamento 
do Serviço do Pessoal, com o qual me manifesto de 
acôrdo, salvo em relação à interpretação constante do 
seu item c, cabendo acrescentar, por oportuno, que o 
processo atinente ao assunto já se encontra em fase 
final de exame nesta Secretaria de Estado, havendo sido 
também colhido a respeito da interpretação do § 1º do 
art. 429 do Decreto nº 45.422, de 12 de fevereiro de 
1959, o parecer da Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional, o qual irá orientar a manifestação definitiva 
dêste Ministério sôbre a matéria a ser submetida à 
deliberação do Sr. Presidente da República. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Exa. os protestos da minha alta estima e distinta 
consideração – Paes de Almeida. 

PROCESSO Nº 248.552-59 
Em atenção ao Requerimento de informações 

de autoria do Senador Gilberto Marinho, de nº 313, 
de 1959, 

Esclareço que: 
a) a Lei nº 3.520, de 30-12-58, dispôs na 

Alteração 13ª, art. 196: 
"A corporação dos agentes fiscais do impôsto 

de consumo compõe-se de 836 funcionários, de 
acôrdo com a distribuição abaixo, observado para as 
promoções, o sistema da legislação vigente, e 
passando à atribuição da Direção Geral da Fazenda 
Nacional a competência dos atos de suas 
remoções". (Grifei). 
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b) o sistema de promoções que está em vigor 
é o estabelecido na Lei nº 1.711, de 28.10.52 e o 
Regulamento, de Promoções aprovado pelo Decreto 
nº 32.015, de 29-12-52. Dispõem êsses diplomas 
legais: 

 
Lei nº 1.711, de 28-10-52 

 
Art. 41. A promoção, por merecimento à classe 

intermediária de qualquer carreira, só poderão 
concorrer os funcionários colocados, por ordem de 
antigüidade nos dois primeiros terços da classe 
imediatamente inferior. 

Parágrafo único. O órgão competente 
organizará para cada vaga uma lista não excedente 
a cinco candidatos. 

Decreto nº 32.015, de 29-12-52 
Art. 7º A promoção por merecimento recairá 

no funcionário escolhido pelo Presidente da 
República, dentre os que figurarem na lista 
prèviamente organizada. 

§ 1º A lista será organizada para cada classe e 
da mesma constarão os nomes dos funcionários de 
maior merecimento, em número correspondente ao 
quíntuplo das vagas a serem providas por êste 
critério, salvo se se tratar da classe final, hipótese 
em que serão incluídos todos os ocupantes da 
classe anterior, que preencham os requisitos legais. 

Art. 10. A promoção por merecimento às classes 
intermediárias de cada carreira só poderão concorrer os 
funcionários colocados nos dois primeiros terços da sua 
classe, por ordem de antigüidade. 

c) a preferência outorgada no § 1º do art. 429 
do Decreto nº 45.422, de 12-2-59, face à disposição 
expressa na alteração 13ª, art. 196 da Lei nº 3.520, 
de 30-12-58, de que para as promoções, será 
observado o sistema da legislação vigente,  
não exclui, na organização das lis- 
 

tas de merecimento a observância dos dispositivos 
transcritos na alínea anterior. 

d) das respectivas listas de merecimento que 
acompanham o projeto de decreto coletivo de 
promoção constou a observação de que, para os 
cargos criados pela Lei nº 3.520, de 30-12-58 e para 
as vagas decorrentes de seu preenchimento, aos 
funcionários mais antigos na classe é outorgada a 
preferência. 

O projeto de decreto referido, na parte 
referente à promoção por merecimento, inclui os 
nomes dêsses agentes fiscais do impôsto de 
consumo; 

e) face ao esclarecido na alínea anterior, julgo 
estar prejudicada a resposta à pergunta constante do 
item 3 do Requerimento de fls. 2. 

Com os esclarecimentos prestados, submeto o 
assunto à consideração superior. 

S. C. do S. C. R., 26 de setembro de 1959 – 
Hilda Marques, Chefe da T. P. 

À consideração superior. 
S. C. – S. C. R., 26 de setembro de 1959 – 

Nídio Alves Moreira da Silva, Chefe Substituto. 
Restituo ao Gabinete do Sr. Diretor Geral, 

tendo em vista o pronunciamento dêste Órgãos 
através da informação prestada pela Seção de 
Contrôle. 

S.P.F., 29 de setembro de 1959 – Eduardo 
Pinto Pessoa Sobrinho, Diretor. 

Esta Direção Geral, considerando 
satisfatòriamente atendidas, pelo Serviço do 
Pessoal, as Informações solicitadas pelo Senador 
Gilbento Marinho (fls. 2) restitui o processo ao 
Gabinete do Ministro, para os devidos fins. 

Direção Geral da Fazenda Nacional, em 1º de 
outubro de 1959 – Raimundo Brígido Borba, Diretor 
Geral, interino. 

Dê-se conhecimento ao Requerente. 
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Aviso nº 492 – 9-10-59. 
Senhor Primeiro Secretário: 
Tenho a honra de comunicar a V. Exa., com 

referência ao seu Oficio nº 613, de 5 do corrente 
mês, que, nesta data, foi encaminhado à Carteira de 
Câmbio do Banco do Brasil S. A., para prestar 
informações, o processo relativo ao Requerimento nº 
350, de 1959, de autoria do Sr. Senador Rui 
Palmeira. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Exa. os protestos da minha alta estima e distinta 
consideração – Paes de Almeida. 

Dê-se conhecimento ao Requerente. 
Aviso 375-GM. 
Em 12 de outubro de 1959. 
Senhor Primeiro Secretário. 
Em referência ao seu Oficio nº 206, de 12 de 

maio de 1958, cabe-me prestar a V. Exa. as 
seguintes informações, que atendem ao 
Requerimento nº 147, de 1958, do Sr. Senador Lino 
de Mattos. 

1º Quantos navios, adquiridos por conta do 
Fundo de Marinha Mercante, foram entregues a 
armadores particulares? 

R. – Até a presente data nenhum. 
2º Quais as razões determinantes dessas 

cessões, a que titulo se processaram, a favor de 
quem, por venda, empréstimo ou arrendamento? 

R. – Prejudicada, face à resposta dada ao item 
anterior. 

3º No Relatório do "Comandante Midosi" 
existe prova de atos de sabotagem prejudiciais às 
atividades de nossa Marinha Mercante? 

R. – Não. Dos Relatórios do Comandante, nas 
duas viagens realizadas em 1957, nada consta de 
anormal, muito menos qualquer ato que possa ser 
qualificado como sabotagem contra a Marinha 
Mercante. 

4º É exato o que se noticia, de que os nossos 
transportes marítimos trabalham menos horas-ano do 
 

que aquelas em que permanecem estacionados? 
R. – Realmente, em 1958, em portos 

nacionais, os navios da frota do Lóide Brasileiro 
estiveram 73.487 horas operando contra 103.141 
horas parados, por diversos motivos, entre os quais 
ressaltam os periódicos congestionamentos dos 
portos e o sistema de estiva vigorante no País. 

5º A quanto monta, em dólares, o desembôlso 
anual de divisas que sofre a economia nacional por 
fretes pagos a armadores estrangeiros, em 
decorrência da falta de navios modernos a serviço do 
Lóide Brasileiro? 

R – Importação – cêrca de US$ 132.000.000; 
Exportação – cêrca de US$ 193.000.000. 
6º O Tesoureiro Geral do Lóide recebeu, com 

infração do art. 148 da Lei dos Funcionários 
Públicos, importâncias sob a rubrica 
"extraordinários"? 

R. – O Tesoureiro do Lóide recebia 
extraordinários, de acôrdo com o Parecer nº 433-59, 
de 4 de agôsto de 1959, que acompanha o presente, 
por fotocópia, anexado pela direção daquela 
emprêsa para melhor compreensão dos motivos que 
levaram a pagar serviços extraordinários ao 
tesoureiro. 

7º Procede a informação de que desapareceu, 
em 1957, elevada soma em dinheiro destinado aos 
tripulantes do vapor "Camumu"? – Quanto 
desapareceu? – Foram apuradas as 
responsabilidades? 

R. – Nenhuma importância desapareceu da 
Tesouraria do Lóide Brasileiro. Se tal tivesse 
acontecido, seria o caso de abertura de inquéritos 
administrativo e policial. 

O que se passou foi o seguinte: O Lóide 
Brasileiro procedeu à rigorosa fiscalização nos 
serviços de recolhimento de vencimentos não 
reclamados. Dessa verificação, chegou à 
conclusão de irregularidades praticadas pela 
displicência dos servidores José Moreira Pas- 
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sos, Tesoureiro-Auxiliar e Luiz Euclydes dos Santos, 
Escriturário. 

O Lóide Brasileiro não teve prejuízos 
materiais, devido às providências tomadas com a 
devida presteza. Para evitar, contudo, reincidência 
ou alegação de não punição pela falta cometida, 
foram os dois servidores suspensos das suas 
funções por 25 dias. 

2. Nesta oportunidade, eclareço que ao 
assumir a direção dêste Ministério, nos últimos dias 
de julho pretérito, encontrei paralisado o processo 
originado pelo citado Ofício nº 206-58, que mais 
cedo não foi respondido devido ao tempo gasto com 
o preparo da resposta à quinta pergunta, que 
implicou na consulta a volumosa documentação no 
Departamento Comercial do Lóide Brasileiro. 

Renovo a V. Exa. meus protestos de elevado 
aprêço e distinta consideração – Ernani do Amaral 
Peixoto. 

 
LÓIDE BRASILEIRO 
Patrimônio Nacional 

 
Procuradoria 

 
Rio de Janeiro, 4 de agôsto de 1959. 
Parecer: 433-59. 
Senhor, Secretário-Geral, 
Atendendo à consulta formulada no memorando 

junto. (SG. 655), cumpre-me, esclarecer que ao atual 
Tesoureiro desta autarquia (servidor Amaro Soares de 
Andrade), jamais constituiu nem constituirá infração do 
artigo 148 do Estatuto dos Funcionários Públicos da 
União (Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952), o 
pagamento do que porventura, devido lhe seja  
pela prestação de serviços extraordinários além  
da jornada normal de trabalho de seis horas (pessoal  
de escritório), de acôrdo com a vigência da fixação  
do Decreto nº 26.299, de 31 de janeiro de 1949;  
isso porque o referido servidor não é simples  
titular comissionado (a quem é defeso aquêle 
pagamento de extraordinários, "ex-vi" do men- 
 

cionado art. 148), porém, mui diversamente, 
titular efetivo daquele cargo, como lhe assegurou 
e assegura expressamente o preceito legal de 
que: 

"Aos atuais ocupantes do cargo de Tesoureiro 
nas diversas repartições federais, é assegurada a 
efetividade, observados os padrões especificados 
nesta lei, passando o Provimento a ser feito em 
comissão, sómente no caso de vaga." 

(Art. 11, Lei nº 403, de 24-9-48). 
2. Portanto, como acabamos de ver dessa 

transcrição grifada da lei das tesourarias de 
serviço público federal, também aplicável às suas 
respectivas autarquias (artigo 2º, Lei nº 403, de 
24 de setembro de 1948, combinado com a Lei nº 
1.095, de 3-5-50), só ao futuro titular 
comissionado no cargo de Tesoureiro é que 
incidirá direta proibição (a de perceber 
extraordinários serviços prestados além da 
jornada legal), pois só êsse futuro titular, na 
vacância do atual, é que exercerá o cargo em 
comissão (art. 11, da Lei nº 403, de 24-9-48). 

3. Aliás, "permissa vênia", não custa 
ressaltar que, no caso do servidor Amaro Soares 
de Andrade, sua efetividade no cargo  
de Tesoureiro (e não Tesoureiro-Geral, 
inexistente, quer na terminologia legal, quer  
na estruturação administrativa da autarquia) 
decorreu, não apenas da imperatividade  
do mencionado art. 11 da Lei nº 403, de 24-9-48, 
mas também em conseqüência da  
lei interpretativa daquela primeira que, ao 
especificar estarem as autarquias federais 
compreendidas na locução "serviços autônomos", 
mandou também que, na sua  
aplicação, respeitados os direitos adquiridos, 
fôsse feita a reestruturação (art. 1º, parágrafo 
único da Lei nº 1.095, de 3-5-50). 

4. Portanto, esta Procuradoria  
e, mui especialmente, o procura- 
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dor signatário dêste, podem afirmar perante essa 
ilustre administração que, além dêste, mantêm "in 
totum" o parecer anterior, o de nº 659, de 31 de julho 
de 1957, opinião aquela favorável ao pagamento 
daqueles extraordinários ao atual titular efetivo do 
cargo de Tesoureiro da autarquia. 

5. Quanto à parte da "matéria de facto" da 
indagação, isto é, se aquêles extraordinários foram 
ou não pagos ao referido Tesoureiro efetivo, nem a 
Procuradoria nem o signatário dêste têm elementos 
para confirmar ou negar, ratificando e confirmando 
apenas que, se tais extraordinários foram pagos, não 
o foram graciosa nem liberalmente mas, ao contrário, 
com pleno amparo de lei. 

É o parecer ao qual juntamos, para melhor 
esclarecimento da convicção manifestada, fotocópia 
autenticada do parecer anterior (nº 659, de 31 de 
julho de 1957), confirmando ainda perante essa 
superior administração que muita honra e prazer 
teremos em sustentar um e outro, quer perante o 
Egrégio Poder Judiciário, quer perante o Nobre 
Congresso Nacional – Aníbal Antonino Nelson 
Machado, Procurador de Primeira Categoria. 

Uma fotocópia autenticada do Parecer nº 659-57. 
 

Procuradoria 
 
Rio de Janeiro, 31 de julho de 1957. 
Parecer: 659-57. 
Senhor Chefe do Serviço do Pessoal. 
Atendendo à sua solicitação de consulta  

verbal em aditamento àquela parcialmente 
respondida pelo Parecer nº 647-57, esta 
Procuradoria esclarece que o Tesoureiro desta 
autarquia faz jus também a percepção da 
gratificação pela prestação de serviços 
extraordinários (todo aquêle que ultrapasse à  
jornada de seis horas, Decreto ao 2.699 de 1949), 
isso proque o seu titular não é um comissionado 
titular eventual de um cargo em co- 
 

missão, porém, diversamente, titular efetivo, em 
conseqüência de preceito legal que diz: 

"Aos atuais ocupantes do cargo de 
Tesoureiro, nas diversas repartições federais, é 
assegurada a efetividade, observados os padrões 
especificados nesta lei, passando o provimento a 
ser feito em comissão, sòmente no caso de 
vaga." 

(Art. 11, Lei nº 403, de 24-9-48). 
2. Por isso mesmo é que, quando adveio a 

Lei nº 1.095, de 3 de maio de 1950, que estendeu 
às autarquias federais a Lei das Tesourarias  
(Lei nº 403, de 24-9-48 e posteriores), o  
servidor Amaro Soares de Andrade foi, por fôrça 
de artigo citado (art. 11 da Lei nº 403, de 24-9-
48), efetivado no referido cargo e com inteiro 
respeito ao direito adquirido (art. 1º, Lei nº 1.095, 
de 3-5-50). 

3. Assim, esclarecendo a parte restante da 
consulta de V. Sa., o Tesoureiro, titular efetivo 
nesta autarquia, tem, tinha e terá direito  
á percepção de gratificação por serviço 
extraordinário, não apenas de agora mas por  
todo o tempo em que, depois de efetivado  
por fôrça daqueles diplomas legais combinados, 
vem exercendo aquêle alto cargo, só se  
excluindo de qualquer levantamento de  
atrasados porventura devidos o que ultrapasse  
ao prazo da prescrição qüinqüenal, se  
porventura a mesma não tiver sido interrompida, 
isso porque a gratificação por serviço 
extraordinário é de também ser paga "ex  
officio" mês por mês, pois compõe os "alimentos" 
representados pelos vencimentos. 

É o parecer. – Anibal Antonino Nelson 
Machado, Procurador de Primeira Categoria. 

Dê-se conhecimento ao Requerente. 
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O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador Caiado de 
Castro, por troca com o nobre Senador Victorino 
Corrêa, primeiro orador inscrito. 

O SR. CAIADO DE CASTRO (*): – Sr. 
Presidente, antes de entrar, pròpriamente, no 
assunto que me traz à tribuna, desejo, mais uma vez, 
protestar contra o péssimo serviço de distribuição do 
"Diário do Congresso" que, apesar de reclamações 
constantes e de providências da Mesa do Senado, 
continua com a irritante irregularidade de sempre. 

Sòmente hoje, graças à gentileza de um 
funcionário da Casa, tive oportunidade de ler o 
discurso pronunciado, no dia 8 do corrente, pelo 
nobre Senador Coimbra Bueno, a quem estimo, 
desde tenra idade, e a quem renovo, neste 
momento, a expressão da minha simpatia e 
admiração pela sua inteligência e notável capacidade 
de trabalho. 

Lamento não esteja S. Exa. presente, pois o 
que vou dizer não lhe deve ser muito agradável. 
Aliás, confesso-me acanhado de usar da palavra na 
ausência do nobre representante de Goiás, e espero 
que amanhã, pelo "Diário do Congresso", tome S. 
Exa., com calma, conhecimento do meu discurso e 
reconheça a justiça de minhas considerações. 

Declarou o ilustre Senador Coimbra Bueno 
que, depois de vinte anos de trabalho no interior do 
Estado do Rio de Janeiro, obteve a convicção plena 
de que a quase totalidade das populações, quer do 
Distrito Federal, quer daquele Estado, "desejam" 
ardentemente a fusão das duas unidades. 

Tenho procurado, no problema da  
fusão ou da confusão, por enquanto agitado  
mais pelos políticos de outros Estados do  
que pelos cariocas e fluminenses, utilizar-me 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

de elementos fornecidos pelos próprios fluminenses, 
a fim de não me deixar envolver pelo ardor que a 
causa em nós desperta. 

Ainda ontem ouvimos a palavra serena, 
brilhante e abalizada do ilustre Senador Paulo 
Fernandes que, uma vez mais, esclareceu o Senado 
sôbre os inconvenientes da fusão. 

Respondendo, entretanto, à afirmativa do 
nobre Senador goiano, cuja sinceridade não ponho 
em dúvida mas cuja profundidade é discutível, 
utilizarei as palavras do eminente Senador 
Villasbôas: 

"A referência que V. Exa. acaba de  
fazer à vontade da população do Rio de  
Janeiro, no sentido dessa unificação, não me  
parece muito real. O Distrito Federal vinha, de 
quarenta anos, trabalhando pela autonomia; e, 
chegando o momento de entrar no gôzo dela, é que 
vai subordinar-se ao Estado do Rio de Janeiro? 
Julgo não ser êsse o pensamento do povo  
carioca". 

Em seguida afirma o meu particular amigo, 
nobre Senador Coimbra Bueno, que a criação de 
mais um Estado, nivelado com S. Paulo, Minas 
Gerais e Rio Grande do Sul, contribuirá para melhor 
equilíbrio entre as unidades da Federação. 

(Lendo) Não seria demasiado repetir  
que o equilíbrio da Federação será  
conseguido com o desenvolvimento de todos  
os Estados e não com a supremacia gritante  
de 4 ou 5 sôbre os demais. Estado forte,  
para que? Para ter completa predominância  
sôbre seus irmãos? Para que sòmente  
êles, os fortes, orientem os destinos do  
Brasil? Felizmente, como ontem foi salientado 
com muita propriedade, – no Brasil –  
agora, já falamos, raciocinamos, discutimos,  
na base de Partidos e não de grandes ou 
pequenas Bancadas. E dia virá em que teremos 
programas bem definidos, disciplina partidá- 
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ria bem apurada, orientação uniforme em qualquer 
ponto do Brasil. 

Mas, não foram êsses, apenas, os equívocos 
do nobre Senador Coimbra Bueno. S. Exa. iniciou 
seu discurso, tecendo um hino ao Congresso, ao 
Chefe da Nação, à Companhia Urbanizadora da 
Nova Capital, pelos resultados obtidos. Esqueceu-se, 
porém, de falar no Marechal Dutra, que impulsionou 
com vontade forte e serena os problemas para a 
mudança da Capital. 

Esqueceu-se do Presidente Getúlio Vargas, do 
qual fomos auxiliares, o Senador e eu, nos estudos 
para a escolha da localização da nova Capital e em 
cujo Govêrno, tôdas, tôdas, repito, tôdas as 
providências foram tomadas com segurança e sem 
alardes para que a lei fôsse cumprida e possibilitada 
fôsse ao atual Govêrno a realização desta obra 
formidável. Se êsses dois Chefes de Estado não 
houvessem equacionado o problema, como poderia 
solucioná-lo o Presidente Juscelino? 

O nobre Senador Coimbra Bueno deixou-se 
impressionar pelo que ouviu e tirou uma conclusão 
pouco real de que a quase totalidade da população 
carioca e fluminense, quer a fusão. Há pouco tempo, 
viajando pelo Estado de Goiás, "aconteceu" 
encontrar-me com algumas pessoas, então, 
exaltadas, apaixonadas, pela criação do Estado do 
Tocantins. Quem tivesse tido contato apenas com 
êsses elementos poderia concluir que a população 
de Goiás era favorável ao desmembramento do 
Estado. Eu sei, S. Exa. sabe, que essa não é a idéia 
do generoso, altivo e leal povo goiano. Poderia eu, 
sòmente com essas informações, vir afirmar  
que a quase totalidade da população desejava  
o desmembramento? Como receberia o ilustre 
Senador goiano, um movimento de mato-
grossenses, baianos e cariocas pelo 
desmembramento de Goiás? De minha parte, seria 
contra, condenaria essa intromissão e com o 
 

amor que tenho a Goiás, com o sangue goiano que 
me corre nas veias, lutaria para que tal não 
acontecesse, sòmente aceitando o fato consumado, 
quando, na forma da Constituição o povo goiano 
assim o decidisse. Isso é que nós, cariocas, 
desejamos para nossa terra. 

Não queremos uma reforma de Constituição 
apressada e original, não queremos que os 
problemas de nossa casa sejam solucionados pelos 
vizinhos ou parentes, nós, cariocas e fluminenses, 
queremos ser senhores de nosso nariz. Nós 
queremos, antes de mais nada, um estudo 
ponderado que nos conduza a um resultado positivo. 
Os sonhadores, aquêles que pretendem fazer 
experiências à nossa custa, aquêles que afirmam 
sem base, a todos êsses pedimos um pouco de 
paciência, um pouco de piedade. O problema precisa 
e deve ser estudado dos dois lados. Que vantagem 
terá o povo fluminense com a fusão? Que resultará 
dêsse novo Estado? 

Os fluminenses de lá, isto é, aquêles que 
constituem a maioria como disse muito bem Edgard 
Teixeira Leite, precisam ser ouvidos e esclarecidos. 
Os fluminenses de cá (isto é, os que residem ou 
vivem no Distrito Federal) estão vendo o problema, 
apenas do carioca. Que poderá fornecer o Estado do 
Rio ao atual Distrito Federal? Que coisa tão 
maravilhosa será essa que justifique o 
desaparecimento de um Estado tão antigo quanto os 
outros? 

O Estado do Rio será o celeiro do Distrito 
Federal, que terá abastecimento abundante, vida 
barata, apesar da COFAP. Certo, mas com que 
roupa? 

Pão – o trigo vem da Argentina, dos Estados 
Unidos e um pouco do Rio Grande do Sul. 

Carne – vem do Brasil-Central; o Estado do 
Rio não possui gado de corte para as suas próprias 
necessidades. 
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Leite – só concorre com 20 por cento do 
consumo do Distrito Federal; o grosso vem de Minas 
e Espírito Santo. 

Arroz e Feijão – vêm do Rio Grande, do 
Triângulo Mineiro, de Goiás. 

Açúcar – possui bastante, porém grande parte 
do consumo carioca é do Nordeste. 

Café – vem de São Paulo. 
Frutas e produtos hortícolas – grande parte 

vem de São Paulo. 
Aves e ovos – grande parte vem de São 

Paulo. 
Água – de acôrdo com a Constituição (art. 34) 

e o Código de Águas (art. 29) pertence à União. O 
mais importante é o Paraíba que nasce na Serra da 
Bocaína... 

E assim por diante. Essa história de celeiro é 
lenda, se não quisermos classificá-la como pilhéria. 

A receita do Distrito Federal para 1960 está 
estimada em 23 bilhões de cruzeiros, quando a do 
Estado do Rio, é quase sete vêzes menor. 

O funcionalismo do Distrito Federal consome 
60 por cento da renda ou seja: aproximadamente 14 
bilhões de cruzeiros. É sabido que a remuneração do 
funcionalismo carioca é muito superior à do Estado 
do Rio. Feita a fusão, – e se não encontrarem outra 
fórmula de emendar a Constituição – terá que haver, 
forçosamente, um reajustamento para o 
funcionalismo fluminense. Pelas informações 
colhidas até agora – e ainda não confirmadas – a 
renda global do futuro Estado do Rio de Janeiro, não 
chegará para o pagamento do funcionalismo. Como 
irá viver, êsse Estado farto, rico, portentoso, com 
uma Bancada de 33 Deputados? 

Outro aspecto curioso, o atual D.F. tem uma 
renda tributária de caráter estadual do valor de 16 
bilhões e 750 milhões de cruzeiros. 

Se êsse dinheiro fôr distribuído pelo  
Estado, que sobrará para o atual D.F.? Como  
pagar os funcionários? Como cuidar da cida- 
 

de? Como sonhar com um cáis contínuo circundando 
a Baía de Guanabara, da Cidade do Rio de Janeiro à 
de Niterói? Não seria o caso de se dizer como o 
velho pracinha: Acorde imprudente!!!? 

Antes do toque de alvorada e ainda fazendo 
render um pouquinho mais tão delicioso sonho, 
gostaria de pensar como aumentar o número de 
escolas e de hospitais com tanto dinheiro que vai 
sobrar depois da fusão... 

No momento, só possuímos 115.410 crianças 
matriculadas nas Escolas contra cêrca de 60 mil em 
todo o Estado do Rio de Janeiro. Todos gritam contra 
a insuficiência das Escolas, todos reclamam contra 
as filas dos país, na defesa de uma vaguinha... Nós, 
cariocas, já estamos habituados com o sacrifício; 
desde 1825 temos a fila de água, então formada 
pelos escravos, que nos legaram a paciência, a 
resignação, a malícia carioca para entoar loas ao 
maior Estádio do Mundo, quando continuamos com a 
falta de água, abundância de lixo, ruas esburacadas, 
escolas deficientes, hospitais sem leitos para os 
enfermos, fila do feijão, que não é mais nosso, fila de 
carne para quem pode perder quatro horas de 
trabalho... 

Aí vem o Estado portentoso, com as estradas 
que surgirão, com a vida mais suave e barata, com a 
assistência rural solucionada... tudo isso sem 
dinheiro, porque na sua falta os salários serão 
diminuídos, o pagamento das obras será espetado... 
ou dependurado. 

E por hoje é só. Vamos terminar – e já vamos 
tarde – eu sei, porém vamos terminar parodiando o 
discurso do meu velho e querido amigo Senador 
Coimbra Bueno. 

"Devemos todos, sem distinção de  
Estado, côr, raça, credo ou partido, lutar para que 
não haja fusão e para que cada Estado continue  
de seu lado lutando por um Brasil forte e unido  
e pela felicidade de seu povo. (Muito bem! Muito 
bem!). 
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O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 
Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador Afonso Arinos, 
por cessão do nobre Senador Ruy Carneiro, segundo 
orador inscrito. 

O SR. AFONSO ARINOS (*): – Sr. Presidente, 
Senhores Senadores, a Imprensa matutina noticia 
incidente profundamente lamentável, ontem ocorrido 
na Câmara dos Deputados: o Sr. Deputado Ary 
Pitombo, agredia fisicamente um dos mais íntegros, 
bravos, brilhantes e respeitáveis jornalistas da nova 
geração – o Sr. Hélio Fernandes – quando subia a 
escada que leva à Presidência daquela Casa do 
Congresso. 

Sr. Presidente, consegui atravessar, nos meus 
doze anos de mandato parlamentar na Câmara 
Baixa, algumas das mais tempestuosas crises que já 
sacudiram o regime republicano; logrei cruzar – 
graças a Deus, ileso, não apenas fisicamente, o que 
seria de pouca significação, mas moral e 
sentimentalmente – as lutas mais árduas em que me 
engolfei naquela Casa. Em várias delas, 
notadamente nas mais recentes, tive ardoroso, 
violento e, até, desencadeado adversário, o Sr. 
Deputado Ary Pitombo, de quem – seja-me lícito 
acentuar – não guardo motivo de queixa, mas, ao 
contrário, razões para agradecer o tratamento cortês 
que sempre me dispensou. É, portanto, lamentando 
profundamente e com maior surprêsa que vejo um 
representante do povo, eleito pelo glorioso Estado 
das Alagoas, membro da Mesa, ceder aos impulsos 
descontrolados e arrebatados de seu temperamento 
e de sua suscetibilidade, tomar, através do desfôrço 
físico, a atitude que lhe pareceu mais conveniente, 
em defesa de melindres pessoais. 

Sr. Presidente, vi com particular preocupação 
a circunstância de êsse episódio – que não hesitarei 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

em chamar degradante – ter transcorrido no  
recinto do Palácio Tiradentes, provocado, repito,  
por membro da Mesa daquela Casa do Congresso, 
que se fazia acompanhar o que é mais grave, de 
dois indivíduos não pertencentes ao serviço da 
Câmara dos Deputados, e que não tinham  
razão para ali se encontrarem no momento da 
sessão. 

Êsse o aspecto que procuro particularmente 
ressaltar. Claro está que nenhum de nós pode 
confiar demasiado nas reações de seus nervos, nos 
impulsos do seu subconsciente, nas tempestades 
dos seus sentimentos feridos. 

O que me trouxe à tribuna, entretanto, foi a 
preocupação de que o assunto não comporta 
interpretação dêsse teor, visto que, ao contrário, tudo 
parece indicar a existência de fria premeditação. A 
agressão foi consumada não apenas pelo  
homem que se dizia ofendido e agiu em revide de 
ofensa, mas acolitado – se assim me posso exprimir 
– por dois indivíduos que agiram, no caso, sem 
dúvida, na indígna qualidade de sicários, de 
capangas; e o fato parece-me bastante grave porque 
transcorrido, repito, no recinto da Câmara dos 
Deputados. 

Sabe V. Exa., Sr. Presidente, que em épocas 
anteriores da nossa tumultuosa vida democrática, 
episódios semelhantes ocorreram na outra Casa do 
Congresso; constituem êles, porém, páginas pouco 
brilhantes da nossa História Parlamentar, e assim os 
consideram os historiadores do nosso Poder 
Legislativo. 

Figuras sinistras pululavam naquele local – 
instalada que fôra a Câmara em outro edifício ao 
tempo da Primeira Constituição – por ocasião dos 
entrechoques da campanha civilista. 
Desgraçadamente, não foi poupado aos 
componentes da brava côrte que combatia pela 
causa de Rui Barbosa, defrontarem-se-lhes 
indivíduos apaaniguados e a sôldo que, pelos cor- 
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redores da Cadeia Velha, insultavam os 
representantes do povo. 

Recorda-se V. Exa., Sr. Presidente, dos 
acontecimentos constrangedores que se 
desenrolaram, já então nas cercanias do Palácio 
Tiradentes, por ocasião da campanha da Aliança 
Liberal. Vimos, o desvario, a insensatez, a 
impudência das autoridades policiais desta cidade, 
contratarem, na flor do banditismo urbano, indivíduos 
que, à porta daquele Palácio, insultavam os nobres 
integrantes da Oposição que tinham a audácia de 
dissentir das soluções oriundas do Catete. Êsses 
episódios, Sr. Presidente, ocorriam com a agressão 
de Deputados. 

Creio ser desconhecida, na nossa tradição 
Parlamentar, a utilização de braços, venais talvez, 
ou, em todo o caso, assalariados por sentimentos de 
dedicação pessoal, para auxiliarem representantes 
do povo no desfôrço contra aquêles que representam 
a liberdade da opinião pública. 

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

O SR. AFONSO ARINOS: – Perfeitamente. 
O SR. MEM DE SÁ: – Falando V. Exa., é 

completamente desnecessário manifestar pleno, 
integral e absoluto apoiamento ao protesto formulado, 
por voz e autoridade tão altas. Evidentemente, Vossa 
Excelência interpreta não apenas o pensamento de 
um Senador, o Senador da Oposição, mas o 
sentimento de todos os parlamentares e políticos 
brasileiros que almejam nível político que nos  
honre, e não nos degrade, perante a História e nossos 
filhos. Desejava, entretanto, hipotecar expressamente 
meu apoio e, principalmente – no que sou  
muito honrado – o do Comitê de Imprensa do  
Senado, que me pede seja veículo da  
manifestação de solidariedade ao digno colega tão 
soezmente atacado e ofendido. Se V. Exa. me 
 

permite, acrescento um aspecto para completar o 
quadro por V. Exa. traçado. Declarou o Sr. Deputado 
Ary Pitombo, hoje, aos jornalistas, que, tôdas as 
vêzes em que fôr atacado ou criticado pelo Sr. Hélio 
Fernandes, revidará da mesma forma brutal e 
selvagem, indo, provàvelmente, à eliminação, ao 
assassínio. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – O nobre orador dá 
licença para um aparte? 

O SR. AFONSO ARINOS: – Com todo o 
prazer. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Tomei 
conhecimento dos fatos narrados por V. Exa. pelo 
noticiário dos jornais. Aludindo aos mesmos, 
declarou o nobre colega que o Deputado Ary 
Pitombo fazia-se acompanhar, na ocasião do 
incidente, por dois sicários. Desejo esclarecer, por se 
tratar de integrante da Bancada do Partido 
Trabalhista Brasileiro na Câmara dos Deputados e 
baseado em informações colhidas na Imprensa, que 
as duas pessoas a que V. Exa. se referiu não são 
sicários, nem creio estivessem a serviço daquele 
representante. Um, é filho de Sua Excelência; outro, 
seu secretário, que o assessora nos trabalhos 
daquela Casa. Não entro na apreciação da 
ocorrência porque li, em dois jornais, versões 
diferentes. Assim, só após conhecimento perfeito 
poderei opinar sôbre ela. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Sr. Presidente, 
agradeço a honrosa intervenção do Senador  
Mem de Sá, em apoio de meu discurso; e  
incluo, prazerosamente, a solidariedade que 
transmite, do Comitê de Imprensa do Senado. 
Também agradeço a sempre benvinda colaboração 
que me presta o nobre Líder do Partido Trabalhista 
Brasileiro. Em face das ponderações de S. Exa.,  
não tenho dúvida em, melhor considerando, 
reconhecer, até certo ponto, a razoabilidade da 
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presença, no episódio, do filho do Deputado Ary 
Pitombo. Não desconheço que aos jovens assiste o 
direito de acompanhar seus genitores nas situações 
delicadas em que se envolvem. 

No momento em que me aparteava o nobre 
Senador Lima Teixeira lembrei me de que meu filho, 
jovem de vinte e tantos anos, em uma das datas 
mais graves da minha vida – o dia 24 de agôsto – 
permaneceu todo tempo ao meu lado, no recinto do 
Palácio Tiradentes, mesmo quando eu ocupava a 
tribuna; e senti que não poderia impedi-lo de assim 
proceder. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Êsse o papel do 
bom filho. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Sr. Presidente, se 
reconheço o direito de o filho do Deputado Ary 
Pitombo permanecer ao lado do pai, naquela 
circunstância, não reconheço o direito de o pai 
premeditar a agressão, envolvendo o filho; e menos 
ainda compreendo a presença e a participação do 
outro indivíduo, estranho ao funcionalismo da 
Câmara dos Deputados, que nada tinha que ver com 
o episódio; não poderia sentir-se pessoalmente 
atingido pela crítica, talvez excessiva, do jornalista, 
mas espisoteou, escoiceou um homem tombado no 
chão. 

Sr. Presidente, o fato é da maior gravidade e 
ultraja o Parlamento. Como poderemos concordar 
em que um indivíduo estranho aos serviços da 
Casa... 

O SR. RUI PALMEIRA: – Certamente não 
haverá quem concorde. 

O SR. AFONSO ARINOS: – ...tenha livre 
acesso ao Plenário dos trabalhos? Êsse um aspecto 
que desejo salientar. 

Como já acentuei, nunca tive motivos senão 
para divergir do nobre Deputado Ary Pitombo, na 
vida política. Sempre o tive pela frente, nunca ao 
meu lado, em qualquer ocasião. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. AFONSO ARINOS: – Já concederei o 
aparte de Vossa Excelência. 

Como dizia, jamais tive motivo de queixa 
pessoal daquele Parlamentar. Lastimo apenas a 
situação gravíssima de que S. Exa. se fêz 
protagonista, permitindo que, a pretexto de sua 
defesa, terceiros praticassem covarde agressão, no 
recinto das sessões da Câmara dos Deputados. 

Não sei se estou prejudicado pela minha 
maneira de encarar os fatos; mas o episódio parece-
me seríssimo. Não se trata de indivíduos 
assalariados para agredir congressistas e sim de um 
Parlamentar que permitiu a entrada de estranho no 
Plenário de uma Casa do Congresso, para agredir 
jornalista nela credenciado. 

Sr. Presidente, é uma página nova na vida do 
Parlamento. 

Sôbre ela desejo reflita o nobre Deputado Ary 
Pitombo, solicitando-lhe reconsidere as palavras que 
pronunciou a respeito da ocorrência, os 
pensamentos que sôbre ela urdiu, as convicções que 
sôbre ela mantém. É preciso reveja S. Exa. sua 
atitude, que não se coaduna com a compreensão 
real e respeitável dos deveres parlamentares. 

Ouço, agora, com prazer, o aparte do nobre 
Senador Victorino Freire. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Sou velho 
amigo do Deputado Ary Pitombo, mas não posso 
deixar de lamentar profundamente o incidente 
ocorrido na Câmara dos Deputados. Tenho lido do 
jornalista Hélio Fernandes, que também considero 
meu amigo, críticas duras a políticos da Situação e 
da Oposição; da mesma forma, tenho assistido a 
retificações suas, naturalmente a pedidos das 
pessoas atingidas. Muitas vêzes êsse jornalista  
tem voltado atrás nas opiniões emitidas, depois  
de melhor informado. Nada custaria ao Depu- 
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tado Ary Pitombo interpelá-lo para restabelecer a 
verdade quanto ao fato apontado, que feria sua 
dignidade pessoal. Estou certo de que o jornalista 
retificaria o comentário, porque, não sendo alagoano, 
as informações que veiculou, foram-lhe, com certeza, 
trazidas de Alagoas por adversários daquele 
representante do povo. Não posso concordar em que 
S. Exa., sem antes inquirir o jornalista, haja mandado 
agredi-lo, inopinadamente. Lamento, repito, o gesto 
do meu prezado amigo e velho correligionário, 
Deputado Ary Pitombo. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Muito obrigado a 
V. Exa., pelo aparte tão significativo, porque, 
salientando embora suas relações de amizade com o 
Deputado Ary Pitombo, diverge inteiramente, no 
particular, da conduta de Sua Excelência. 

Em nome do meu Partido, Senhor Presidente, 
e por delegação do seu Líder, manifesto nossa 
integral solidariedade ao jornalista ferido no 
cumprimento do dever, ao jornalista atingido pelo 
risco de sua missão. 

Sabemos que êsse não é o primeiro caso 
ocorrido no País, e infelizmente não será o último. Por 
isso mesmo devemos manter-nos sempre vigorosos e 
integrais na nossa convicção da necessidade 
impostergável da liberdade de Imprensa. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. AFONSO ARINOS: – Com todo o 
prazer. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Não 
assisti ao início da oração de V. Exa. e vejo que o 
nobre colega está por finalizar seu belo discurso.  
O acontecimento, na verdade, merece lamentação 
de todos nós; é deplorável, mas solicitaria de V. Exa. 
recompusesse a parte histórica do acontecimento  
e não considerasse estranha a outra pes- 
 

soa envolvida no caso. Trata-se do secretário do 
Deputado Ary Pitombo. Não vai, nas minhas 
palavras, o desejo de defender especialmente a 
atitude de S. Exa. Mas, no momento em que o nobre 
colega manifesta o apoio da sua Bancada ao 
jornalista atingido, estimaria também – não mais 
apenas pelas palavras de V. Exa., mas pelas minhas 
fizéssemos unidos apêlo aos jornalistas que tanto 
têm contribuído para o processo de evolução 
democrática, pelas suas críticas aos homens 
públicos e aos Partidos, através dos trabalhos 
naturais da Imprensa, para que tivessem mais 
comedimento nas suas apreciações. Na verdade, a 
campanha desenfreada no sentido de atacar a 
probidade dos homens públicos pode ter essa 
conseqüência. Nem todos, como nós outros, já pela 
idade, já pela formação, já com a sensibilidade mais 
adaptada à realidade social, têm o temperamento de 
suportar umas tantas ofensas e agressões à sua 
dignidade. O excesso, de lado a lado, dá lugar a 
êsse desfecho desagradável. Perdoe-me perturbar o 
discurso de V. Exa., mas só cheguei agora e como 
Líder do Partido a que pertence o Deputado a que V. 
Exa. está se referindo, senti-me no dever de fazer 
êsse pronunciamento. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Agradeço a 
intervenção do nobre Líder do Partido Trabalhista 
Brasileiro que, longe de prejudicar meu discurso, 
como afirma, dá-lhe novo realce. 

Sr. Presidente, são uma constante da vida 
democrática os excessos da Imprensa em relação  
ao comportamento dos homens públicos, fora e dentro 
do Brasil. As maiores figuras da vida pública tiveram, em 
certo momento da existência, seus  
atos mal julgados, sua conduta mal interpretada, suas 
posições mal conhecidas pelas paixões ou  
pela falta de informação dos comentaristas de Imprensa. 
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Homens como Clemenceau e Churchill; como 
Campos Salles e Rodrigues Alves, foram vítimas de 
doestos, assacadilhos e contumélias brutais, que em 
nada influiram no julgamento que seus 
contemporâneos e a posteridade formaram dessas 
admiráveis figuras de nossa galeria de homens 
públicos. 

Nem ao Barão do Rio Branco – ainda agora o 
livro notável de Luiz Vianna traça o retrato definitivo 
dessa grande personalidade de nossa vida política – 
pouparam-se as agressões, que são apenas os 
ribombos das lutas e os relâmpagos das batalhas da 
vida pública. 

Mantenho, todavia, como síntese da minha 
convicção, no particular aquela admirável apóstrofe 
de Deputado francês, que dizia, da tribuna, a 
propósito da liberdade de Imprensa: "Prefiro ser 
governado por um homem de bem a quem chamo de 
ladrão, do que por um mão a quem chamo homem 
de bem". 

Na ausência da liberdade de Imprensa, 
perdem-se tôdas as categorias e apagam-se tôdas 
as diferenças; e vemos, na podridão das 
imobilidades ditatoriais, as coroas de louros serem 
colocadas nas cabeças que melhor se assentariam 
nos patíbulos. 

Sr. Presidente, na minha velha condição de 
democrata, que se orgulha de haver sempre mantido 
essa orientação na vida; de Deputado que ofereceu 
esfôrço nesse sentido, com o voto, que se tornou 
parecer na Comissão de Constituição e Justiça, de 
repulsa ao projeto que procurava garrotear a 
Imprensa do País; de homem que não receia a crítica 
à sua vida pública nem à sua vida particular, e as tem 
sofrido, e injustas, mas nem por isso perdeu a fé e a 
confiança na necessidade indestrutível dessa pedra 
basial do nosso sistema democrático, que é a 
liberdade de Imprensa – externo, mais uma vez, meu 
protesto e reitero solidariedade à pessoa do jornalista 
 

Hélio Fernandes, à liberdade de Imprensa no Brasil. 
Ao mesmo tempo, sem qualquer sentimento de ódio 
ou de animadversão pessoal que não alimento, visto 
que mantenho boas relações com o Deputado Ary 
Pitombo, dirijo apêlo ao que existe de mais generoso 
na personalidade e de mais forte no caráter daquele 
representante do povo, para que reveja os conceitos 
emitidos e se convença de que só pode 
engrandecer-se na medida em que compreender as 
críticas que lhe fazem, e amesquinhar-se, 
degradando, outrossim, o mandato que exerce, de 
seus coestaduanos, na proporção em que se utilizar 
do meio de que se serviu para contestar as críticas 
que recebeu. (Muito bem. Muito bem. Palmas). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Brasílio 
Celestino, terceiro orador inscrito. Comunico a S. 
Exa. que dispõe de vinte minutos, porquanto outros 
Senadores se inscreveram para comunicações 
inadiáveis. 

O SR. BRASÍLIO CELESTINO (*): – Sr. 
Presidente, Senhores Senadores, havia-me inscrito 
para tratar de problema da mais alta relevância para 
os destinos do Brasil e interêsse do Estado de Santa 
Catarina. 

Acontece que, na presente sessão finda, o 
mandato que eu vinha exercendo, modesta e 
apagadamente... 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Não 
apoiado. 

O SR. BRASÍLIO CELESTINO: – ...em 
substituição ao eminente Senador Irineu 
Bornhausen, meu chefe e querido amigo. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Vossa 
Excelência atuou digna e brilhantemente. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. BRASÍLIO CELESTINO: – Obrigado a 
V. Exa. Por essa razão quero, preliminarmente, 
estender à Mesa do Senado, aos Líderes de todos 
os Partidos, aos ilustres Senadores, à Bancada da 
Imprensa e aos funcionários da Casa, minhas 
despedidas e os mais sinceros agradecimentos pelas 
demonstrações repetidas e inequívocas de cortesia, 
cavalheirismo e, mesmo, de camaradagem. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. BRASÍLIO CELESTINO: – Com muita 
satisfação. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: –  
Adversário político de V. Exa. em Santa Catarina e 
na qualidade de representante do povo catarinense, 
asseguro que pode V. Exa. levar para o nosso 
Estado, o meu testemunho a respeito da ação  
digna, elevada, patriótica e merecedora de aplausos 
que teve no Senado da República, em substituição 
ao eminente Senador Irineu Bornhausen. É com 
satisfação e orgulho que faço esta declaração para 
que Vossa Excelência saiba, com absoluta  
certeza, que nós, catarinenses, tivemos na pessoa 
do eminente colega um alto e digno representante  
de nossa terra, nesta Casa do Parlamento  
brasileiro. 

O SR. BRASÍLIO CELESTINO: –  
Agradeço ao meu nobre colega Senador Francisco 
Gallotti, as referências laudatórias com que me 
honra. 

Sr. Presidente, volto a minha vida modesta de 
advogado e de jornalista no interior do Estado de 
Santa Catarina. Continuarei, como sempre fiz, a 
lutar, como velho democrata, pelas grandes causas 
da nossa Pátria. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – V. 
Exa. volta na certeza de que honrou sobremodo esta 
Casa. 

O SR. BRASÍLIO CELESTINO:  
– Muito agradeço o aparte honroso 
 

com que me distingue o nobre Líder do Partido 
Trabalhista Brasileiro. A escassez de tempo, porém, 
impede-me de tecer outras considerações, e 
passarei a ler o discurso que escrevi. 

(Lê). Sr. Presidente, Senhores Senadores. A 
busca constante da felicidade, tem sido sempre o 
supremo objetivo da humanidade. 

Essa ânsia em conquistar, cada vez mais, 
melhores condições para a sua própria existência, é 
a causa do progresso humano e da grandeza da 
civilização construída pelo homem. 

Os povos que souberam aproveitar os 
recursos naturais acumulados na terra se 
destacaram, em breve, dos demais, e formam hoje o 
grupo de países desenvolvidos, econômicamente 
fortes, cujas populações desfrutam de elevados 
padrões de vida, e que cada dia mais se 
aperfeiçoam. 

No quadro atual do progresso humano, o 
nosso País assoma como uma grande esperança, 
prenunciando ao mundo o seu portentoso porvir. 

É verdade que nem tudo está sendo realizado 
pela forma como todos nós teríamos desejado, mas 
é impossível negar-se que, em meio a sacrifícios e 
erros, a duras lutas e heróicos esforços, o Brasil está 
abrindo o caminho para ombrear com as nações 
mais desenvolvidas do universo. 

Estamos procurando realizar o nosso grande 
sonho de projetar a nossa Pátria no concêrto das 
nações como uma terra de homens amantes da paz, 
como um país fabuloso pelas suas riquezas 
materiais e espirituais, que ambiciona ser um refúgio 
de liberdade para todos os homens da terra. 

Um dos fatôres de principal importância à 
conquista do desenvolvimento que estamos 
buscando com tanto afã, é a utilização da energia 
barata, fonte indiscutível do adiantamento e do 
progresso de todos os povos. 

Justifico, Sr. Presidente, a  
minha presença na tribuna desta 
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Casa, tomando a atenção dos nobres Senadores, 
para algumas observações em tôrno do drama do 
carvão nacional, na esperança de poder contribuir, 
por alguma forma, à imperiosa necessidade da 
solução de sua grave crise. 

É o carvão, no mundo atual, a principal fonte 
de geração de energia elétrica. 

Em números redondos, podem-se alinhar 
assim os grandes produtores de carvão no mundo: 
Estados Unidos e Rússia: 500 milhões de toneladas 
anuais, cada um; China, 300 milhões; Inglaterra e 
Alemanha, 200 milhões, Polônia, 120 milhões; Japão 
e França, 80 milhões; Iugoslávia, Índia, Hungria, 40 
milhões. Outros países com menos. 

O Brasil produz pouco mais de 2 milhões de 
toneladas anuais. 

Por um dêsses caprichos da natureza, que 
ninguém sabe explicar, a América do Sul é 
paupérrima em reservas carboníferas, e todo o 
hemisfério sul produz apenas 2 por cento do carvão 
mundial. 

Afora na parte central do Chile, no planalto do 
Peru, na província de Neuquen, na Argentina, outros 
depósitos de carvão conhecidos, e econômicamente 
aproveitáveis, só existem nos Estados do Sul do 
nosso País, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul. 

Como dissemos, o carvão ainda é, nos dias 
atuais, a fonte principal de energia elétrica em todo o 
mundo, que pode ser assim distribuída: 

carvão: 51 por cento; 
hidrelétrica: 25 por cento; 
gás: 17 por cento; 
óleo combustível: 7 por cento. 
Sessenta por cento da energia elétrica 

produzida na Europa são originários da queima de 
carvão. 

A América do Norte, grande produtora de 
petróleo, obtém 51 por cento de sua energia elétrica 
à base de carvão. 

Como se vê, Sr. Presidente, pela  
sua alta importância na geração de energia,  
pela sua presença insubstituível na siderurgia  
e na indústria química, merece o car- 
 

vão em todo o mundo um lugar de destaque na 
economia dos povos. 

O carvão do Paraná e do Rio Grande do Sul, 
cujas reservas são estimadas em 500 milhões de 
toneladas, não é coqueificável, não servindo, por 
esta razão, à siderurgia. 

O único carvão siderúrgico existente no 
território nacional é o catarinense, cujas reservas são 
calculadas em um bilhão e quatrocentos milhões de 
toneladas. 

Santa Catarina produz atualmente  
um milhão e quatrocentas mil toneladas por  
ano. 

O carvão extraído das minas é denominado, 
tipo "lavador", e possui 34 por cento de cinzas e 
5.500 calorias. 

Para ser utilizado, deve o carvão ser 
submetido a um tratamento, a uma lavagem, de 
que resultam três produtos: 1) o carvão 
metalúrgico, com 16 por cento de cinzas, que é 
transformado em coque, e corresponde a um 
têrço do total extraído das minas; 2) o carvão de 
vapor, com 26 a 28 por cento de cinzas, que é 
utilizado como combustível nas locomotivas, na 
navegação e na produção de energia elétrica, e 
que corresponde a outro têrço do carvão extraído 
das minas; 3) o refugo piritoso, excelente fonte de 
produção de enxofre, de fabricação de ácido 
sulfúrico, e que não tem sido até agora 
aproveitado. 

O mercado de carvão metalúrgico é mais ou 
menos estável, isso porque, produzindo excelente 
coque, a sua produção é consumida pela Companhia 
Siderúrgica Nacional, que o beneficia no Lavador 
que possui em Capivari-de-baixo, no Município de 
Tubarão. O carvão metalúrgico é constituído por 35 
por cento, aproximadamente, do carvão que chega 
das minas e é transportado para o Rio de Janeiro e 
para Volta Redonda. 

Aqui, no Rio de Janeiro, é êle misturado à 
hulha importada, e utilizado na Fábrica de  
Gás. 

Em Volta Redonda, o carvão  
catarinense, numa proporção de 40 
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por cento, é misturado a duas qualidades de  
carvão importado da América do Norte: alto e baixo 
volátil. 

A produção de carvão nacional ultrapassa 
dois milhões e trezentas mil toneladas anuais, 
cabendo a Santa Catarina a cota de um milhão e 
quatrocentas mil toneladas, setecentas mil 
toneladas ao Rio G. do Sul, e cem mil toneladas 
ao Paraná. 

Numa produção de 1.600.000 toneladas 
anuais de carvão lavador, que é a produção 
catarinense prevista para o corrente ano, obtém-se 
560.000 toneladas de carvão metalúrgico, consumido 
pela Companhia Siderúrgica Nacional e pela Fábrica 
de Gás, 540.000 toneladas de carvão de vapor, e 
mais de 400.000 toneladas de refugo piritoso. 

Nas metas fixadas pelo Govêrno, a produção 
de carvão de vapor teria a seguinte utilização: 

Estradas-de-ferro: 296.000 toneladas. 
Usina Termelétrica da Cia. Siderúrgica 

Nacional: 100.000 toneladas. 
Fábrica de Álcalis: 200.000 toneladas. 
Entretanto, Sr. Presidente, com a aceleração 

repentina da meta ferroviária e a dieselização das 
estradas-de-ferro, diminuiu o consumo de carvão de 
vapor. Por outro lado, deixando a Fábrica de Álcalis 
de utilizar o referido carvão, o deficit do mercado 
cresceu. 

Atualmente, há um deficit, em relação às 
metas governamentais para o consumo de carvão 
vapor da ordem de 250.000 toneladas anuais. 

É êsse, Sr. Presidente, o drama do carvão 
catarinense. 

Essa crise, de aspecto econômico gravíssimo, 
oferece reflexos sociais ainda mais graves. 

É que são milhares de brasileiros que 
vivem dos trabalhos na Indústria carvoeira, e a 
tendência, se não fôr encontrada uma  
rápida solução para a colocação dos exce- 
 

dentes de carvão de vapor, é de redução da 
produção com o conseqüente desemprêgo, e o 
espectro da fome rondando-lhes os lares. 

Daí, Sr. Presidente, a campanha em defesa do 
carvão nacional em que se empenham o Govêrno 
catarinense, as classes produtoras, mineradores, 
mineiros, Prefeitos e Câmaras Municipais do Estado 
de Santa Catarina, estudantes, e povo, em geral, 
objetivando interessar as autoridades federais, a 
imprensa do País, no cuidadoso exame dessa crise, 
criando uma consciência nacional acêrca de tão 
importante problema, que diz respeito, em suma, à 
proteção da própria indústria básica do nosso País. 

Um país, como o nosso, que está acordando 
agora para uma era de desenvolvimento, não pode 
deixar de atentar para a gravidade que apresenta a 
atual situação da indústria carvoeira nacional. 

Impõe-se, por isto, uma política mais realista e 
objetiva em relação ao carvão nacional. 

Quando da criação da siderurgia nacional, 
com o estabelecimento de Volta Redonda, o objetivo 
governamental era o aproveitamento total do carvão 
nacional. 

O conflito armado que fôra deflagrado na 
Europa, e já rondava o continente americano, com 
perspectivas sombrias para um país como o nosso, 
sem nenhuma indústria de base, ameaçado de ficar 
sem ferro, sem aço, sem petróleo, levou o Govêrno 
brasileiro a considerar a necessidade de preparar o 
País para a industrialização. 

Posteriormente, porém, achou-se que seria 
mais econômico misturar-se o carvão nacional ao 
carvão americano importado, e que emprêgo de 100 
por cento de carvão nacional traria problemas 
técnicos e financeiros difíceis de serem resolvidos. 

As dificuldades apontadas para o 
aproveitamento total do carvão nacional eram e 
são as seguintes: 1º) necessidade de três  
fornos, em lugar de dois, atualmente emprega- 
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dos em Volta Redonda; 2º) necessidade de 
revestimento dos altos fornos; 3º) escoamento de 
grande volume de escória, e impossibilidade de sua 
transformação em cimento no momento. 

Sendo o coque obtido com o carvão nacional 
pouco poroso, e, por conseguinte, de lenta 
gaseificação, aumenta a duração da operação nos 
altos fomos, baixando o seu rendimento. 

Daí a razão por que só 40 por cento de carvão 
nacional são utilizados em Volta Redonda. 

É verdade que se estuda, no momento, a 
possibilidade de aumentar o aproveitamento do 
produto nacional. 

Mas, o nosso propósito, Sr. Presidente, nesta 
modesta oração, é tratar da crise do carvão de 
vapor. 

Como dissemos, a falta de mercado para essa 
espécie de carvão tem sua origem na repentina 
dieselização das estradas-de-ferro e na sua não 
utilização na Fábrica de Álcalis. 

Haveria, naturalmente, um excelente mercado 
para o carvão de vapor se construíssemos maior 
número de usinas termelétricas. 

Aconteceu, porém, o seguinte em 1951, 
diante da existência de um deficit da ordem de um 
milhão de Kilowatts no sistema de energia elétrica 
Rio – São Paulo, teve a Light necessidade de 
construir em curto prazo uma usina termelétrica de 
100.000 Kwts. 

Comprometeu-se a Light, na ocasião, de 
equipar a usina de Piratininga, em São Paulo, para a 
queima de carvão nacional, mas acabou obtendo 
autorização do Conselho de Águas e Energia, em 
1953, para a queima de "fuel-oil" importado. 

A justificativa apresentada pela Light  
era de que o projeto de construção da usina de 
Piratininga já estava elaborado, ao passo  
que o tempo necessário para o estudo da 
localização da usina em Santa Catarina retardaria 
de 2 anos o fornecimento de mais de 100.000 
 

Kwts reclamados pelo parque industrial paulista. 
Admitia, entretanto, que o aproveitamento do 

carvão nacional não sòmente representaria uma 
economia de divisas da ordem de dez milhões de 
dólares, como também que o Kilowatt custaria, em 
cruzeiro, mais barato, se fôsse produzido numa usina 
termelétrica em Santa Catarina, e transportado pelo 
fio a São Paulo. 

Comprometeu-se, porém, a Light, a construir a 
sua próxima usina em. Santa Catarina, à bôca das 
minas de carvão. 

Não obstante isto, obteve a Light novamente, 
em 1957, autorização do Conselho de Águas e 
Energia Elétrica, e à revelia do Plano do Carvão 
Nacional, para a ampliação da termelétrica de 
Piratininga para mais 250.000 Kwts, utilizando "fuel-
oil". 

O caso suscitou protestos dos mineradores 
catarinenses, dêle tratando nesta Casa do 
Congresso, com suma energia, o ex-Senador 
Alencastro Guimarães, que qualificou de impatriótica 
a decisão da Light. 

Daqui a dois ou três anos, com o 
funcionamento das primeiras etapas da COSIPA e 
da USIMINAS, e a expansão da Companhia 
Siderúrgica Nacional, serão necessárias 850.000 
toneladas de carvão metalúrgico. 

Isso dará lugar a uma produção de 80.000 
toneladas de carvão de vapor. 

Para essas 800.000 toneladas de carvão de 
vapor teremos o seguinte mercado de consumo: 
300.000 toneladas para a SOTELCA (Usina 
Termelétrica Capivari, em Santa Catarina, em 
construção), 250.000 toneladas para outros 
consumidores, inclusive estradas-de-ferro. 

Sobrará, por conseguinte, um estoque de 
250.000 toneladas anuais, sem nenhum mercado 
consumidor. 

Trata-se de excelente produto à geração de 
energia elétrica com 4.300 calorias. 
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Se, de acôrdo com dados técnicos, 0,600 kgs 
dessa espécie de carvão permite gerar 1 Kwh, são 
quatrocentos milhões de Kwts perdidos. 

Para o aproveitamento dessa energia, pensa o 
Govêrno construir a usina siderúrgica de Laguna, 
havendo, para tanto, enviado mensagem ao 
Congresso Nacional, a qual, em dias da semana 
passada, obteve parecer favorável na Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. 

Como se vê, Sr. Presidente, é muito grave a 
situação atual do carvão nacional, particularmente o 
carvão de vapor, pela falta de mercado consumidor. 

O recurso para solucionar o problema é criar 
novos mercados de consumo, construindo-se maior 
número de usinas termelétricas, e não se permitindo 
instalações de usinas à base de óleo importado. 

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

O SR. BRASÍLIO CELESTINO: – Pois não! 
O SR. GASPAR VALLOSO: – Desejo 

comunicar ao nobre colega, que o Govêrno do 
Paraná importou três turbinas para as usinas de 
Cacho-eira, situadas no Norte do Estado. Duas delas 
aproveitarão o carvão paranaense da zona do Rio do 
Peixe; a terceira, segundo providências que estão 
sendo tomadas pelo ilustre Governador do meu 
Estado junto ao do Estado do Rio, será instalada era 
Paranaguá e usará carvão das minas de Tubarão. 
Visitei, há poucos dias, essas minas, e pude 
observar quão adiantados se encontram, os 
trabalhos da Usina, que fornecerá 100 mil kwts, dos 
quais 60 mil se destinam ao Paraná. Congratulo-me, 
pois com V. Exa. pelo excelente discurso que  
está proferindo no sentido de que o Govêrno 
Federal, por intermédio do Plano Nacional do 
Carvão, tudo faça para que o excedente de carvão, 
que pode ser usado para a produção de energia elé- 
 

trica, seja imediata e devidamente aproveitado. 
O SR. BRASÍLIO CELESTINO: – Agradeço o 

aparte do nobre Senador Gaspar Velloso, que vem 
ilustrar minha modesta oração. 

(Lendo): Não devia ficar fora da cogitação o 
estudo, pelo Govêrno, da exportação dos nossos 
excedentes de carvão de vapor, que, possivelmente, 
encontrariam mercados consumidores em países 
latino-americanos. 

E uma hipótese a estudar. 
Felizmente, Sr. Presidente, os reclamos 

partidos do Govêrno do Estado de Santa Catarina, 
dos mineradores e mineiros, das classes produtoras, 
dos estudantes, do povo em geral de meu Estado, 
encontraram eco nos principais órgãos da imprensa 
desta Capital, destacando-se o "O Globo", "O Correio 
da manhã", "O Jornal", "Diário Carioca", e outros, 
nessa batalha do carvão nacional. 

Na VII Reunião dos Governadores dos 
Estados da Bacia Uruguai-Paraná, recentemente 
realizada na Capital paulista, por proposição do 
Governador de Santa Catarina, Senhor Heriberto 
Hulse, aceita e aprovada pelos demais Chefes de 
Estado, foi o problema do carvão nacional incluído 
no programa a ser conjuntamente estudado, 
segundo noticia que trouxe ao conhecimento desta 
Casa o eminente Senador Filinto Müller. 

Regozijamo-nos por tão salutar providência. 
Estão de parabéns os Estados produtores de 

carvão: Paraná, ata Catarina e Rio Grande do Sul. 
O carvão paranaense, segundo os técnicos, 

apresenta condições melhores até que o carvão 
catarinense, com um poder calorífico mais elevado, 
isto é, de 6.000 a 6.500 calorias. 

Tanto o carvão paranaense como o gaúcho. 
só têm servido para produzir vapore em 
locomotivas e navios, e em caldeiras destinadas a 
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alimentar turbinas ligadas a geradores elétricos. 

Com a dieselização das estradas-de-ferro, o 
consumo tem decrescido de ano para ano. 

No Rio Grande do Sul, três usinas: São 
Jerônimo, Candiota e Xarqueadas, estão em 
acabamento, com uma capacidade de 134.000 kwts, 
e no Paraná, em 1958, foi iniciada a construção da 
usina termelétrica de Figueira, para 20.000 kwts. 

A crescente demanda de carvão metalúrgico 
para a siderurgia nacional em expansão, e a retração 
do consumo do carvão de vapor pelas ferrovias 
nacionais, têm determinado o grande estoque dêste 
último, sem mercado de consumo. 

Para absorver as 550.000 toneladas de carvão 
de vapor que resultarão da produção do carvão 
necessário à siderurgia, são lembradas as seguintes 
soluções: 

Consumo local, através da instalação de 
eletro-siderurgia; 

Transporte de energia para os grandes centros 
consumidores; 

Transporte de carvão para alimentar usinas 
termelétricas no litoral, onde funcionarão como 
usinas de ponta. 

Além disso, ou melhor, depois de solucionado 
o problema decorrente do aproveitamento do carvão 
de vapor, Govêrno e industriais devem voltar a sua 
atenção para o aproveitamento do enxôfre existente 
no carvão, instalando fábricas para a produção de 
enxôfre elementar, ácido sulfúrico e adubos. 

Aí estão, resumidamente, Sr. Presidente, as 
causas da crise do carvão nacional, e as 
providências indicadas pelos técnicos para a sua 
superação. 

Cumpre, agora, às autoridades incumbidas da 
política de desenvolvimento nacional, pôr em 
execução as providências apontadas para salvar da 
debacle uma indústria essencial à siderurgia, à 
produção de energia, e à indústria química do País. 
(Muito bem; muito bem. Palmas). 

Durante o discurso do Senhor Brasílio 
Celestino o Senhor Filinto Müller deixa a Presidência, 
assumindo-a o Senhor Cunha Mello. 

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

O SR. FILINTO MÜLLER (para explicação 
pessoal) (*): – Sr. Presidente, faleceu, ontem, nesta 
Capital, o eminente mato-grossense Professor 
Arnaldo Augusto Addor, alto funcionário do Ministério 
da Agricultura e Presidente da Casa de Mato-
Grosso. 

Esta comunicação faço-a ao Senado 
tomado da mais profunda emoção, pois Arnaldo 
Augusto Addor foi meu companheiro nos bancos 
escolares, desde o Curso Ginasial, e sempre 
manteve comigo, através de cinqüenta anos, 
amizade sincera e leal. 

Quero, assim, deixar registrada nos Anais 
do Senado esta homenagem de saudade, de 
respeito e veneração a êsse matogrossense 
ilustre, que prestou os mais relevantes serviços 
ao meu Estado e foi um bom brasileiro, no 
cumprimento dos seus deveres, como alto 
funcionário e verdadeiro cientista, no Ministério 
da Agricultura. 

O SR. FERNANDO CORRÊA: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Pois não. 
O SR. FERNANDO CORRÊA: – Vossa 

Excelência fala em nome da Bancada de Mato 
Grosso; estou certo, também, da Minoria no Senado. 
Arnaldo Augusto Addor era, realmente, um homem 
de excepcional capacidade de trabalho e tinha o 
espírito sempre voltado para os altos interêsses do 
nosso Estado. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Agradeço o aparte 
com que me honrou o nobre Senador Fernando 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Corrêa, que, como eu, conhecia Arnaldo Augusto 
Addor. Esse eminente conterrâneo teve 
oportunidade de prestar serviços, 
desinteressadamente, ao Govêrno de S. Exa., no 
período de 1951 a 1956. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Pois não. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 

Solidarizo-me, em meu nome pessoal e no do meu 
Partido à manifestação de pesar do prezado 
colega pelo falecimento de Arnaldo Augusto 
Addor. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Agradeço o 
aparte do eminente Líder do Partido Trabalhista 
Brasileiro, muito confortador para nós 
matogrossenses, pois nos traz a solidariedade da 
sua agremiação. 

Arnaldo Augusto Addor, Sr. Presidente, fêz o 
curso ginasial em Mato Grosso, tendo-se revelado 
aluno de qualidades excepcionais e, sobretudo, bom 
colega e bom companheiro. Terminado o curso de 
humanidades, transferiu-se para o Rio de Janeiro, 
ande cursou a Escola Superior de Química. 
Diplomado, ingressou, desde logo, no Ministério da 
Agricultura; mas sempre teve sua atenção e seu 
afeto voltados para Mato Grosso. Muito trabalhou 
para o nosso País, mas foi, especificamente, um 
apaixonado matogrossense. 

Estudou com profundidade, graças aos seus 
conhecimentos, o problema da ipeca produzida em 
meu Estado e, também, o da borracha. Ainda agora, 
dedicava-se com afinco e entusiasmo ao estudo da 
cana de açúcar, também cultivada em Mato Grosso. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permite 
V. Exa. um aparte? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Pois não. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – V. Exa. é 
uma das expressões mais categorizadas e 
eminentes da representação do Partido Social 
Democrático nesta Casa, do qual já foi Líder, com 
uma atuação sempre lembrada por todos os seus 
companheiros com o maior acatamento, respeito e 
admiração. No momento em que V. Exa. fala, 
principalmente em seu nome pessoal e no da 
representação de Mato Grosso, permita-me trazer, 
não só minha solidariedade pessoal, como a de 
todos os companheiros do Partido Social 
Democrático, às justas e eloqüentes homenagens 
que está prestando, com tanta autoridade, à 
memória daquele que teve ocasião de prestar os 
mais relevantes serviços ao Estado de Mato Grosso, 
que V. Exa. tão bem representa nesta Casa do 
Congresso Nacional. Creia, meu eminente Líder de 
ontem e também de hoje, na sinceridade dessa 
expressão de pezar dos seus companheiros do 
P.S.D. com representação no Senado da República. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Agradeço ao meu 
eminente Líder e nobre amigo, Senador Lameira 
Bittencourt, as expressões de solidariedade trazidas 
à homenagem que estou prestando à memória de 
um conterrâneo ilustre. Estou certo de que ao 
espírito de Arnaldo Augusto Addor – pudesse êle 
conhecer o que se passa no momento no Senado – 
seria imensamente grato, apesar de sua profunda 
modéstia, saber que sua memória é cultuada pelos 
representantes das Bancadas partidárias desta Casa 
e pelos seus conterrâneos de Mato Grosso. 

Sr. Presidente, agradeço especialmente, em 
nome de meu Estado, as manifestações de pesar 
com que se solidarizaram conosco o nobre Líder do 
Partido Trabalhista Brasileiro, o eminente 
representante do Partido Social Democrático, Líder 
da Maioria. 
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O SR. MEM DE SÁ: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Pois não. 
O SR. MEM DE SÁ: – Peço licença para 

inserir no discurso de Vossa Excelência o apoio e a 
solidariedade da Bancada do meu Partido. Embora 
não tivéssemos tido oportunidade de conhecer o 
professor Arnaldo Augusto Addor, sabemo-lo, pelas 
palavras de V. Exa., digno da homenagem de tôdas 
as Bancadas representadas nesta Casa. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Muito grato ao 
nobre Senador Mem de Sá, pela sua manifestação 
de solidariedade. 

Sr. Presidente, Arnaldo Augusto Addor 
merecia tôdas essas homenagens. Homem 
simples, excessivamente modesto, cientista, 
debruçado sôbre os livros, estudava, 
principalmente, problemas de nosso Estado, mas 
era sobretudo, chefe de família exemplar, 
funcionário cumpridor de seus deveres, grande 
patriota. Jamais foi político. Devotava amor à sua 
terra natal, via os nossos problemas sem paixão, 
com a visão dos cientistas. Manteve as melhores 
relações com tôdas as correntes partidárias; só 
desejava que os políticos realizassem as 
aspirações mais sentidas do povo de nossa terra. 
Colaborou sempre com os nossos governantes, 
quando nêles via a intenção sadia de bem 
trabalhar e bem fazer por Mato Grosso. 

Sr. Presidente, com estas modestas e 
singelas palavras, deixo registrado nos "Anais" da 
Casa, o nosso profundo pesar pelo 
desaparecimento de Arnaldo Augusto Addor. Envio 
à Família enlutada e à "Casa de Mato Grosso", 
que presidia com dedicação, as expressões de 
nosso sentimento, já agora acrescido da 
manifestação dos representantes de todos os 
Partidos desta Casa. Aos eminentes colegas 
 

que se solidarizaram, os agradecimentos do povo 
matogrossense.(Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Victorino Corrêa. 

O SR. VICTORINO CORRÊA (lê o seguinte 
discurso): – Sr. Presidente Senhores Senadores. 

A Imprensa deu notícia, há poucos dias, ,de 
um episódio, que não chegou a ser um incidente, 
relacionado com a indicação do meu nome para a 
presidência do Instituto de Previdência e Assistência 
dos Servidores do Estado. Uma vez que o assunto 
transpirou, não por culpa minha, que primo em 
cultivar a discrição e a prudência, vejo-me na 
contingência, como homem público, de esclarecer o 
ocorrido, para que não surjam versões que falseiem 
a verdade. 

Não é sem constrangimento que ocupo esta 
tribuna, que é alta demais para assunto tão 
pequenino. Mas a posição que eventualmente 
exerço, e que muito me honra, obriga-me a esta 
explicação, que dou como demonstração de respeito 
aos meus pares, aos correligionários que me 
proporcionaram com seu voto, acesso a esta Casa 
tão respeitada e tão digna. Não o fiz antes para que 
o decurso de alguns dias me permitisse plena 
serenidade e mais apurada reflexão. 

Devo adiantar que o episódio a que a imprensa 
se referiu é verdadeiro. Efetivamente, há poucos 
meses, o Partido Trabalhista Brasileiro, agremiação 
política a que pertenço, houve por bem indicar o meu 
nome para o lugar vago de Presidente do IPASE. Não 
pleiteei a indicação, não fiz gestões para apressar a 
nomeação, mesmo porque tendo, como tenho, 
situação pessoal que me assegura independência, 
dentro da modéstia dos meus hábitos, não me  
movia, em absoluto, a necessidade, que é a mãe  
da submissão. Interessava-me apenas a  
oportunidade de prestar serviços ao meu País, numa 
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instituição que eu já havia ajudado a dirigir, na 
administração do Marechal Eurico Dutra, instituição 
que me acostumei a admirar pelos largos benefícios 
que proporciona à laboriosa classe dos funcionários 
públicos, dentro dos seus recursos, que não são 
infinitos, porque são, ao contrário, bem reduzidos. 

Afinal, nos últimos dias da semana passada, 
resolveu o Presidente Juscelino Kubitschek assinar 
minha nomeação. Para comunicar-me seu ato, 
convocou-me a Palácio, havendo eu ali comparecido, 
já ciente do que se tratava, pois fontes oficiais se 
haviam encarregado de divulgar antecipadamente a 
notícia, através da imprensa e do rádio. Feita a 
comunicação, passou o Presidente a falar do seu 
grande interesse nas obras de Brasília, do ritmo e 
continuidade das mesmas. Aproveitando uma pausa, 
disse-lhe eu com a melhor intenção e a mais perfeita 
boa fé: Esteja certo de que dentro das possibilidades 
do Instituto, farei o que fôr possível para atender aos 
seus desejos. Com desagradável surprêsa para mim, 
replicou-me o Presidente, pondo nas palavras ênfase 
que me pareceu exagerada: "Não gostei da sua 
resposta!" Ainda procurei traduzir melhor meu 
pensamento, mas como S. Exa. persistisse na 
observação formulada, limitei-me a retrucar, em tom 
sereno: Se assim é, ainda há tempo para V. Exa. 
desfazer a nomeação. No dia imediato, tive 
conhecimento de que a "Imprensa Oficial" recebera 
ordem de não publicar o ato, que lá já se encontrava, 
devidamente referendado. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. VICTORINO CORRÊA: – Com todo o 
prazer. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Acompanhei 
interessadamente os fatos que precederam a 
nomeação de Vossa Excelência e afirmo  
que jamais o vi pleitear ou disputar a Presidên- 
 

cia do IPASE, ao contrário, V. Exa. foi 
insistentemente solicitado a aceitá-lo, não apenas 
pela Bancada trabalhista do Piauí, mas também por 
outros elementos de grande destaque no Partido 
Trabalhista Brasileiro. Senti, mesmo, que a 
nomeação de V. Exa. seria auspiciosamente 
recebida por todos os elementos trabalhistas, que, 
como eu, conhecem os relevantes serviços por V. 
Exa. prestados naquela autarquia, como um de seus 
diretores. 

Daí, nobre colega, a surprêsa com que ouço o 
relato do desfecho que nos é comunicado. Estou 
certo de que o constrangimento que o nobre colega 
experimenta não é apenas seu: é também de tôda a 
Bancada petebista do meu Estado. Vou adiante, 
estou seguro que dêsse constrangimento partilham 
os elementos do Partido Trabalhista Brasileiro que 
tiveram contato conosco. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – O nobre 
colega poderia acrescentar que dêsse 
constrangimento partilha a Casa que S. Exa. honra 
com sua presença. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Presto inteira 
solidariedade à atitude que V. Exa., nobre Senador 
Victorino Corrêa, toma, neste momento. 

O SR. VICTORINO CORRÊA: – Agradeço o 
aparte do nobre colega e amigo Senador Leônidas 
Mello. S. Exa. mais que nenhum outro Senador, me 
conhece, pôsto que no Estado que representamos, 
dei provas do que era possível fazer em benefício do 
povo do Piauí. O aparte com que me honrou foi por 
demais confortador. 

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

O SR. VICTORINO CORRÊA: – Com prazer. 
O SR. MEM DE SÁ: – Embora  

pertencendo a outro Partido, congratulo-me com o de 
V. Exa., com a Casa e com a sua pessoa, pela ati- 
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tude digna e altiva que teve. Assim procedendo 
honrou o Senado e, principalmente, a sua pessoa, 
porque, possivelmente, se lembrou de que é 
preferível cair como V. Exa. caiu, de pé, a ficar de 
cócoras como o Presidente da República queria. 

O SR. VICTORINO CORRÊA: – Nobre 
Senador Mem de Sá, agradeço o aparte de V. Exa. 
Colegas que fomos na Escola Militar, guardo de V. 
Exa. boa recordação. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. VICTORINO CORRÊA: – Pois não. 
O SR. GILBERTO MARINHO: – Cabe-me 

tão somente lamentar que o IPASE se veja privado 
de um administrador da envergadura, da 
capacidade e da altitude moral que V. Exa. sempre 
revelou em uma longa vida de assinalados 
serviços ao Exército, reafirmado êsses atributos no 
exercício de elevados cargos civis no fecundo 
Govêrno do Presidente Dutra e evidenciados uma 
vez mais em sua atual passagem pelo Senado da 
República. 

O SR. VICTORINO CORRÊA: – Muito 
obrigado a Vossa Excelência. 

(Lendo) Sr. Presidente – Por mais tranqüilo, 
clarividente e sábio julgador, que eu fôsse, não 
me consideraria em condições de julgar esse 
estranho episódio, mormente em causa própria. E 
àqueles que pretendem julgá-lo, conjeturando que 
o Presidente estaria acostumado a fazer do 
impossível o possível, e pretendem que eu 
pensasse e agisse do mesmo modo, respondo, 
sensatamente, que nem o Presidente nem eu 
seriamos capazes de competir naquilo  
que representaria autêntica parada de 
leviandades. 

Prefiro adivinhar, na singularidade do gesto 
presidencial, um dêsses lampejos de inteligência e 
 

acuidade, comumente denominados "golpes de 
estratégia política", notórios, pelo muito que dêles se 
abusa ma vida pública brasileira. 

Como quer que seja, pelo menos meu Partido 
nenhum prejuízo sofreu, pois inúmeros são os 
correligionários merecedores da honrosa investidura 
que me fôra destinada. 

Quanto a mim, prescindo sem arrogância, de 
qualquer preocupação que meus amigos políticos 
porventura possam alimentar a meu respeito face o 
acontecimento o qual dou como definitivamente 
encerrado. 

Sirvo-me ainda desta oportunidade para renovar 
ao Partido Trabalhista Brasileiro, representado na 
pessoa do seu supremo dirigente, meu preclaro amigo 
Dr. João Goulart, como a mais consciente 
solidariedade, os mais comovidos agradecimentos pela 
alta distinção que me concedeu, e que jamais poderei 
esquecer. (Muito bem! Muito bem! Palmas. O orador é 
cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, projeto 
de lei que vai ser lido pelo Sr. Primeiro Secretário. 

É lido e apoiado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 30, DE 1959 

 
Autoriza o Poder Executivo a efetivar a 

concessão da gratificação prevista no art. 145, Inc. 
VI, da Lei nº 1.711, de 28 outubro de 1952 
(E.F.P.C.U.) aos servidores que exercem cargos ou 
funções relacionados com o exercício da medicina, 
no Serviço Público Federal, regulamentada pelo 
Decreto nº 43.186, de 6 de fevereiro de 1959. 

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

concessão da gratificação prevista no art. 145, Inc: 
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VI, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 
(E.F.P.C.U.), aos servidores que exercem cargos 
ou funções relacionados com o exercício da 
medicina, no Serviço Público Federal, 
regulamentada pelo Decreto nº 43.186, de 6 de 
fevereiro de 1958. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Justificação 

 
O art. 1º do diploma invocado estabelece: 
"A gratificação pela execução de trabalho 

de natureza especial, com risco de vida ou de 
saúde, prevista no art. 145, Item VI, da Lei nº 
1.711, de 28 de outubro de 1952, poderá ser 
concedida, no Serviço Público Federal, ao 
servidor ocupante de cargo ou função de médico 
de qualquer espécie". 

E dispõe o § 1º dêsse mesmo artigo: 
"Aplica-se o disposto neste artigo aos 

ocupantes de cargo ou função cujas atribuições 
envolvam atividades auxiliares do exercício da 
profissão médica". 

Ora, os Guardas do Departamento Nacional 
de Endemias Rurais, considerados "auxiliares do 
exercício da profissão médica" executam, 
pessoalmente, o serviço, estando, portanto, expostos 
mais diretamente ao risco de vida e de saúde, nada 
justificando o procedimento do Govêrno a seu 
respeito, evidentemente errado. 

Se os médicos, de há muito estão no gôzo de 
tais vantagens, por que negá-la aos guardas, seus 
eficientes e, não raro, heróicos auxiliares, que 
enfrentam mais diretamente todos os riscos e 
perigos? 

Os Guardas do DNER, mal remunerados, 
mas cumpridores de seus deveres, reclamam 
apenas o que é de justiça, e já lhes foi  
prometido pelo próprio Govêrno, num 
 

prévio reconhecimento do seu incontestável direito. 
Sala das Sessões, em 14 de outubro de 1959. 

– Fernandes Távora. 
Ás Comissões de Constituição e Justiça, de 

Serviço Público Civil e de Finanças. 
O SR. PRESIDENTE: – No expediente há 

pouco lido figura a Mensagem nº 449, em que o Sr. 
Presidente da República comunica as razões do veto 
ao projeto de lei que modifica a letra a, do parágrafo 
único do art. 87 do Decreto-lei nº 2.627, de 26 de 
setembro de 1940, que dispõe sôbre as sociedades 
por ações. 

A fim de conhecerem dêsse veto convoco as 
duas Casas do Congresso Nacional para sessão 
conjunta, no dia 4 de novembro próximo, às 21 
horas. 

Para a Comissão Mista que o deverá relatar, 
designo os Senhores Senadores: 

Jefferson de Aguiar (PSD). 
Guido Mondin (PTB). 
Afonso Arinos (UDN). 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, 

comunicações que vão ser lidas. 
São lidas as seguintes: 
Senhor Presidente, tenho a honra de 

comunicar a V. Exa. que me ausentarei do País por 
poucos dias, a fim de representar o Grupo Brasileiro 
da A.I.D.T., na reunião do Conselho Executivo da 
Associação, a realizar-se em Luxemburgo, a partir de 
17 do corrente. 

Sala das Sessões, em 14 de outubro de 1959. 
– Gilberto Marinho. 

Senhor Presidente, tenho a honra de 
comunicar a V. Exa. que me ausentarei do País por 
poucos dias, a fim de representar o Grupo Brasileiro 
da A.I.D.T., na reunião do Conselho Executivo da 
Associação, a realizar-se em Luxemburgo, a partir de 
17 do corrente. 

Sala das Sessões, em 14 de outubro de 1959. 
– Rui Palmeira. 
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O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Primeira discussão (1º dia) do Projeto de 

Emenda à Constituição nº 2, de 1959, que altera 
dispositivos constitucionais referentes à organização 
do Estado da Guanabara, tendo Parecer Contrário, 
sob nº 233, de 1959, da Comissão Especial, tendo 
votos em separado dos Srs. Senadores Jefferson de 
Aguiar e Afonso Arinos. 

 
O SR. PRESIDENTE: – É oportuno que a 

Mesa preste ao Plenário alguns esclarecimentos 
sôbre êste projeto. 

A sua apresentação se deu em Plenário na 
sessão de 6 de maio de 1959, sendo seus 
subscritores o Sr. Senador Cunha Mello e mais 35 
Senhores Senadores. 

Encaminhado à Comissão Especial Mista em 8 
do mesmo mês para sôbre êle emitir parecer, foi 
distribuído ao Sr. Senador Jefferson de Aguiar, que 
concluiu o seu parecer oferecendo-lhe substitutivo. 

Não tendo a Comissão acompanhado o 
Relator, passou o seu parecer a constituir voto em 
separado, tendo sido designado o Sr. Senador 
Menezes Pimentel para redigir o vencido, o que foi 
leito através de Parecer que tomou o nº 233, de 
1959. 

Perante a Comissão foi apresentado também 
um voto, proferido pelo Sr. Senador Afonso Arinos, 
concluindo pela proposta de novo texto, que, 
igualmente, configurava um substitutivo integral. 

Lê-se no parecer definitivo da Comissão haver 
aquêle órgão negado apoio ao trabalho do primitivo 
relator, por oito votos contra quatro, tendo apoiado o 
substitutivo do Sr. Senador Afonso Arinos par igual 
votação, inferior ao quorum regimental. 

O Regimento Interno, no  
Capítulo pertinente à tramitação dos 
 

Projetos de Emenda à Constituição, só prevê a 
apresentação de emendas a êsses projetos em 
Plenário. 

É a matéria do art. 361 e seus parágrafos. 
Todavia, o art. 372 dispõe que: 
"Em tudo quanto não contrarie estas 

disposições especiais, regularão a tramitação da 
matéria as disposições do Regimento atinentes aos 
projetos de lei." 

Ora, admitindo o Regimento que aos 
projetos de lei em estudo nas Comissões estas 
possam oferecer-lhes emendas, quando a 
discussão ainda não tenha sido encerrada, ou 
subemendas a existentes, depois do 
encerramento, é lícito considerar-se possível 
igual providência quando se trate de Projetos de 
Emenda à Constituição, desde que não se 
contrariem as disposições especiais relativas a 
êstes projetos. No caso, as disposições em 
aprêço são as previstas no art. 361 e seus 
parágrafos. Isto é: 

– que o projeto originário do Senado esteja em 
sua primeira tramitação nesta Casa; 

– que as emendas constituam substitutivos 
integrais, assinados por 16 Senadores, no 
mínimo, e tenham relação direta e imediata com o 
projeto. 

Os dois substitutivos oferecidos perante a 
Comissão não alcançaram o mínimo de 16 
subscritores, conforme se acha declarado no 
parecer. 

Nessas condições, não pode a Mesa 
considerá-los subsistentes; tanto mais quanto a 
exigência de 16 subscritores, no mínimo, não é 
apenas do Regimento, mas, sim, da própria 
Constituição (art. 217). 

No substitutivo do primitivo relator se lê, em 
seguida à. assinatura do seu autor: 

"no exercício da Liderança da Maioria 
(apoiamento regimental)." 
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Não pode a Mesa aceitar como implícito nas 
assinatura do autor, quando Líder, o apoiamento dos 
seus liderados. 

Aliás, convém notar que o Regimento só prevê 
êsse apoiamento dos liderados em relação aos 
Lideres dos Partidos no art. 327, quando se tratar de 
requerimentos de urgência. Não há outra hipótese e 
a matéria não comporta analogia. 

Há, ainda, uma circunstância a acentuar: a lei 
interna, no parágrafo 2° do citado art. 361 estabelece 
que, em Plenário, os substitutivos a projetos dessa 
natureza devam ser apresentados antes de se iniciar o 
debate, sendo discutidos juntamente com os projetos. 

Com êsses esclarecimentos, a Mesa anuncia 
a primeira discussão, em seu primeiro dia, do Projeto 
de Emenda à Constituição nº 2, de 1959, com 
parecer contrário da Comissão Especial tendo votos 
em separado dos Senhores Senadores Jefferson de 
Aguiar e Afonso Arinos. 

Sôbre a mesa, substitutivo que vai ser lido 
pelo Sr. Primeiro Secretário. 

É lido o seguinte: 
Substitutivo à Emenda à Constituição. 

 
Nº 2, de 1959 

 
As Mesas da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal, promulgam, nos têrmos do art. 217, 
parágrafo 4°, da Constituição Federal, a seguinte: 

 
EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 
Art. 1° O art. 3° da Constituição Federal e art. 

4° do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, de 18 de setembro de 1946, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 3° Os Territórios e. o Distrito Federal 
poderão, mediante preceito constitucional 
 

ou lei especial constituir-se em Estados,  
subdividir-se em novos Territórios ou volver a 
participar dos Estados de que tenham sido 
desmembrados. 

§ 1° Com a concordância das Assembléias 
Legislativas e lei especial do Congresso Nacional 
poderão ser criados novos Territórios em regiões 
préviamente demarcadas por acordo entre a União e 
os Estados. 

§ 2° Até a posse dos eleitos, ma hipótese de 
constituições de novos Estados, seu Poder  
Executivo será exercido pelo Presidente do Tribunal 
de Justiça. 

§ 3° As atribuições deliberativas locais serão 
exercidas pelo órgão existente, até que a respeito 
disponha a Constituição Estadual. 

Art. 4° A capital da União será transferida para 
o Planalto Central do País. 

§ 1° Promulgado êste Ato, o Presidente da 
República, dentro em sessenta (60) dias,  
nomeará uma comissão de técnicos de reconhecido 
valor para proceder ao estudo da localização da 
nova Capital. 

§ 2° O estudo previsto no parágrafo 
antecendente será encaminhado ao Congresso 
Nacional, que deliberará a respeito, em lei  
especial; e estabelecerá o prazo para o inicio da 
delimitação da área a ser incorporada ao domínio  
da União. 

§ 3° Findos os trabalhos demarcatórios, o 
Congresso Nacional resolverá sobre a data da 
mudança da capital. 

§ 4° Efetuada a transferência, o atual  
Distrito Federal passará a constituir o  
Estado da Guanabara, mas a sua instalação só 
ocorrerá com a eleição e posse do Governador,  
do Vice-Governador e dos Deputados à  
Assembléia Legislativa. 
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§ 5° A primeira eleição para Governador e 
Deputados à Assembléia Legislativa realizar-se-á 
quando se efetuar a de Presidente e Vice-Presidente 
da República para o próximo período governamental 
(Emenda Constitucional n° 2, de 3 de julho  
de 1960). 

§ 6° A Assembléia Legislativa compor-se-á  
de 50 Deputados, inalterável na primeira  
legislatura, e funcionará pelo prazo de 120 dias, a 
contar da sua instalação, como Assembléia 
Constituinte. 

§ 7º Para estas eleições prevalecerão as 
inelegibilidades previstas nos incisos I, III e IV ,do § 
7º do art. 11 dêste Ato. 

§ 8° Diplomados os Deputados à Assembléia 
Legislativa, reunir-se-ão em local prèviamente 
designado, no dia 31 de janeiro de 1961, por 
convocação do Presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral, que, presidindo a reunião, os empossará e 
promoverá a eleição e posse da Mesa da 
Assembléia Legislativa. A Mesa será constituída por 
um Presidente, um Vice-Presidente e quatro 
Secretários, até que a respeito disponha o 
Regimento Interno. 

§ 9° Empossada a Mesa, perante a 
Assembléia Legislativa serão deferidos os 
compromissos e tomarão posse o Governador e 
Vice-Governador.  

§ 10. Se, dentro do prazo estabelecido no 
parágrafo 6° dêste artigo, a Assembléia Legislativa 
não tiver promulgado a Constituição Estadual, será 
adotada a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, 
até que seja esta reformada pelo processo nela 
estabelecido. 

§ 11. Até que se promulgue ou adote a 
Constituição Estadual, o Governador do Estado da 
Guanabara terá a faculdade de expedir decretos-lei em 
 

matéria de competência estadual, ad referendum da 
Assembléia Legislativa. 

§ 12. Concluídos os trabalhos da Constituinte, 
a Assembléia passará a exercer a função legislativa 
fixada na Constituição Estadual.” 

Art. 2° Os Senadores e Deputados Federais, 
eleitos nos têrmos do § 7° do art. 4° do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, terminarão 
seus mandatos em 31 de janeiro de 1965. 

Art. 3° Os mandatos do Governador, do Vice-
Governador, dos Deputados à Assembléia 
Legislativa, eleitos nos têrmos do § 7° do art. 4°, do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
terminarão em 31 de janeiro de 1985. 

Art. 4° Transferir-se-ão para o Estado da 
Guanabara e passarão a integrar os seus serviços a 
Justiça e o Ministério Público, as Polícias Civil, 
Militar, Especial e Municipal, o Corpo de Bombeiros e 
o pessoal ativo e inativo do atual Distrito Federal, 
assim como todos os serviços da sua economia 
interna, por êle custeados ou pela União Federal, 
assegurando-se, entretanto, aos servidores 
transferidos o direito de contribuintes das entidades 
federais de previdência, sem quaisquer restrições. 

§ 1° O Estado da Guanabara receberá da União 
Federal as quantias indispensáveis ao atendimento das 
despesas com o pagamento do pessoal que lhe é 
transferido, até o limite da despesa efetivamente 
realizada, durante 10 (dez) exercícios financeiros. 

§ 2° Os aumentos da remuneração ou 
quaisquer, vantagens outorgadas pelo Estado aos 
servidores, que integram os seus serviços, correrão 
por sua conta exclusiva. 

§ 3° Serão transferidos para o Estado da 
Guanabara todos os encargos, atos e contratos 
vigentes, dos quais tenha participado o Distrito Federal, 
bem como todos os bens, direitos e ações deste. 
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Art. 6° O Poder Executivo fica autorizado a 
doar os Imóveis e a transferir os órgãos e servidores 
públicos indispensáveis à organização e Instalação 
do Estado de Guanabara, instituído pelo § 4° do art. 
4° do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, de 18 de setembro de 1946. 

§ 1° Serão aproveitados no Legislativo do 
Estado da Guanabara os servidores do Congresso 
Nacional que, por motivo de impossibilidade 
irremovível, devidamente comprovada pela Mesa da 
Casa, a cujo quadro de funcionários pertençam, 
estejam impedidos de se transferir para Brasília por 
ocasião da mudança da Capital da República. 

§ 2° Os imóveis doados ao Estado da 
Guanabara reverterão ao patrimônio da União 
Federal, se forem destinados pelo donatário, em 
qualquer tempo, a outros fins que não os previstos 
neste artigo. 

Art. 7° Aos Deputados à Assembléia 
Legislativa do Estado da Guanabara se aplicam os 
arts. 44, 45. 48 e 50 da Constituição Federal. 

Art. 8° A Emenda Constitucional n° 2, de 3 de 
julho de 1956, considerar-se-á revogada na data da 
transferência da Capital da República para o 
Município Federal. 

§ 1° Enquanto não se instalar o Estado da 
Guanabara, com a .posse do Governador do Vice-
Governador e dos Deputados à Assembléia 
Legislativa, seu Poder Executivo será exercido pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça. 

§ 2° A Câmara dos Vereadores exercerá as 
atribuições previstas na Lei n° 217, de 15 de janeiro 
de 1948, até que a respeito disponha a Constituição 
Estadual. 

§ 3° Os vetos às resoluções da Câmara dos 
Vereadores serão apreciados pelo Senado Federal. 

 
Justificação 

 
O substitutivo ora submetido à consideração 

do Senado Federal abrange a totalidade da proposi- 
 

ção, nos têrmos regimentais. Mas não vulnera os 
princípios que nortearam a elaboração do projeto de 
emenda constitucional, originàriamente, pôsto 
elimine divergências e venha, já agora, escoimado 
doutros defeitos criticáveis. 

Procurando fugir à medida intervencionista, 
com a prerrogativa do Presidente da República 
nomear titular do Executivo, no período de transição, 
assegura ao Presidente do Tribunal de Justiça o 
exercício daquele poder, enquanto não empossados 
os eleitos. 

Na medida de críticas procedentes de 
constitucionalistas eminentes, dá nova redação ao 
art. 3° da Constituição Federal, permitindo a criação 
de novos territórios e a constituição de novos 
Estados, nas lindes fixadas na instituição do Estado 
da Guanabara. 

A elaboração da Comissão Mista, os relatórios 
que apresentei e as impugnações que difundi 
demonstram a procedência da emenda, eis que, 
outrossim, se procura dar ênfase à autonomia 
estadual. mantendo-se os órgãos legisferantes 
existentes, até que a respeito disponha a 
Constituição elaborada pelo poder constituinte. 

Fazendo remissão respeitosa àqueles 
trabalhos doutrinários. como parte integrante desta 
justificação, espero ver adotada a emenda 
substitutiva, que atende aos mais relevantes 
interêsses da coletividade, sem vulnerar os 
respeitáveis interêsses pessoais em lide, com a 
instituição do Estado da Guanabara. 

Sala das Sessões, em 14 de outubro de 1959. 
– Jefferson de Aguiar. – Benedicto Valladares. – 
Argemiro de Figueiredo. – Ruy Carneiro. – Cunha 
Mello. – Lourival Fontes. – Francisco Gallotti. –
Victorino Corrêa. – Caiado de Castro, para efeito de 
apolamento. – Menezes Pimentel. – Taciano de 
Mello. – Victorino Freire, apoiamento. – Novaes 
Filho. – Zacharias de Assumpção. – Fausto Cabral. – 
Mathias Olympio. – Públio de Mello. – Leônidas 
Mello. 
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O SR. PRESIDENTE: – Em discussão  
o Projeto de Emenda à Constituição n° 2,  
de 1959, e o substitutivo que acaba de ser lido. 
(Pausa). 

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

Está encerrada a primeira discussão no seu 
primeiro dia. 

O projeto com o substitutivo volta à Comissão 
Especial. 

 
Discussão única, do Projeto de Lei da  

Câmara n° 248, de 1951, (nº 493, de 1950, na 
Câmara dos Deputados), que autoriza a organização 
de seringais-escolas, nos Estados do Amazonas, 
Pará e Mato Grosso e nos Territórios Federais  
do Acre e Guaporé, tendo Pareceres (ns.  
497, 505, 506 e 506-A, de 1959), das  
Comissões de Constituição e Justiça, de  
Agricultura, Indústria e Comércio e de Legislação 
Social – favoráveis; de Finanças pela rejeição, em 
virtude de já catar a matéria atendida pelo  
contrato firmado, em 18 de outubro de 1958, entre o 
Escritório Técnico de Agricultura e o  Departamento 
Nacional Produção Vegetal, o Centro  Nacional de 
Ensino e Pesquisas Agronômicas, a 
Superintendência do Plano de Valorização da 
Amazônia e o Instituto Nacional de Imigração e 
Colonização. 

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

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

projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está rejeitado. 
, 

É o seguinte o projeto rejeitado que vai ao 
Arquivo: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N°248, DE 1951 
 
Autoriza a organização de seringais-escolas, 

nos Estados do Amazonas, Pará e Mato Grosso e 
nos Territórios Federais do Acre e Guaporé. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O Govêrno Federal, por intermédio do 

Ministério da Agricultura, instalará e organizará 
unidades de exploração da hevea brasiliensis na 
área amazônica, assim distribuída: 

6 no Estado do Amazonas; 
6 no Estado do Pará; 
3 no Estado de Mato Grosso; 
3 no Território Federal do Acre;  
3 no Território Federal do Guaporé. 
Art. 2° Essas unidades de trabalho florestal 

racionalizado denominar-se-ão “seringais-escolas” e 
terão por finalidade:  

a) divulgar os métodos mais aconselháveis 
para o corte das seringueiras nativas, colheita, 
tratamento e transporte do látex;  

b) orientar o aproveitamento intensivo das 
riquezas potenciais do seringal nativo, em produtos 
de outras categorias, a fim de aumentar o 
rendimento global de sua exploração;  

c) estudar, praticar e indicar o melhor regime de 
trabalho e de salários a ser adotado nos seringais;  

d) dar solução aos problemas de habitação, 
alimentação, defesa sanitária e educação das 
populações seringalistas, de sorte a tornar melhores 
e mais rendosas as suas condições de vida;  

e) realizar, na medida do possível, a autarquia 
alimentar dos seringais, promovendo nos mesmos a 
pequena agricultura e a pecuária, para seu próprio 
abastecimento; 
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i) estimular e orientar o cooperativismo de 
consumo entre seringueiros e seringalistas; 

g) praticar a cultura racional da hevea 
brasiliensis e de outros vegetais úteis da região, com 
base nos ensinamentos e experiências do Instituto 
Agronômico do Norte. 

Art. 3° Para a instalação dos seringais-
escolas, o Govêrno adquirirá, mediante  
concorrência pública, pequenos seringais nativos, 
dispondo, no mínimo, de vinte “estradas de 
seringueiras”, à base de cem árvores cada  
uma, em lugares que permitam a convergência  
de seringueiros e seringalistas, para efeito da 
aquisição de conhecimentos sôbre os melhores 
métodos de exploração a serem aplicados em suas 
propriedades. 

Parágrafo único. Os seringais-escolas deverão 
situar-se em rios ou zonas produtoras de borracha, 
de maneira que seus processos de racionalização do 
trabalho florestal possam orientar ao maior número 
de seringalistas e seringueiros no aperfeiçoamento 
de seus métodos de operação, e serão providos de 
residências para sua hospedagem gratuita, por 
tempo determinado. 

Art. 4° Os seringais-escolas serão dirigidos por 
agrônomos com experiência regional, cumprindo-
lhes, além dos serviços de natureza técnica, a 
respectiva direção econômica, mediante a 
apresentação de orçamentos anuais, para a efetiva 
determinação de suas receita e despesa e 
complementação desta quando necessário. 

Art. 5° O Govêrno, por intermédio do Ministério 
da Agricultura, designará um ou mais funcionários 
especializados, de seu quadro, para estudar, in loco, 
as condições de funcionamento de um seringal 
nativo, e determinar a natureza e a extensão dos 
equipamentos necessários ao seringal-escola, no 
que concerne ao pessoal, maquinismos, utensílios e 
embarcações. 

Art. 6° O funcionamento e a exploração do 
seringal-escola, serão regulamentados pelo Govêrno, 
 

com audiência do Ministério da Agricultura, fixando-
se as normas para a contabilização do seu 
movimento. 

Art. 7° Anualmente, serão incluídos no 
Orçamento da União, pelo Ministério da Agricultura e 
por conta das dotações com destinação 
constitucional – (art. 199, da Constituição) – o crédito 
de Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros) 
– destinados à instalação e manutenção dos 
empreendimentos previstos nesta lei. 

Art. 8° Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a 
Ordem do Dia. 

Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira, 
primeiro orador inscrito para esta oportunidade. 

O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Sr. Presidente, 
ainda há pouco, recebi, nesta Casa, o Senhor Luiz 
Borba Silva, Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores na Indústria de Destilação e 
Refinação de Petróleo de Cubatão, que me fêz 
entrega de um memorial assinado por seiscentos e 
quatro empregados daquela refinaria, no qual, por 
meu intermédio, dirigem apêlo ao Senado da 
República, no sentido de que seja apressado o 
andamento do Projeto de Lei da Previdência Social. 

Não é êsse o primeiro apêlo que recebo. 
Há poucos dias, quando assistia, na sede do 

Sindicato dos Rodoviários, à posse da nova diretoria, 
recebi idêntica solicitação dessa classe, que é uma 
das maiores no Distrito Federal. 

O projeto se encontra, atualmente, na 
Comissão de Finanças, tendo como Relator o nobre 
Senador Dix-Huit Rosado. a quem entregarei o 
documento, que lerei para que figure nos Anais do 
Senado. 

Antes, permito-me fazer um pequeno histórico 
da tramitação da matéria nesta Casa. Vindo da Ca- 
 
––––––––––––––––– 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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mira, foi distribuído à Comissão de Legislação Social, 
onde, como seu relator, ofereci cento e quatorze 
emendas, das quais foram aprovadas. cento e treze. 
Enviado à Comissão de Economia, foi aprovado com 
as emendas e, posteriormente, na de Serviço Público 
teve a mesma sorte. Falta; portanto, o pronunciamento 
da Comissão de Finanças para vir a Plenário. 

Feito êste relato sucinto, passo, Sr. 
Presidente, a ler o memorial: 

“Ilustríssimo Senhor 
Senador Lima Teixeira 
Senado Federal. 
Nós, Trabalhadores na Indústria de Petróleo, 

que servimos a PETROBRÁS em Cubatão, 
empreendimento que afirma a mais alta conquista 
econômica do povo brasileiro, e garante a marcha 
desenvolvimentista, juntamos os nossos propósitos 
aos dos companheiros da Baixada Santista, com 
plena convicção do pensamento que nos une para 
defesa e conquista dos nossos direitos, e solicitamos 
a V. Exa. que transmita aos componentes do Senado 
os nossos desejos na imediata aprovação da Lei 
Orgânica de Previdência Social, cujos benefícios virão 
satisfazer as necessidades de um melhor amparo aos 
trabalhadores e em especial àqueles da indústria 
Petrolífera. – Luiz Borba da Silva. – Ubirajara de M. 
Franco. – Moacyr Brumeli. – Osvaldo Antunes Pereira. 
– Jaime Ramos de Santana. – Gessy Rosa. – Cândido 
N. Vasconcelos. – Ademar Dantas. Ilegível. – Américo 
Henriques. – Antônio Amaro Vieira dos Santos.– 
Ilegível. – Octacílio Corrêa de Carvalho. – G. Botelho. 
Luiz da Silva. –Ilegível. – Ilegível.– Ilegível. –  
Décio Teixeira Távora. – José Ramos. Odacy de Lima. 
– João Corrêa Farias. – Gilberto Ferreira dos  
Santos. – Lauro da Silva Lessa. – L. Barbosa  
Souza. – José de Paula Reis. – Eduardo C. R. 
Nogueira. – Almyr Camargo. – Z. de Moraes Fi- 
 

lho. – Antônio Pedroso. – Sebastião B. da Costa. – 
Hermógenes S. Santos. – J. Sarabandi. – Adelmar 
de Almeida. – Iran de Medeiros. – Pedro Valério 
Costa. – Camilo Gonçalves Filho. – Rubens Mendes 
Rodrigues. – J. Gonçalves. – M. L. Paulino. – 
Modesto Povero Netto. – Gualter Inlante. – Paulo 
Lima. – Enrique A. Iglésias. – Osvaldo Palucci. – S. 
C. Mendonça. – Ivo Jorge Gannuny. – Ilegível. – 
Osvaldo Souza. – Z. Giraldes. – F. S. Souza. – José 
M. da Costa. – Rubens Santa Anna. – Miguel 
Fernandes Filho. – Lauro S. Maia. – F. Ubaldo 
Vieira. – Angel Moriano Zatorre Jr. – M. Muniz 
Netto. – Paulo Eduardo. – Vasco Oscar Nunes. – 
Antônio Carlos de Melo Menezes. – Armando da 
Silva. – Izidoro Vianna Lima. – Manoel Gonçalves 
de Araújo. – Antônio Martins. – Gelázio Ayres 
Fernandes. – A. Maria. – Adalberto Sá. – José 
Rocha. – Nicolino Monte Real. – Pedro Francisco 
dos Santos, – Dinamerico Month. – Osvaldo 
Antunes Lopes. – Ilegível. – Ilegível. – Osvaldo 
Lionor da Costa. –. José Tôrres Filho. – Ilegível. – 
Carlos Fernandes. – Sérgio de Oliveira. – Antônio 
Alves dos Santos. – Francisco Fiuzza de Freitas. – 
Mateus P. Carvalho. – João Pereira dos Santos. – 
Abílio Nunes Cabral. – Justino José dos Santos. – 
Raimundo Santos. – Sebastião Antunes de Sá. – 
Augusto Sebastião. – Ilegível. – Ilegível. – Ilegível. – 
Manoel Silva. – J. Rodrigues. – Ilegível. – Bento 
Angelo. – Ilegível. – Genésio Padilha. – David 
Candim. – José Paulo de Barros Mello. – Ilegível, – 
Ilegível. – Manoel dos Santos. – José  
Antônio Trindade. – Ilegível. – Ilegível. –  
Benedito Martins dos Santos. – Sebastião  
Alves dos Reis. – E. Santos. – Lauro Jarbas. – 
Eduardo Pereira Ribeiro do Val. – Ernesto  
Murray Júnior. – Ilegível. – Hermínio Messora. – 
Ilegível. – Sérgio Searmagnan. – Ilegível. – Ilegível.  
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Alberto Gonçalves. – Mauro Bissoly. – Ilegível. – 
Eduardo Laray. – Ilegível. – Ilegível. – Ilegível. – 
Ilegível. – Salvino Mello. – João Rolemberg Silva. – 
José Araújo Lobaiña. – Ilegível. – A. Mattos. Luiz 
Pacheco. – Ilegível. – José Joaquim da Silva. – 
Milton Florentino Cordeiro. – Wilson Cordeiro. – 
Wilson Paiva. – João Silva. – José Floriano de 
Araújo. – João Ferreira dos Santos. – Francisco  
A. do Nascimento. – Coryntho Pinto Barreto. –  
José Edmundo dos Santos. – Pedro Carvalho da 
Silva. – Ademar Gomes de Lima. – Manoel  
Gregório. – Mário do Amaral. – Francisco Luiz  
Leite. – Manoel de Carvalho. – Mário Hernandes 
Pacheco. – Luiz Gomes Silva. – Ilegível. –  
Francisco Mendes. – Ilegível. – Ezequias Leite 
Batista. – Ilegível. – Ilegível. – Ilegível. – Carlos da 
Silva. – Durvalino Elias da Silva. – Mário Figueira. – 
Ilegível. – Ivan Correia da Silva. – Pedro Pachoal 
Soares. – Francisco Berto Pinheiro. – Ilegível. – 
Lourival Alves de Lemos. – S. Alcântara. – Francisco 
Lopes. – Ruiz Cleonelson. – A. Vilela. – Ítalo Vilbo. – 
Ilegível. Eronildo Rodrigues dos Santos. – Elson 
Blum. – Ilegível. – Ilegível. – Wilson Dias. – 
Waldemar Goldenez. – Carlos A. L. Leal. –  
Joaquim Dias. – Salvir Ferreira Souza. – Manoel A. 
Souza. – Antônio Costa Paulo. – Joaquim A.  
Lima. – Manoel Carvalho. – Delermando  
Gonela. – Elias Ferreira. – Ilegível. – Ilegível. – 
Ilegível. – Ilegível. – Manoel Ribeiro Mattos. – Ilegível. – 
R. Moreira dos Santos. – José Cavalcanti Albuquerque. 
– Benedito Campos. – Adão Moreno de Souza. – 
Álvaro Martins. – José Guedes Silva. – Walter R. 
Simom. – Manoel Adelino Pereira de Lucena  
Filho. – Siserino Bezerra da Silva. – José A.  
Lourenço. – Brasílio Bodernaruk. – Otacílio Borges  
Cardoso. – Eduardo Álvares. – Alfredo Carlos dos 
 

Santos. – José Ferreira Lima. – João Tenório de 
Oliveira. – Geraldo G. de Moura. – Antônio Ferreira 
do Amaral. – José Pedro Geraldo. – Franco Pereira 
da Silva. – Antônio Pinto. – Benedito Martins. – 
Manoel Pereira. – Manoel Martins. – Manoel Martins 
da Silva. – Ilegível. – Francisco Barbosa. – Arlindo 
Rodrigues. – Francisco Riolo Santomé. – Joaquim 
Magalhães. – João de Oliveira. – José A. M. de 
Macedo. – Ilegível. – Ilegível. – Walter Vieira Santos. 
– Ernesto Rossi. – Osvaldo Nascimento Paes. – 
Ilegível. – Nilo de Souza Lima. – Otávio Pereira 
Guimarães. – José Gomes Silva. – M. Augusto. – 
Manoel Edmundo. – Ceciliano José de Oliveira. – 
Milton P. do Amparo. – Júlio Gomes Reis. – Firmo 
Geraldo da Silva. – Joaquim Gomes da Silva. – 
Homero A. Pereira. – José J. da Silva. – Alberto 
Rocha. – Francisco L. – Orlando Ribeiro Matos. – 
Paulo S. Nascimento. – Arlindo Barros. – Argeu 
Pereira. – Manoel Domingues. – Ilegível. – Osvaldo 
Garofalo. – Milton Dias Coelho. – Geraldo Lucena da 
Silva. – Ilegível. – Joaquim Cabral da Silva. – Júlio 
Villar Pigneda. – Antônio Souza. – Waldemar Souza 
dos Santos. – Waldemar Rufino Gonçalves. – Jorge 
Mendes Pinheiro. – Sigeria Azama. – Silas da Rocha 
Melo. – Domingos José Rodrigues. – João Romualdo 
Filho. – Manoel Cesário Martins, – Antônio Passos 
da Silva. – Abel Calazans. – Leopoldo Varillanska. – 
Nelson de Barros. – Manoel José de Souza. – Carlos 
da C. e Silva Júnior. – D. Antunes dos Santos. – 
Etelvino Melo. – João Lima. – Alcides Rosalina da 
Silva. – Ilegível. – Ruy Góes. – José Alberto Canaes. 
Edmar Gonçalves. – Ernesto Jorú. – Dilso Silva 
Braga. – João de Abreu. – Lídio Limino. –  
Vralando Silva. – Newton Francisco Russo. – 
Benedito Julício da Silva. – José de Paula. –  
J. Paulino da Costa. – José Pascoal. – Ile- 
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givel. – Ilegível. – Ilegível. – Newton Couto. – Ilegível. 
– Milton Beltini. – Edson Tenório Castro. – S. 
Marcelino. – José Teixeira Robim. – José Antônio 
dos Santos. – S. I. Vargas. – Manoel Ribeiro Mattos. 
– Frederico Rodrigues Lolo. – Ilegível. – José Pereira 
Quintt. – Ilegível. – José Ribamar Serra. – Aldo 
Olmos Hermandez. – Manoel Faustino Filho. – 
Manoel Romildo Silva. – Ilegível. – Osvaldo Reis 
Garcia. – Antônio D. Júlio. – Antônio R. Silva. – José 
Luiz Neto. – Osvaldo Gomes. – Nelson Mattos. – 
Pedro Barbosa. – Leandro Tôrres. – Américo 
Martins. – José Clemente. – Ilegível. – Artur Batista 
Queiroz. – Geraldo Silvino de Oliveira. – N. Coutinho. 
– Ilegível. – Ilegível. – Legível. – Ilegível. – Ilegível. – 
Ilegível. – Ilegível. – Barros. – Ilegível. – Sérgio Luiz 
Moreira. – Ilegível. – Ilegível. – Francisco Ventura 
Filho. – Ilegível. – Jarbas Fiúza. – I. B. Santos. – 
Ilegível. – Ilegível. – Antônio Augusto Cotorro. – 
Ilegível. – Ilegível. – Ilegível. – João Maciel Costro. – 
E. Lobão Salgado. – Joseilsen de Albuquerque 
Silveira. – Robinho Luiz Sapetim. – Ilegível. – 
Ilegível. – Ilegível. – Legível. – Manoel Silveira 
Soares. – Ilegível. – João Moreira da Silva Filho. – 
José Lopes Pinheiro. – Ilegível. – Joaquim 
Gonçalves Neto. – Clélia Ângela Assis Alves. – Maria 
Áurea. – Camellini José. – Maria Stela Mendes. – 
Suelly Sybilla. – Ilegível, – Sílvio R. Nogueira. – 
Aluísio Curchatris. – Constantino Lima. – Adhemar 
Costa do Rego Monteiro. – Álvaro Freire Gonçalves. 
– Terezinho Santos Vort. – Leonardo Bonci. – 
Ilegível. – José dos Santos. – Alexandre José 
Quidicomo. – Johan Otto Kraft. – Lourival Ferreira 
Lisboa. – Serafim Costa. – Antônio Bento de A. 
Filgueiras. – Arnaldo Rocha Soares. – Mário V. de 
Moraes. – Luiz Roberto Mesquita Pinto. – Ilegível. – 
 

Cláudio de Oliveira. – Ilegível. – Ilegível. – J. C. 
Bentes. – Nelson Alves da Silva. – Jackson dos 
Santos. – José Neide Mourão. – Ilegível. – Raimundo 
de Almeida. – Berço Conde. – Ilegível. – Ilegível. – 
Nelson Waldir de Oliveira. – Dalva Nascimento. – S. 
M. Bonfanti. – José Miranda de Oliveira. – Plínio de 
Oliveira Lima. – Wanderley Figueira. – Wilson 
Gomes Reis. – Ilegível. – Vemézio Tomé dos Santos, 
– José Ramos Avelin. – José Gomes. – Vasconcelos 
Tôrres. – Mário dos Reis. – João de Lourenço. – 
Ilegível. – Ilegível. – J. Moreira. – Aparício Silva. – 
José Mariano. – Klentan de Araújo. – Ilegível. – 
Carlos Costa. – Miguel Mattos. – Paolo Pizani. – 
Fernando Camargo. – Américo Monteiro. – Ilegível. – 
Pedro Bentes Guimarães. – Arlene Gouveia. – E. 
José. – Ilegível. – Ilegível. – Noé Gomes Ferreira. – 
Ilegível. – Neide Borja. – Moacir Franco. – Ilegível. – 
Ilegível.– Ilegível. – D. Santos Silveira. – Newton 
Faria Mourão. – Ilegível. – Teobaldo Nascimento. – 
Elysiário Távora dos Santos. – Carlos Fernando 
Lopes de Miranda. – Antônio Marques de Carvalho. – 
Antônio Ferreira Nadais. – Ilegível. – Juvêncio 
Rodrigues da Silva. – Alexis Felipe Chephassoff. – 
Role Menezes Júnior. – Arnaldo Gaspar. – José 
Maria Fernandes Craveiro. – Ilegível. – Ilegível. – 
Ilegível. – Ilegível. – José Ferreira Gomes. – 
Francisco Lopes Rúbio. – Moacyr Costa. – João 
Simplício dos Santos. – João Velloso Filho. – Ilegível. 
– José Célio Lima Teixeira. – Ilegível. – Ilegível. – 
Celestino Miguel. – Geioliti Bisagio. – Antônio Granja. 
O. Rigueiral. – Francisco Ari Lima. – Paulo Souza. – 
Onofre de Oliveira. – José Benedito. – Antônio da 
Silva Pena. – Welcon Lima. – José Bueno da Silva. – 
Mário Carlos. – Antônio Coelho. – Waldemar Alípio. – 
Inácio Fernandes. – Antônio Guilherme Cabral. – 
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José de Souza Barbosa. – Orlando Gomes Ferreira. 
– Antônio dos Santos Dias. – Manoel Antônio de 
Souza. – Nesto Silva Braga. – Francisco Jandir 
Gondim. – Cecílio dos Santos. – Pedro Gomes 
Sampaio. – Theodoro Cocal. – José Alves Lima. – 
Adalberto Dias Silva. – O. Antônio dos Santos. – 
Antônio Bezerra da Silva. – Miguel Aleixa Messias. – 
Milton M. Espindola. – Ilegível. – Aníbal Lino. – 
Raimundo Alves de Souza. – Antônio Lopes da Silva. 
Francisco Severino Filho. – José da Costa Moreira. – 
Sebastião Quintino. – José Dias Santana. – José 
Cláudio Filho. – Antônio Carneiro Garcia. – Antônio 
Souza Monteiro. – Waldomiro Alves Canário. – 
Waldyr Rodrigues dos Santos. – Júlio Barbosa. – S. 
Marciano de Souza. – Octávio Blank. – Rubens 
Silvestre Bastos.– Morcelino Esteves Santos. – José 
Maria de Queiroz. – Augusto Silva. – Antônio Luz 
Sobrinho. – Otaviano Gonçalves. – Agenor de 
Oliveira. – Joel Pereira de Souza. – Nilton Paiva 
Brandão. – AIdroaldo Sampaio. – Luiz Batista. – 
Alípio Gomes. – Alabério A. Rodrigues. – Marcelino 
Mariano. – Duilio David. – Waldemar Corrêa. – José 
Feitosa Rocha. – Manoel Pedro da Silva. – João 
Viegas de Oliveira. – Martins De Gregório. – 
Fernando de Paula Paes Leme. – Nelson Cândido de 
Carvalho. – Hélio Giudice. – Raimundo Ferreira. – 
Hildebrando Rodrigues. – Euclides Marques. – Antônio 
Lima. – Waldemar Alonso Perez. – Ilegível. – Jisef 
Stenien. – Antônio de Sena e Sourt. – Arlindo de 
Souza. – João Francisco Rodrigues. – Dante Falcioni. – 
J. R. Carvalho. – Pedro Paulo da Silva. – Walter 
Ferreira Campos. – José Ferreira dos Santos. – 
Antônio Soares Dias. – Alcebíades Francisco. – Arlindo 
Gonzaga Bispo. – Diltro Rogério da Silva. – Francisco 
Apolinário da Silva. – Luiz Duarte Bento. – Balduino 
Ribeiro Macedo. – Ilegível. – Wilson Machado. – IIegí- 
 

vel. – A. Munhoz. – Ilegível. – Ilegível. – Ilegível. – 
Ernani Nunes dos Santos. – Cleto Alves da Costa. – 
Ilegível. – José Santana dos Santos. – Fernando 
Faria. – Antônio Solateni. – Ilegível. – Ilegível. – 
Ilegível. – João dos Santos Danton. – Tacílio Alves 
Pereira. – Miguel Alonso. – Mauro da Cunha. – 
Fernando Perez. – Ilegível. – Francisco Ribeiro. – 
Ilegível. – Sebastião Cunha. – Artin Matosyom. – 
Luiz Batista de Melo. – Aristides Quintino da 
Nóbrega. – Pedro Belacosa. – Erival Amancio da 
Silva. – Manoel Ribeiro. – Antônio Fernandes. – José 
Correia Mattos. – Milton Silva. – Ilegível. – Ilegível. – 
Aparecido Codo. – A. J. Ribeiro. 

Terminada com 604 assinaturas e entregue ao 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de 
Destilação e Refinação de Petróleo de Cubatão, para 
remetê-la ao Senado Federal, – Luiz Borba da Silva, 
Presidente, – Gelázio Alves Fernandes, Secretário-
Geral”.  

Sr. Presidente, êsse o apêlo que transmito ao 
Senado da República.  

O SR. PADRE CALAZANS: – Permite V. Exa. 
um aparte?  

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. PADRE CALAZANS: – Acredito que 

muitos colegas têm recebido – como eu – centenas 
de telegramas de sindicatos de vários Estados e de 
diferentes categorias de trabalhadores, pedindo o 
apressamento dêsse projeto que, evidentemente, 
satisfará às naturais necessidades do mundo do 
trabalho, diante da conjuntura econômica em que se 
encontra. Ao apêlo que V. Exa. faz em nome dos 
trabalhadores de Cubatão, uno o meu, assegurando-
lhe minha contribuição no sentido de fazer com que o 
projeto alcance a urgência de que necessita, em 
beneficio da Nação e dos trabalhadores. 
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O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito agradecido, 
nobre Senador Padre Calazans. Demonstra Vossa 
Excelência – e não é a primeira vez que o faz – o 
interêsse que tem na aprovação dêsse projeto e de 
números outros que beneficiam ao operariado. É V. 
Exa. lídimo representante de S. Paulo, onde há o 
maior número de fábricas cujos operários estão com 
suas vistas voltadas para essa proposição. É grande 
o número dos que labutam, que empregam suas 
atividades na indústria, no comércio no meio rural 
que estão interessados na aprovação dêsse projeto. 

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para 
dar conhecimento ao Senado que, há dois dias, 
recebi o projeto que regulamenta, a participação dos 
trabalhadores nos lucros das emprêsas. Na 
qualidade de Presidente da Comissão de Legislação 
Social, avoquei o projeto para emitir parecer. 

Neste instante, dirijo-me aos Líderes das mais 
Bancadas com assento nesta Casa, no sentido de 
trocarmos, idéias para maior rapidez da matéria que 
considero das mais importantes para a classe operária. 

Quanto ao projeto que regula o direito de 
greve, comunico ao Senado que designei o nobre 
Senador Caiado de Castro para Relator na Comissão 
de Legislação Social.  

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

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com todo o prazer. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Desejo 

informar a V. Exa. e ao Plenário que li nos jornais, 
desde sexta-feira, que fui designado Relator do 
projeto, mas até a presente data não o recebi. Faço 
a declaração para que todos saibam que o projeto 
não está demorando nas minhas mãos. Tenho cinco 
anos de Casa e nunca deixei esgotar o prazo 
determinado para emitir parecer. Decorreu já uma 
semana que os jornais anunciaram que fui de- 
 

signado Relator e, até êste momento, não recebi a 
proposição. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Folgo ouvir a 
informação do nobre Senador. Caiado de Castro. 
Ainda ontem me esforcei tenazmente para que a 
proposição que regula o direito de greve fôsse 
entregue pelo Secretário da Comissão de 
Constituição e Justiça ao relator designado. Dirijo, 
agora, apêlo a êste órgão técnico, para que faça 
chegar o projeto à Comissão de Legislação Social, a 
fim de que sela encaminhado ao nobre Senador 
Caiado de Castro. 

Essa a informação que desejava prestar, pois 
sinto que há por parte de todo o Senado, sem 
distinção partidária, interêsse na aprovação dêsses 
projetos que dizem de perto com as mais urgentes 
necessidades do operariado brasileiro. (Muito bem; 
muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Gilberto Marinho. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Sr. 
Presidente, para fixar a sua posição em face do 
Projeto de Emenda à Constituição, que figura na 
Ordem do Dia de hoje, a representação do Distrito 
Federal, nesta Casa, resolveu fazer a seguinte 
declaração: 

“Os Senadores do Distrito Federal votarão 
contra o projeto de emenda constitucional, ora 
figurando na Ordem do Dia do Senado e que visa a 
organizar o Estado da Guanabara, em obediência às 
razões que cada um dêles teve a ocasião de  
expor, no momento oportuno, nos debates  
havidos no seio da Comissão Especial. A Bancada 
do Distrito Federal não utilizará porém, nenhum  
dos recursos protelatórios admitidos pelo  
Regimento, porque não deseja de forma alguma, 
contribuir para o retardamento de qualquer soluta 
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ção, o que seria facilitar a pior delas, que é a 
intervenção federal já ameaçada. – Afonso Arinos. – 
Caiado de Castro. – Gilberto Marinho." 

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

O SR. PRESIDENTE: – Não há outro orador 
inscrito. (Pausa). 

Nada mais havendo que tratar, vou levantar a 
sessão. Designo para a de amanhã, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Primeira discussão (1º dia) do Projeto  

de Emenda à Constituição nº 2, de 1959, que  
altera dispositivos constitucionais referentes à 
organização do Estado da Guanabara, tendo  
Parecer Contrário, sob nº 233, de 1959, da Comis- 
 

são Especial, tendo votos em separado dos 
Senhores Senadores Jefferson de Aguiar e Afonso 
Arianos e substitutivo do Sr. Jefferson de Aguiar e 
mais 17 Senhores Senadores. 

2 – Discussão única do Parecer nº 537, de 
1959, da Comissão de Constituição e Justiça, 
pelo arquivamento dos Memoriais de ns. 4 a 8, de 
1959, dos Srs. Artur Borges Maciel Filho, 
Antonino Barbosa de Souza, José Leal, Antero 
Mendes e Arthur Borges Maciel Filho, 
respectivamente, em que solicitam o 
encaminhamento da Denúncia nº 2, de 1959, à 
Procuradoria Geral da República. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 16 horas e 40 

minutos. 
 



135ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 15 DE OUTUBRO DE 1959 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. CUNHA MELLO 
 

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

Cunha Mello. 
Lameira Bittencourt. 
Zacharias de Assumpção. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Leônidas Mello. 
Mathias Olympio. 
Victorino Corrêa. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Dix-Huit Rosado. 
Argemiro de Figueiredo. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Jubas Maranhão. 
Ruy Palmeira. 
Silvestre Péricles. 
Lourival Fontes. 
Heribaldo Vieira. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Otávio Mangabeira. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Milton Campos. 
Moura Andrade. 
Lino de Mattos. 
Padre Calazans. 
Pedro Ludovico. 

Coimbra Bueno. 
Taciano de Mello. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Fernando Corrêa. 
Gaspar Velloso. 
Souza Naves. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Irineu Bornhausen. 
Mera de Sá. 
Guido Mondin. – (51). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 51 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, declaro aberta a 
sessão. 

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

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

O Sr. Novaes Filho, 4º Secretário, servindo de 
1º, lê o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
MENSAGEM 

 
Nº 189, de 1959, do Sr. Presidente da 

República, restituindo autógrafo, já sancionado, do 
Projeto de Lei da Câmara nº 32, de 1959, que 
revigora o Decreto-lei nº 8.778, de 22 de janeiro de 
1946, e lhe altera o alcance do art. 1º. 

 
Aviso 

 
Nº 497, do Sr. Ministro da  

Fazenda, comunicando que, foi enca- 
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minhado à Carteira de Comércio Exterior, para 
prestar informações, o processo relativo ao 
Requerimento nº 359, de 1959, do Sr. Senador João 
Villasbôas. 

Dê-se conhecimento ao Requerente. 
 

PARECER 
Nº 547, DE 1959 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 81, de 1959, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e 
Cultura, o crédito especial de Cr$ 3.000.000,00 para 
ocorrer às despesas da realização do VIII Congresso 
Nacional de Jornalistas, em Fortaleza, Ceará, em 
1959. 

 
Relator: Sr. Mem de Sá. 
O Projeto de Lei da Câmara nº 81, de 1959, de 

iniciativa do nobre Deputado Armando Falcão, 
autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Ministério da 
Educação e Cultura, o crédito especial de Cruzeiros 
3.000.000,00 para a realização do VIII Congresso 
Nacional de Jornalistas, recém-realizado em 
Fortaleza, Capital do Estado do Ceará. 

A reunião a que se refere o projeto, foi 
realizada sob a égide de Clóvis Bevilacqua e 
auspícios das organizações jornalísticas locais, 
conforme deliberação tomada na reunião anterior, 
ocorrida no Distrito Federal durante os festejos do 
cinqüentenário da Associação Brasileira de 
Imprensa. 

Na forma do art. 2º do projeto, a importância 
correspondente ao crédito será entregue à 
Associação Cearense de Imprensa e ao Sindicato 
dos Jornalistas Profissionais do Ceará, no caso, 
órgãos integrantes da Comissão organizadora do 
citado conclave. 

Nestas condições, a Comissão de Finanças é 
de parecer favorável ao projeto de lei em aprêço. 

Sala das Comissões, em 13 de outubro de 
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Mem de Sá, 
Relator. – Ary Vianna. – Fausto Cabral. – Taciano de 
Mello. – Fernando Corrêa. – Caiado de Castro. – 
Francisco Gallotti. – Victorino Freire. 

 
PARECER 

Nº 548, DE 1959 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara, nº 67, de 1959 (nº 350, de 1959, na 
Câmara), que estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercício financeiro de 1960 – 
Subanexo 4.16 – Ministério da Guerra. 

 
Relator: Sr. Caiado de Castro. 
O presente subanexo do Projeto de 

Orçamento da União, para 1960, consigna ao 
Ministério da Guerra dotações que totalizam 
Cruzeiros 21.875.434.880,00, com um aparente 
acréscimo de Cr$ 1.346.804.923,00, em relação às 
do corrente exercício (quadro anexo). 

Na realidade, porém, há uma redução de Cr$ 
1.364.895.077,00 nos recursos destinados a atender 
às despesas dêsse ramo das Fôrças Armadas, no 
próximo ano, porque várias rubricas foram 
submetidas a rigorosos cortes para compensar o 
aumento de Cr$ 2.711.700.000,00, resultante do 
abono provisório concedido ao pessoal ativo e inativo 
pela Lei nº 3.531, de 19 de janeiro último e que está 
sendo pago através de crédito especial. 

Essa compressão de despesas seguida 
pelo Poder Executivo é digna de louvores, mas 
nem sempre concorre para o aperfeiçoamento  
da execução da lei de meios. As alterações das 
propostas ministeriais, à revelia dos responsáveis 
pelos serviços, durante a elaboração da  
Proposta  Geral do Orçamento, implicam, mintas 
vêzes, no recurso à abertura de créditos 
adicionais durante o exercício, ou, o que é 
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mais condenável, na realização de despesas além 
das dotações orçamentárias, como o permite o 
Código de Contabilidade. 

No presente subanexo, por exemplo, se têm 
fundamento os cortes impostos às despesas com 
vencimentos de praças – (Cruzeiros 
991.870.800,00), de oficiais – (Cruzeiros 
75.248.040,00) e de servidores civis – (Cr$ 
55.164.871,00), em decorrência, certamente, de um 
plano de redução de efetivos, não se encontra, 
todavia, motivo para se diminuírem ou não serem 
majoradas dotações que atendem a serviços ou 
aquisições essenciais, cujo custo não pode 
constituir exceção na crescente espiral inflacionária. 
Daí nos surpreendermos, principalmente, com as 
reduções que atingem as rubricas referentes a 
equipamentos e instalações – (Cruzeiros 
166.042.900,00) e material de consumo – (Cr$ 
41.090.910,00). 

É preciso acentuar que o Ministério da Guerra 
vem seguindo, há vários anos, um rigoroso programa 
de economia de gastos, tanto que as suas verbas de 
material e de investimentos se têm mantido nos 
mesmos níveis de 1957 e muito inferiores às dos 
Ministérios da Aeronáutica e da Marinha. 

Assim, reduções menos sensatas, nessas 
verbas, poderão acarretar sérios prejuízos para o 
funcionamento dos seus órgãos, quer se trate de 
uma fábrica, de um hospital, de uma escola, de um 
batalhão rodoviário ou de um longínquo quartel. 

Como assinalou o nobre Deputado Mendes de 
Morais, cuja experiência no trato dos assuntos da 
administração militar todos lhe reconhecemos, ao 
relatar a matéria perante a Comissão de Orçamento 
da Câmara: 

"A proposta do Ministério da Guerra foi  
ao DASP e aquêle Departamento fêz ali  
cortes indiscriminados no valor de 3 bilhões, 
baseado, em alguns casos, na despesa votada e, em 
 

outros, apenas no espírito de economia com 
empirismo. 

Administrar é saber gastar: não é esbanjar e 
nem guardar, sem aplicar. É empregar os recursos, 
satisfazendo às necessidades, estimulando as 
realizações novas, para o bem-estar público, para o 
progresso nacional. Guardar ou cortar verbas, 
qualquer um faz; aplicá-las bem e ainda conseguindo 
sobras, muito poucos o fazem". 

A Câmara dos Deputados houve por bem 
aprovar modificações na proposta do Executivo que 
importam no aumento de Cruzeiros 177.957.080,00, 
assim discriminado: 

a) Cr$ 5.212.000,00 em "reparos, adaptações, 
recuperação e conservação de bens móveis (Cruzeiros 
35.000.000,00 para Cruzeiros 40.212.000,00); 

b) Cr$ 7.000.000,00 em despesas com a 
produção de canhões sem recuo, outros 
armamentos, municiamento dos mesmos e 
reaparelhamento das Fábricas Presidente Vargas e 
Andaraí (de Cr$ 52 milhões para Cr$ 65 milhões); 

c) Cr$ 1.345.000,00 no auxílio destinado à 
Fundação Osório, que abriga e educa órfãos de 
militares (de Cr$ 4.155.000,00 para Cruzeiros 
5.500.000,00); 

d) Cr$ 800.000,00 para hospitalização de 
praças e operários do Arsenal General Câmara; 

e) Cr$ 600.000,00 para ampliação da Granja 
do Campo Militar de Engenho d'Almeida – 
Pernambuco); 

f) Cr$ 4.000.000,00 em estudos e projetos de 
obras (de Cr$ 14 milhões para Cr$ 18 milhões); 

g) Cr$ 10.000.000,00 em início de obras (de 
Cr$ 10 milhões para Cr$ 20 milhões); 

h) Cr$ 100.000.000,00 em prosseguimento de 
obras (de Cr$ 200 milhões para Cr$ 300 milhões); 

i) Cr$ 31.000.000,00 em reparos e 
conservação de bens imóveis (Cr$ 100 milhões para 
Cr$ 31 milhões); 
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j) Cr$ 2.000.000,00 para automóveis de 
passageiros. 

Baseados nos estudos a que procedemos 
sôbre as necessidades dos diversos departamentos 
do Ministério da Guerra e das informações recebidas 
dos seus órgãos técnicos, chegamos à conclusão de 
que aquelas modificações, embora melhorar do de 
certo modo o projeto em exame, não o sanaram 
substancialmente das falhas originais. 

Julgamos de nosso dever, portanto, sugerir a 
esta Comissão as alterações adiante justificadas e 
que visam a dotar os órgãos do Ministério da Guerra 
com os recursos mínimos e indispensáveis ao seu 
 

bom funcionamento durante o próximo exercício. 

A vista do exposto, e após o exame das 
emendas e das sugestões oferecidas pelo Relator, a 
Comissão de Finanças opina favoràvelmente ao 
subanexo do Ministério da Guerra e às Emendas ns. 
2 a 5 e contràriamente à de nº 1, apresentando as de 
ns. 6-CF a 37-CF. 

Sala das Comissões, em 13 de outubro de 
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Caiado de 
Castro, Relator. – Victorino Freire. – Taciano de 
Mello. – Ary Vianna. – Fausto Cabral. – Mem de Sá. 
– Francisco Gallotti. – Fernando Corrêa. 

 
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA DO MINISTÉRIO DA GUERRA 

 

Especificações 
da 

Despesa 

Orçamento 
de 

1959 

Projeto da 
Câmara 

para 1960 
Diferença 

      
 1 – Pessoal     
      
a) Civil.......................... 1.353.367.787 1.603.223.000 +  249.855.213 
b) Militar....................... 12.285.547.040 12.637.000.000 +  351.452.960 
      
      
 Total......................... 13.638.914.827 14.240.223.000 +  601.308.173 
      
      
 2 – Material     
      
a) de Consumo............ 1.666.133.910 1.625.043.000 –  41.090.910 
b) Permanente............. 166.632.820 162.550.000 –  4.082.820 
      
      
 Total ........................ 1.832.766.730 1.787.593.000 –  45.173.730 
      
      
3 – Serviços de 

Terceiros e 
Encargos Diversos... 390.141.500 423.878.880 +  33.737.380 

4 – Inativos e Militares... 3.330.000.000 4.130.000.000 +  800.000.000 
5 – Pensões Militares.... 358.800.000 525.000.000 +  166.200.000 
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DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA DO MINISTÉRIO DA GUERRA 
 

Especificações  
da 

Despesa 

Orçamento  
de 

1959 

Projeto da  
Câmara para 

1960 
Diferença 

      
6 – Serviços em regime 

especial......................... 9.690.000 10.740.000 + 1.050.000 
7 – Investimentos     
 a) Obras ..................... 483.274.000 469.000.000 – 14.274.000 
 b) Equipamentos e 

Instalações.............. 425.042.900 259.000.000 – 166.042.900 
 c) Desapropriação e 

Aquisição de 
Imóveis.................... 

 
60.000.000 

 
30.000.000 

 
– 

 
30.000.000 

       
       
 Total ............................. 968.316.900 758.000.000 –  210.316.900 
      
      
 Total Geral ................... 20.528.629.957 21.875.434.880 +  1.346.804.923 
      
 

EMENDAS 
 

Nº 1 
 
2.0.00 – Transferências 
2.1.00 – Auxílios e subvenções 
2.1.01 – Auxílios 
Inclua-se: 
Para a Confederação Colombiana Brasileira: 
a) aquisição de cestas – Cruzeiros 150.000,00; 
b) aquisição de material colombófilo – Cr$ 

100.000,00; 
c) eventuais e prêmios – Cruzeiros 50.000,00. 
Total – Cr$ 300.000,00. 
Para as Federações Colombófilas do Distrito 

Federal, S. Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul 
– Cr$ 300.000,00. 
 

Justificativa 
 
Esta subvenção decorre do Decreto nº 22.894, 

de 6 de julho de 1933. – Lima Guimarães. 
 

Nº 2 
 
4.0.00 – Investimentos 
4.1.00 – Obras 
4.1. 02 – Inicio de Obras 

Inclua-se: 
Construção da sede do Centro Preparatório 

de Oficiais da Reserva (CPOR), São Paulo – 
Cruzeiros 5.000.000,00. – Senador Padre 
Calazans. 

 
Nº 3 

 
4.0.00 – Investimentos 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações 
4.2.10 – Instalações e Equipamentos para 

Obras 
Inclua-se: 
Para o Laboratório Químico Farmacêutico do 

Exército Instalar a Segunda Divisão, equipar a 
mesma e a Cozinha no Distrito Federal – Cr$ 
5.000.000,00. – Lino de Mattos. 

 
Nº 4 

 
1.0.00 – Custeio 
1.6.00 – Encargos Diversos 
1.6.24 – Diversos 
Inclua-se: 
2) Despesas de qualquer natureza com ação e 

manutenção do Colégio Militar de Recife e 
Pernambuco – Cr$ 4.000.000,00. 
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Justificação 
 
O Colégio Militar de Recife deve iniciar suas 

atividades em 1960. – Novaes Filho. 
 

Nº 5 
 
4.0.00 – Investimentos 
4.1.02 – Início de Obras. 
Onde se diz: 
Inclusive, Colégio Militar de Vitória – Espírito 

Santo, 
Diga-se: 
Inclusive Colégio Militar de Vitória – Espírito 

Santo e Colégio Militar de São Luís do Maranhão. 
Sala das Comissões, em 13 de outubro de 

1959. – Victorino Freire. 
 

Nº 6-CF 
 
Ministério da Guerra. 
1.0.00 – Custeio 
1.1.00 – Pessoal Civil 
1.1.05 – Salários de contratados 
Na proposta da Câmara 
Onde se lê: 
Cr$ 8.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 16.000.000,00 
Para 1959 foi concedido o crédito de Cr$ 

15.476.000,00, idêntico ao votado para o exercício 
de 1958. 

A retificação a que se refere esta emenda se 
justifica não só em face de sua repetição 
orçamentária como porque a dotação inscrita na 
Proposta dêste Ministério corresponde aos encargos 
já atribuídos a esta subconsignação e à contratação 
de professores e auxiliares para os Colégios Militares 
de Salvador e de Curitiba, recentemente 
inaugurados, bem como de pessoal técnico para o 
Hospital Central do Exército, com os novos pavilhões 
daquele nosocômio, recém-inaugurados. 

 
Nº 7-CF 

 
Ministério da Guerra. 
1.0.00 – Custeio 
1.1.00 – Pessoal Civil 
1.1.06 – Salário de Tarefeiro 
Na proposta da Câmara 

Onde se lê: 
Cr$ 50.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 80.000.000,00 
Para 1959 foi votado o crédito de Cr$ 

60.000.000,00, repetindo o do exercício de 1958. 
A presente emenda se justifica pela 

necessidade que tem o Ministério da Guerra de 
fazer face às despesas com a execução das novas 
tabelas de tarefeiros já aprovadas, tendo em vista 
aproveitar nas referidas tabelas o pessoal que vem 
sendo pago à conta de Outros Serviços 
Contratuais. 

A falta de admissão normal de funcionários 
vem impedindo que os claros havidos nos 
diferentes quadros de servidores civis dêste 
Ministério sejam preenchidos, o que muitas vêzes 
tem motivado sérios prejuízos para o 
funcionamento dos Órgãos, principalmente dos 
Estabelecimentos Hospitalares, e impedido mesmo 
não só que novas instalações entrem em 
funcionamento como que as instalações existentes 
sejam ampliadas. 

Notadamente o Hospital Central do Exército, 
vem lutando com a falta de mão-de-obra para 
atender o mínimo indispensável no que respeita ao 
serviço de atendentes e de serventes. Mínimo êste 
que só tem sido atingido com a admissão de 
trabalhadores à conta de Outros Serviços 
Contratuais. 

No próximo exercício êsse nosocômio, que é 
o maior estabelecimento hospitalar do Exército, 
terá: 

a) de colocar em funcionamento o novo 
Pavilhão destinado à Clínica Especializada do 
Câncer para cujo atendimento são indispensáveis 
equipes permanentes. O número de casos que se 
vem verificando no pessoal do Exército e a 
inexistência de serviço especializado no Exército, 
não comportarão novos adiamentos para o 
funcionamento dessa clínica; 

b) de unificar o Serviço de Maternidade, 
ampliando-o com a criação de um berçário; 
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c) de recuperar duas enfermarias do Pavilhão 
de Neuro-Psiquiatria; 

d) terá, principalmente, de modificar o regime 
de trabalho do serviço de enfermagem com a criação 
de novas equipes, a fim de normalizar êsse serviço, 
que vem executando tarefas além das suas 
possibilidades normais. 

Êste inconveniente deverá ser sanado com a 
adoção da respectiva tabela de tarefeiros, o que só 
poderá ser realizado com a aprovação da presente 
emenda. 

 
Nº 8-CF 

 
Ministério da Guerra. 
1.0.00 – Custeio 
1.1.00 – Pessoal Civil 
1.1.09 – Ajuda de Custo 
Na proposta da Câmara 
Onde se lê: 
Cr$ 150.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 300.000,00. 
Para 1959 foi concedido o crédito de Cr$ 

150.000,00 que resultou insuficiente para atender às 
despesas atribuídas a esta rubrica, obrigando êste 
Ministério a autorizar o pagamento sem crédito, na 
conformidade da exceção prevista no art. 46 do C.C.U., 
até o limite de Cr$ 800.000,00, de acôrdo ainda com o 
art. 1º do Decreto nº 48.230, de 16 de junho de 1959, a 
fim de possibilitar ao Ministério da Guerra o 
cumprimento dos encargos atinentes a esta S/c. 

Do acima exposto justifica-se a presente 
emenda, a fim de evitar que o Ministério da Guerra 
seja obrigado a recorrer, no exercício de 1960, ao 
expediente de suplementações, levando-se em conta 
a extrema contenção de despesas que êste 
Ministério vem realizando. 

 
Nº 9-CF 

 
Ministério da Guerra. 
1.0.00 – Custeio 
1.1.00 – Pessoal Civil 
1.1.10 – Diárias 
Na proposta da Câmara 

Onde se lê: 
Cr$ 180.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 360.000,00 
Para 1959 foi concedido o crédito de Cr$ 

180.000,00 que resultou insuficiente para atender às 
despesas atribuídas a esta rubrica, obrigando êste 
Ministério a autorizar o pagamento sem crédito, na 
conformidade da exceção prevista no art. 46 do 
C.C.U., até o limite de Cr$ 900,000,00, de acôrdo 
ainda com o art. 1º do Decreto nº 46.230, de 16 de 
junho de 1959, a fim de possibilitar ao Ministério da 
Guerra o cumprimento dos encargos atinentes a esta 
S/c. 

Do acima exposto, justifica-se a presente 
emenda, a fim de evitar que o Ministério da Guerra 
seja obrigado a recorrer, no exercício de 1960, ao 
expediente de suplementações, levando-se em conta 
a extrema contenção de despesas que êste 
Ministério vem realizando. 

Ministério da Guerra. 
1.0.00 – Custeio 
1.1.00 – Pessoal Civil 
1.1.16 – Gratificação pelo exercício de 

magistério 
Na proposta da Câmara 
Onde se lê: 
Cr$ 1.700.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 4.400.000,00 
Para 1959 foi concedido o crédito de Cr$ 

1.627.920,00 que resultou insuficiente para atender 
às despesas atribuídas a esta rubrica, obrigando 
êste Ministério a autorizar o pagamento sem crédito, 
na conformidade da exceção prevista no art. 46 do 
C.C.U., até o limite de Cr$ 2.500.000,00, de acôrdo 
ainda com o art. 1º do Decreto nº 46.230, de 16 de 
junho de 1959, a fim de possibilitar ao Ministério da 
Guerra o cumprimento dos encargos atinentes a esta 
S/c. 

Do acima exposto, justifica-se a presente 
emenda, a fim de evitar que o Ministério da Guerra seja 
obrigado a recorrer, no exercício de 1960, ao 
expediente de suplementações, levando-se em conta a 
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extrema contenção de despesas que êste Ministério 
vem realizando. 

 
Nº 11-CF 

 
Ministério da Guerra. 
1.0.00 – Custeio 
1.1.00 – Pessoal Civil 
1.1.17 – Gratificação pela prestação de serviço 

extraordinário 
Na proposta da Câmara 
Onde se lê: 
Cr$ 500.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 1.200.000,00 
Para 1959, foi concedido o crédito de Cr$ 

1.200.000,00. 
A retificação a que se refere esta emenda visa 

restabelecer o crédito que vem sendo votado nos 
exercícios anteriores, o que por si só já representa 
extrema contenção de despesas. 

 
Nº 12-CF 

 
Ministério da Guerra. 
1.0.00 – Custeio 
1.1.00 – Pessoal Civil 
1.1.26 – Gratificação de representação 
Na proposta da Câmara 
Onde se lê: 
Cr$ 56.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 172.000,00 
Para 1959 foi concedido o crédito de Cr$ 

84.900,00, idêntico ao votado para atender às 
despesas atribuídas a esta rubrica, obrigando êste 
Ministério a autorizar o pagamento sem crédito, na 
conformidade da exceção prevista no art. 46 C.C.U., 
até o limite de Cruzeiros 142.000,00, de acôrdo, 
ainda, com o art. 1º do Decreto nº 46.230, de 16 de 
junho de 1959, a fim de possibilitar ao Ministério da 
Guerra o cumprimento dos encargos atinentes a esta 
S/c. 

Do acima exposto, justifica-se a presente 
emenda, a fim de evitar que o Ministério da Guerra seja 
obrigado a recorrer, no exercício de 1960, ao 
expediente de suplementações, levando-se em conta a 
 

extrema contenção de despesas que êste Ministério 
vem realizando. 

 
Nº 13-CF 

 
Ministério da Guerra. 
1.0.00 – Custeio 
1.1.00 – Pessoal Civil 
1.1.29 – Diversos 
1) Gratificação a Professores de ensino etc. 
Na proposta da Câmara 
Onde se lê: 
Cr$ 800.000,00 
Leia se: 
Cr$ 2.200.000,00 
Para 1959 foi concedido o crédito de Cr$ 

2.200.000,00. 
A retificação a que se refere esta emenda é o 

mínimo necessário a fim de que o Ministério da 
Guerra possa atender às despesas com o 
pagamento de gratificação aos Professores 
colocados à disposição das Organizações Militares, 
na conformidade do que se acha estabelecido no art. 
8º da Lei nº 2.283, de 9 de agôsto de 1954, e visa 
restabelecer o crédito concedido para o exercício de 
1959, contribuindo, destarte, para que o Exército 
possa prosseguir em sua campanha de combate ao 
analfabetismo no Brasil. 

 
Nº 14-CF 

 
Ministério da Guerra. 
1.0.00 – Custeio 
1.2.00 – Pessoal Militar 
1.2.06 – Diárias 
Na proposta da Câmara 
Onde se lê: 
Cr$ 60.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 120.000.000,00 
Para 1959 foi concedido o crédito de Cr$ 

60.000.000 00 que resultou insuficiente para atender às 
despesas atribuídas a esta rubrica, obrigando êste 
Ministério a autorizar o pagamento sem crédito, na 
conformidade da exceção prevista no art. 46 do C.C.U., 
até o limite de Cr$ 80.000.000,00, de acôrdo com o art. 
1º do Decreto nº 46.230, de 16 de junho de 1959, 
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a fim de possibilitar ao Ministério da Guerra o 
cumprimento dos encargos atinentes a esta S/c. 

Do acima exposto, justifica-se a presente 
emenda, a fim de evitar que o Ministério da Guerra 
seja obrigado a recorrer, no exercício de 1960, ao 
expediente de suplementações, levando-se em conta 
a extrema contenção de despesas que êste 
Ministério vem realizando. 

 
Nº 15-CF 

 
Ministério da Guerra. 
1.0.00 – Custeio 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação 
1.3.02 – Artigos de expediente, desenho, 

ensino e educação 
Na proposta da Câmara 
Onde se lê: 
Cr$ 25.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 30.000.000,00 
Para 1959 foi votado o crédito de Cr$ 

26.504.930,00. 
Anos após anos vêm as Unidades 

despendendo com a aquisição de artigos de 
expediente, economias difìcilmente conseguidas e 
destinadas implìcitamente à instrução da tropa. 

No corrente exercício, por motivo do 
assustador aumento verificado no preço das 
utilidades, várias Organizações Militares vêm 
solicitando, insistentemente, suplementação dos 
créditos que lhes foram concedidos à conta desta 
consignação, a fim de que não tivessem sua vida 
administrativa ainda mais prejudicada. 

Justifica-se esta emenda para que o Ministério 
da Guerra não tenha que logo no início do exercício 
de 1960, recorrer ao expediente de suplementações. 

1.3.03 – Material de Limpeza, Conservação e 
Desinfecção 

Na proposta da Câmara 
Onde se lê: 
Cr$ 25.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 28.000.000,00 

Para 1959 foi votado o crédito de Cr$ 
21.915.700,00. 

Êsse crédito, em absoluto, atendeu às 
despesas com a aquisição de material de limpeza 
etc., obrigando as Organizações Militares a lançarem 
mão de economias destinadas à Instrução, com 
prejuízo para estas. 

Justifica-se, pois, esta emenda, tendo em 
vista prevenir tal inconveniência, bem como atender 
à incontrolável majoração do preço dessas 
utilidades. 

 
Nº 16-CF 

 
Ministério da Guerra. 
1.0.00 – Custeio 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação 
 

Nº 17-CF 
 
Ministério da Guerra. 
1.0.00 – Custeio 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação 
1.3.04 – Combustíveis e lubrificantes 
Na proposta da Câmara 
Onde se lê: 
Cr$ 160.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 188.000.000,00 
Para 1959 foi votado o crédito de Cr$ 

162.935.640,00, já tendo sido autorizada pelo Exmo. 
Sr. Presidente da República a suplementação de Cr$ 
30.000.000,00 à conta desta rubrica, de 
conformidade com o art. 48 do C.C.U., que atenderá 
uma despesa prevista de Cruzeiros 192.935.640,00, 
no corrente exercício. 

Justifica a presente emenda o mesmo 
fenômeno que motivou a majoração dos créditos 
para o corrente exercício, isto é, os aumentos 
autorizados pelo Conselho Nacional de Petróleo no 
preço dos combustíveis e lubrificantes 
imprescindíveis à vida do Exército face sua cada vez 
maior motorização. 
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Nº 18-CF 
 

Ministério da Guerra. 
1.0.00 – Custeio 
1.3.00 – Material de Consumo de 

Transformação 
1.3.10 – Matérias-primas e produtos 

manufaturados ou semimanufaturados, destinados a 
qualquer transformação 

Na proposta da Câmara 
Onde se lê: 
Cr$ 310.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 320.000.000,00 
Para 1959 foi concedido o crédito de Cr$ 

318.019.360,00. 
A aceitação desta emenda impõe-se face à 

alta brusca verificada nos preços dos artigos 
manufaturados e semimanufaturados, decorrente do 
novo salário-mínimo que passou a vigorar no 
corrente exercício, mas cujos efeitos vão se 
refletindo continuadamente. 

 
Nº 19-CF 

 
Ministério da Guerra. 
1.0.00 – Custeio 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação 
1.3.11 – Produtos químicos, biológicos, 

farmacêuticos odontológicos; artigos cirúrgicos e 
outras de uso nos laboratórios 

Na proposta da Câmara 
Onde se lê: 
Cr$ 60.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 66.495.000,00 
A alta verificada como decorrência, ou motivo 

simplesmente invocado pela aplicação do novo 
salário-mínimo dos operários, tem verificado seu 
clímax justamente nos produtos atinentes a esta 
rubrica, isto é, produtos químicos, biológicos, 
farmacêuticos e odontológicos, artigos cirúrgicos e 
outros de uso nos laboratórios. 

Portanto, o Ministério da Guerra não poderá 
atender as necessidades mínimas das Unidades do 
 

Exército, sem que esta emenda seja aceita. 
 

Nº20-CF 
 

Ministério da Guerra. 
1.0.00 – Custeio 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação 
1.3.13 – Vestuário, uniforme, equipamentos e 

acessórios; roupas de cama, mesa e banho 
Na proposta da Câmara 
Onde se lê: 
Cr$ 673.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 796.820,000,00 
Para 1959 foi concedido o crédito de Cr$ 

673.115.800,00. 
Os Regulamentos Militares proa vêem que o 

estoque seja um ano de fardamento pronto, um ano 
de matéria .prima em confecção e um ano de 
matéria-prima em estoque. 

O Ministério da Guerra vem procurando fazer 
sentir aos Responsáveis pela Segurança da Pátria a 
necessidade de ter em estoque, pelo menos, o 
fardamento para um ano antecipado. 

Esfôrço em vão, porque os créditos solicitados 
têm vindo cada vez mais deficitários por motivo dos 
cortes havidos. E, assim, nenhum estoque mais foi 
possível. 

Acresce que se esta emenda não fôr aceita,  
o Ministério da Guerra não terá nem como  
atender às necessidades inadiáveis, com o 
fardamento da tropa do Exército, porquanto nas 
concorrências abertas no início do corrente ano os 
preços mínimos do brim e do couro para calçados 
sofreram uma majoração de 40 por cento em relação 
ao ano anterior e é absolutamente impossível 
diminuir a quantidade de fardamento destinado às 
praças. 

Como têrmo de comparação, a proposta 
consignava..... cruzeiros por homem na Marinha e 
sòmente 4.800 para o Exército, onde a instrução de 
campo exige um maior desgaste de uniforme. 
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Nº 21-CF 
 

Ministério da Guerra. 
1.0.00 – Custeio 
1.4.00 – Material Permanente 
1.4.07 – Material de acampamento, de 

campanha e de paraquedismo  
Proposta na Câmara 
Onde se lê: 
Cr$ 70.000.000,00 
Leia se: 
Cr$ 94.538.000,00 
Para 1959 foi concedido o crédito de Cr$ 

69.979.300,00. 
A retificação de que se trata visa possibilitar ao 

Ministério da Guerra a renovação de parte de seu 
material de acampamento e de campanha, 
grandemente danificado pelo longo e constante uso 
a que tem sido submetido, bem como substituir o 
material de paraquedismo de tempo findo, a fim de 
salvaguardar a segurança daquela tropa em seus 
exercícios. 

O aumento dos preços em relação a 1958 é da 
ordem de 40 por cento, pelo que, se em 58 o 
orçamento consignou 74 milhões, é impossível que 
para 1980 ainda se vá gastar menos, dando a 
transparecer que o custo de vida está diminuindo. 

 
Nº 22-CF 

 
Ministério da Guerra. 
1.0.00 – Custeio 
1.4.00 – Material Permanente 
1. 4.09 – Utensílios de copa, Cozinha, 

Dormitório e Enfermaria. 
Na proposta da Câmara 
Onde se lê: 
Cr$ 11.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 12.100.000 00 
Para 1958 foi votado o crédito orçamentário de 

Cr$ 10.000.000 00. 
Para 1959 foi votado o crédito orçamentário do 

Cr$ 11.000.000,00. 
Impõe se a retificação de que trata  

esta emenda, face ao aumento progressivo  
que vem tendo o crédito à caneta desta  
ubrica, pois só assim, embora não haja aumen- 
 

to nas aquisições, poderá êste Ministério atender à 
necessidade do serviço, cumprindo acrescentar que 
se trata de material de uso intenso e obrigatório, cuja 
substituição se impõe pela imprestabilidade a que 
estão sujeitos os artigos. 

 
Nº 23-CF 

 
Ministério da Guerra. 
1.0.00 – Custeio 
1.5.00 – Serviços de Terceiros  
1.5.08 – Serviços Clinicos e de Hospitalização 
Na proposta da Câmara 
Onde se lë: 
Cr$ 2.200.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 6.000.000,00 
Para 1959 foi concedido o crédito de Cr$ 

2.208.100,00. 
Este crédito vem sendo cada vez mais 

insuficiente e por isso são freqüentes os processos 
de pagamento por exercícios findos, de despesas 
que deveriam correr à conta desta rubrica. 

O novo salário mínimo que veio motivar brusca 
alta no preço dos serviços hospitalares, notadamente 
nas Organizações Civis a que muitas Unidades são 
obrigadas a recorrer, nos casos de urgência, por não 
disporem de Hospitais Militares nas distantes  
regiões onde são localizadas, ainda mais agravou a 
situação. 

Porém, o que justifica realmente esta emenda 
é o novo conversor divisionário de que trata o 
Decreto nº 45.400.59, tendo em vista o tratamento 
em clínicas especializadas, geralmente nos  
Estados Unidos da América do Norte, a que o 
Exército vem sendo obrigado a recorrer para o seu 
pessoal, principalmente para os remanescentes  
da FEB. 

 
Nº 24-CF 

 
Ministério da Guerra. 
1.0.00 – Custeio 
1.5.00 – Serviços de Terceiros 
1.5.11 – Telefones,  

telefonemas, telegramas, radiogra- 
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mas, porte postal e assinaturas de caixas postais. 

Na proposta da Câmara 
Onde se lê: 
Cr$ 9.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 13.000.000,00 
Para 1959 foi votado o crédito de Cr$ 

9.000.000,00, já tendo sido aprovada pelo Exmo. Sr. 
Presidente da República a suplementação de Cr$ 
4.000.000,00 à conta da referida rubrica, na 
conformidade do art 48 do C.C.U., que atenderá a 
uma despesa prevista de Cruzeiros 13.000.000,00 
no corrente exercício. 

Justifica a presente emenda os aumentos de 
tarifas que vêm sendo concedidos ano após ano, 
sem que os recursos orçamentários tenham 
acompanhado a majoração de despesa, o que tem 
motivado a que o volume dos processos solicitando 
pagamento por exercícios findos cresça 
proporcionalmente. 

 
Nº 25-CF 

 
Ministério da Guerra. 
1.0.00 – Custeio 
1.6.00 – Encargos Diversos  
1.6.03 – Prêmios, diplomas condecorações e 

medalhas  
Na proposta da Câmara 
Onde se lê: 
Cr$ 2.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 3.200.000.00 
Para 1959 foi concedido o crédito de Cr$ 

2.010.160,00. 
Os créditos atribuídos nos exercícios anteriores 

não têm sido suficientes para satisfazer a entrega dos 
prêmios, medalhas e condecorações, cujos direitos têm 
sido reconhecidos, em virtude do crescente aumento 
no preço das matérias primas utilizadas na confecção 
dos mesmos, agora ainda agravado pelo novo  
salário mínimo, razão pela qual se encontra em  
grande atraso a entrega dos referidos prêmios, 
medalhas e condecorações, o que justifica a  
retificação a que se refere esta emenda. Para que 
 

se tenha uma idéia da insignificância dêsse crédito 
basta dizer que há várias centenas de oficiais que 
não receberam as medalhas de tempo de serviço, 
estabelecidas em lei, por insuficiência de crédito. 

 
Nº 26-CF 

 
Ministério da Guerra. 
1.0.00 – Custeio 
1.6.00 – Encargos Diversos 
1.6.15 – Representação etc. Na proposta da 

Câmara  
Onde se lê: 
Cr$ 17.000.000,00 
Leia se: 
Cr$ 50.000.000,00 
Para 1959 foi concedido o crédito de Cr$ 

17.000.000,00, encontrando-se em andamento no 
Ministério da Fazenda o pedido de abertura e 
transferência para a Delegacia do Tesouro Brasileiro 
em Nova Iorque, do crédito suplementar de Cr$ 
32.884.000,00 que atenderá a uma despesa prevista 
de Cruzeiros 49.884.000 00 no corrente exercício, 
decorrente da aplicação do novo fator de conversor 
estabelecido pelo Decreto nº 46.400, de 6 de 
fevereiro de 1959. 

Justifica-se a presente emenda pela 
necessidade mínima de Cruzeiros 50.000.000,00 que 
terá o Ministério da Guerra no exercício de 1960, 
face à demonstração acima. 

 
Nº 27-CF 

 
Ministério da Guerra. 
1.0.00 – Custeio 
1.6.00 – Encargos Diversos 
1.6.19 – Despesas gerais com a Defesa 

Nacional 
1) Execução da Lei do Serviço Militar e 

incrementamento da instrução militar. 
Na proposta da Câmara 
Onde se lê: 
Cr$ 6.000.000,00 
Leia-se : 
Cr$ 8.000.000,00 
Para 1959 foi concedido o credito de Cr$ 

6.000.000,00. 
A retificação a que se refere esta  

emenda, justifica-se pelo crescente 
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aumento de despesas na Organização, Difusão e 
Execução dos planos regionais de convocação, além 
de que, esta rubrica atende ainda às despesas com 
o pagamento de gratificações aos Diretores de Tiros 
de Guerra e às diárias devidas aos médicos civis 
integrantes das respectivas Juntas de Seleção. 

Só a impressão anual de mais de 500 mil 
certificados de reservistas e o dôbro de fichas de 
mobilização, consome pràticamente todo o crédito 
proposto de 6 milhões, nada restando para as outras 
finalidades. 

 
Nº 28-CF 

 
Ministério da Guerra. 
2.0.00 – Transferências 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções 
2.1.01 – Auxílios 
6) Fundações criadas pela União. 
1) Fundação Osório (Decreto-lei nº 8.917, de 

26 de janeiro de 1946). 
Na proposta da Câmara 
Onde se lê: 
Cr$ 4.155.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 7.500.000,00 
Para 1959 foi concedido o crédito ,de Cr$ 

4.155.000,00, encontrando-se em andamento no 
Ministério da Fazenda o pedido de abertura do 
crédito suplementar de Cr$ 1.253.000,00 que 
atenderá uma despesa prevista de Cr$ 5.388.000,00 
no corrente exercício. 

A retificação a que se refere esta emenda é 
uma imposição decorrente, da execução do salário-
mínimo estabelecido pelo Decreto nº 45.106-A, de 24 
de dezembro de 1958 e da necessidade que tem 
êste Ministério de aumentar o número das órfãs de 
militares que mantém naquela Fundação. 

 
Nº 29-CF 

 
2.0.00 – Transferências 
2.6.00 – Transferências Diversas 
2.6.05 – Diversos 

Inclua-se: 
a) Para aquisição de casa própria dos ex-

combatentes, de acôrdo com o art. 4.0 da Lei nº 
3.596, de 29 de julho de 1959 – Cruzeiros 
60.000.000,00. 

 
Justificação 

 
A emenda decorre da Lei nº 3.598, de 29 de 

julho último, que concedeu aos ex-combatentes, 
incapacitados fisicamente para o serviço militar, o 
direito à casa própria e que dispõe: 

"Art. 4º Durante 2 (dois) anos, os orçamentos 
da União consignarão, em dotação própria para o 
Ministério da Guerra, a importância de Cruzeiros 
60.000.00000 (sessenta milhões de cruzeiros), para 
a execução desta lei". 

 
Nº 30-CF 

 
Ministério da Guerra. 
4.0.00 – Investimentos 
4.1.00 – Obras 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras 
Acrescente-se à dotação global, a quantia de 

Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros) 
para a construção definitiva dos paióis do Depósito 
Central de Munição. 

 
Justificação 

 
No sentido de impedir que se reproduzam  

as explosões ocorridas no ano de 1958, nos  
paióis de Deodoro, o Ministério da Guerra 
providenciou a transferência da munição existente 
naquele local para outro que melhor atenda à, 
segurança de sua guarda e fique distante de áreas 
residenciais. 

Contudo, necessário se torna a construção 
definitiva de paióis para o Depósito Central de 
Munição e esta emenda virá atender, em parte, à 
urgência de tal construção. 
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Nº 31-CF 
 

Ministério da Guerra. 
4.0.00 – Investimentos 
4.1.00 – Obras 
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservações 

e despesas de emergência com bens imóveis. 
Na proposta da Câmara 
Onde se lê: 
Cr$ 131.200.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 150.000.000,00 
Para 1959 foi votado o crédito de Cr$ 

131.200.000,00 que veio impossibilitar a êste 
Ministério, prosseguir em seu programa no que se 
refere aos encargos atinentes a esta rubrica. 

A retificação de que trata esta emenda, impõe-
se pela necessidade que tem o Ministério da Guerra, 
de atender aos reparos e adaptações dos bens 
imóveis dêste Ministério, que se distribuem por todo 
o Território Nacional e tem em vista cobrir o aumento 
do material e salário mínimo no valor de 50 por 
cento. 

Nº 32-CF 
 

Ministério da Guerra. 
4.0.00 – Investimentos 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações 
4.2.01 – Máquinas, motores e aparelhos  
Na proposta da Câmara 
Onde se lê: 
Cr$ 80.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 130.000.000,00 
Para 1959 foi concedido o crédito de Cr$ 

128.990.900,00. 
A retificação de que trata esta emenda 

justifica-se pelo crescente aumento que se vem 
verificando nos preços das máquinas, motores e 
aparelhos necessários aos serviços do Exército e 
representa o máximo de contenção que o Ministério 
da Guerra pode realizar. 

Nº 33-CF 
 

Ministério da Guerra. 
4.0.00 – Investimentos 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações 
4.2.03 – Camionetas de passageiros, ônibus, 

ambulâncias e jipes 
Na proposta da Câmara 
Onde se lê: 
Cr$ 40.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 61.358.000,00 
Para 1959 foi votado o crédito de Cr$ 

59.166.900,00. 
A demonstração acima justifica a necessidade 

da retificação de que trata esta emenda, para que o 
Ministério da Guerra possa continuar no seu 
programa de execução do Plano de 
Reaparelhamento do Parque Automóvel do Exército, 
imprescindível para atender à crescente 
mecanização das Organizações Militares. 

A quase totalidade dos veículos do Exército 
tem perto de 20 anos de uso. Uma tropa sem 
veículos para se locomover é uma tropa inoperante 
mesmo para a manutenção da ordem interna. 

 
Nº 34-CF 

 
Ministério da Guerra. 
4.0.00 – Investimentos 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações 
4.2.08 – Tratores; equipamentos para 

rodovias; implementos agrícolas Na proposta da 
Câmara 

Onde se lê: 
Cr$ 15.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 24.100.000,00 
Para 1959 foi concedido o crédito de Cr$ 

28.000.000,00. 
A retificação de que trata esta emenda 

justifica-se pela necessidade de substituir os  
veículos que se vão tornando imprestáveis para  
o serviço, em conseqüência do longo e constante 
uso a que vêm sendo submetidos, no esfôrço  
do Exército, através de seus Batalhões de 
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Engenharia, em colaborar na abertura de estradas 
no Território Nacional, principalmente na ligação da 
nova Capital, Brasília, com os afastados rincões do 
Brasil. 

Nº 35-CF 
 

Ministério da Guerra. 
4.0.00 – Investimentos 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações 
4.2.08 – Embarcações e material flutuante; 

dragas e material de dragagem 
Na proposta da Câmara 
Onde está: 
Cr$ 8.000.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 4.000.000,00 
Para 1959 foi concedido o crédito de Cr$ 

2.639100,00, que certamente não permitirá ao 
Ministério da Guerra executar o programa previsto à 
conta desta rubrica. 

A retificação de que trata esta emenda se 
justifica pela necessidade de substituir o material que 
se vai tornando imprestável para o serviço, em 
conseqüência do longo e constante uso a que vem 
sendo submetido, muito especialmente o que serve à 
Artilharia de Costa da Primeira Região Militar e o da 
Oitava Região Militar (Amazônia). 

 
Nº 36-CP 

 
Ministério da Guerra. 
4.0.00 – Investimentos 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações 
4.2.11 – Reparos, adaptações, conservação e 

despesas de emergência com equipamentos 
Na proposta da Câmara, 
Onde se lê: 
Cr$ 10,000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 15.000.000,00 
Para 1959 foi concedido o crédito de Cr$ 

15.000.000,00 
A retificação de que trata esta  

emenda se justifica face à neces- 
 

sidades dêste Ministério de proceder aos  
reparos, adaptações e conservação dos mais 
variados e vultosos equipamentos de seus 
estabelecimentos fabris, hospitalares, industriais e 
usinas elétricas. 

Cada ano que se passa o material disponível 
fica mais velho, exigindo maiores reparos e de preço 
mais elevado pelo aumento de custo de vida  
pelo que diminuir em vez de aumentar o crédito,  
será deixar imobilizados muitos dêsses 
equipamentos. 

 
Nº 37-CF 

 
4.0.00 – Investimentos 
4.3.00 – Desapropriação e Aquisição de 

Imóveis 
4.3.02 – Prosseguimento e Conclusão de 

Desapropriação e Aquisição de Imóveis 
Na proposta da Câmara 
Onde se lê: 
Cr$ 20.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 100,000.000,00 
Possui o Exército na cidade de Pôrto 

Alegre, importantes Unidades de Tropa, além  
de inúmeras outras que a circunvizinham, 
necessitando, por isso, urgentemente de um 
Campo de Instrução, que possa atender 
razoàvelmente às necessidades de instrução  
da Guardição. 

O Ministério da Guerra, atendendo a  
êsse imperativo, providenciou a aquisição de  
uma área de terras, situadas no Município  
de São Jerônimo, III Distrito, para a instalação  
de um Campo de Instrução da Guarnição  
da Cidade de Pôrto Alegre e das demais Unidades 
de Tropa sediadas nas cidades vizinhas à 
localidade em que está situada a referida área, 
que, além de atender à finalidade a que se 
destina, tem uma situação de grande alcance,  
pois abrangerá órgão de interêsse vital para o 
Exército e mesmo da população, como o Arsenal 
de Guerra General Câmara e as Usinas Termelé- 
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tricas de São Jerônimo e Xarqueada. 

A transação a ser efetuada, dado o  
vulto da despesa em que a mesma implica, não 
poderá ser efetivada integralmente, no corrente 
exercício financeiro, por não haver cobertura no 
presente orçamento. Assim, êste ano somente parte 
da área poderá ser adquirida ficando para o exercício 
de 1960 a aquisição da parte restante, desde que 
seja aprovada esta emenda que virá possibilitar ao 
Ministério da Guerra solucionar tão importante 
problema da instalação de um Campo de instrução 
para a Guarnição Militar de Pôrto Alegre e 
adjacências. 

(Vale esta emenda Cruzeiros 100.000.000,00 
(cem milhões de cruzeiros). 

 
PARECER 

Nº 549, DE 1959 
 

Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto,  
de Lei da Câmara nº 72, de 1959, (na Câmara  
nº 974-D, de 1956), que concede isenção de  
direitos de importação para materiais, máquinas  
e equipamentos adquiridos pela Refinaria e  
Exploração de Petróleo União S. A. para a instalação 
de sua refinaria de Capuava, no Estado de São 
Paulo. 

 
Relator: Sr. Ary Vianna. 
O Projeto de Lei da Câmara nº 72, de 1959, 

oriundo da Mensagem Presidencial nº 40-56, 
concede isenção de direitos de importação para os 
materiais, máquinas e equipamentos relacionados no 
corpo do projeto, adquiridos pela Refinaria e 
Exploração de Petróleo União S. A. para a instalação 
de sua refinaria de Capuava, no Estado de São 
Paulo, dêles excluídos os que na época da 
importação tinham similar nacional. 

A matéria foi inicialmente apreciada pelo Serviço 
Jurídico do Conselho Nacional de Petróleo, que 
 

opinou contrariamente sob o principal fundamento de 
que não se justificava a isenção a uma indústria, 
como a de refinação, de lucros avultados e 
garantidos. 

Tal parecer não foi, porém, acolhido por 
aquêle Conselho, por entender que "o favor fiscal 
pleiteado é medida que se reveste de interêsse 
público pelos benefícios que da mesma decorrem 
para a coletividade, em função de sua utilidade 
econômica e social." 

Tendo em vista êsse parecer favorável do 
órgão a quem incumbe especificamente a apreciação 
de medidas dessa natureza e mais a circunstância 
de que a isenção tributária representa, no caso, um 
subsídio indireto à refinação de petróleo, atividade 
que merece ser encorajada do ponto de vista da 
economia de divisas e do seu efeito promocional 
intrínseco, somos pela aprovação do projeto em 
foco. 

Sala das Comissões, em 13 de outubro de 
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Ary Vianna, 
Relator.– Victorino Freire. – Fausto Cabral. – Mem 
de Sá. – Francisco Galiotti, com restrições. – Taciano 
de Mello. – Fernando Corrêa. – Caiado de Castro. 

 
PARECER 

Nº 550, DE 1959 
 

Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 70.1959, (na Câmara nº 563-A, de 
1959) que concede a pensão especial de Cruzeiros 
6.500,00 mensais a Josefa Occhioni, viúva do ex-
servidor Pedro Occhioni. 

 
Relator: Sr. Ary Vianna. 
Pleiteia o Projeto nº 70, de 1959, oriundo da 

Câmara dos Deputados, pensão especial de Cr$ 
6.500,00 mensais, a partir de janeiro dêste ano, a 
favor de D. Josefa Occhioni, viúva do ex-servidor 
Pedro Occhioni 

Pedro Occhioni exerceu durante  
31 anos a função de prático de Ia- 
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boratório do Ministério da Agricultura, lotado no 
Jardim Botânico, onde prestou assinalados serviços 
como modesto naturalista e botânico, enriquecendo 
aquêle parque com os mais variados vegetais. 

Adquirindo em excursões cientificas e, 
portanto, em serviço, moléstia incurável, aposentou-
se quando não existiam, ainda, os institutos de 
previdência, deixando, ao falecer, viúva ao completo 
desamparo que hoje, com cêrca de 70 anos, aspira 
modesta pensão com que viva. 

Reconhecendo a justiça do pedido, o Exmo. 
Sr. Ministro da Agricultura enviou exposição de 
motivo ao Sr. Presidente da República solicitando a 
medida na mesma base do projeto; mas, até o 
momento da apresentação desta preposição não 
havia chegado ao Congresso. 

Dadas estas considerações e a de já ter sido 
aprovada pela Câmara dos Deputados e por três (3) 
de suas Comissões Técnicas, opino pela sua 
aprovação. 

Sala das Comissões, em 13 de outubro de 
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Ary Vianna, 
Relator. – Victorino Freire. – Francisco Gallotti. – 
Fausto Cabral. – Taciano de Mello. – Fernando 
Corrêa (contra). – Caiado de Castro. 

 
PARECER 

Nº 551, DE 1959 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 
o Veto nº 5, de 1957, (P.L. nº 3-59, na Câmara dos 
Vereadores), do Sr. Prefeito do Distrito Federal, 
oposto parcialmente ao Projeto de Lei nº 3, de 1959, 
que manda incluir no Plano de Obras da Cidade, 
uma série de novas realizações de interêsse público, 
e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Jefferson de Aguiar. 
O Sr. Prefeito do Distrito Federal encaminhou 

ao Senado Federal, o veto oposto – parcialmente 
 

– ao Projeto de Lei nº 3, de 1959, da Câmara 
dos Vereadores, na forma estabelecida pelo § 3º e 
para os fins do § 4º, do art. 14 da Lei nº 217, de 15 
de janeiro de 1948. (GP-2.484, de 14 de setembro de 
1959). 

O Projeto de Lei nº 3 manda incluir no  
plano de obras da cidade uma série de novas 
realizações de interêsse público (viadutos,  
túneis, passagens, rêde de esgotos, pontes, abertura 
de rua e de avenida, ligação de bairros, construção 
de um elevador, canalização, retificação e tapeação 
de rios, urbanização de praça e construção de 
rodovias). 

Insurgiu-se o Sr. Prefeito contra a inclusão no 
plano de obras da cidade (SURSAN) das rodovias 
enunciadas no projeto, porque o Departamento de 
Estradas de Rodagem tem pessoal especializado e 
verbas próprias para o fim preconizado na parte 
vetada: a) construção de estrada ligando 
Jacarepaguã, e Realengo, passando pela Serra do 
Barata; b) estrada de acesso para o Morro da 
Babilônia, com objetivos turísticos; c) estrada ligando 
o Bairro de Uns de Vasconcelos à Estrada Grajaú-
Jacarepaguá. 

Inconformam-se S. Exa. – Igualmente – com a 
revogação do P. A. 7.015, planejado pelo 
Departamento de Urbanismo, consubstanciando a 
construção do viaduto sôbre a E. F.C. B., em 
Oswaldo Cruz e localidades adjacentes, eis que a 
aprovação do preceito importaria em ingerência 
frontal do Legislativo em atribuição privativa e 
exclusiva do Executivo. A aprovação de projetos de 
obras é prerrogativa especifica do Prefeito, após a 
audiência dos órgãos técnicos, que opinam sôbre a 
conveniência ou não da medida. Demais disso seria 
inoperante a revogação prevista no projeto de lei, 
porque – a qualquer tempo – poderá ser 
restabelecido pelo Prefeito. 

O Regimento Interno do Senado  
Federal autoriza que, no veto par- 
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cial, o parecer poderá concluir "por essa forma ou 
distintamente, em relação a cada disposição vetada" 
(art. 365, f). Mas na matéria em apreciação, o veto 
merece aprovação total, porque integralmente 
procedentes as razões invocadas pelo Prefeito. 

Sala das Comissões, em 14 de outubro de 
1959. – Lourival Fontes, Presidente. – Jefferson de 
Aguiar, Relator. – Milton Campos. – Ruy Carneiro. – 
Rui Palmeira. – Menezes Pimentel. – Attíllio 
Vivacqua. – Argemiro de Figueiredo. – João 
Villasbôas. 

 
PARECERES 

NS. 552, 553 E 554, DE 1959 
 

Nº 552, de 1959 
 

Da Comissão de Educação e Cultura sôbre o 
Projeto de Lei nº 4.619-C, de 1958, (no Senado, nº 7, 
de 1959), que cria cargos, no Quadro Permanente do 
Ministério da Educação e Cultura, para catedráticos 
da Faculdade de Farmácia e Odontologia do Estado 
do Rio de Janeiro, incorpora ao Patrimônio da União 
os bens que constituem a Faculdade de Farmácia e 
Odontologia de Natal, no Estado do Rio Grande do 
Norte, e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Reginaldo Fernandes. 
O presente projeto visa a regularizar a 

federalização de duas Faculdades de Farmácia e 
Odontologia, a do Estado do Rio de Janeiro e a de 
Natal, no Estado do Rio Grande do Norte. 

A Lei nº 3.077, de 22 de dezembro de 1956, já 
havia autorizado o Govêrno Federal a incorporar ao 
Patrimônio da União a Faculdade de Farmácia e 
Odontologia do Estado do Rio de Janeiro, 
determinando que seus bens fôssem devidamente 
avaliados e arrolados. 

Restava, apenas, complementar  
a federalização com a integração 
 

dêsse estabelecimento de ensino superior na 
Diretoria competente e com o aproveitamento de seu 
pessoal, inclusive a criação dos cargos de 
Professôres Catedráticos, a extinção progressiva do 
Curso de Odontologia anexo à Faculdade 
Fluminense de Medicina, a transferência de seus 
Professôres Catedráticos efetivos para o citado 
estabelecimento e a abertura do crédito especial 
para as despesas dai decorrentes. 

A Mensagem do Sr. Presidente da  
República dirigida ao Congresso Nacional, 
encaminhando o Projeto nº 7, de 1959, é de 8 de 
outubro de 1958. De 20 de agôsto é a Exposição  
de Motivos formulada pelo DASP. A Lei nº 3.463, de 
20 de novembro do mesmo ano, transformava  
em unidade universitária autônoma o Curso  
de Odontologia da Faculdade Fluminense de  
Medicina, isto é, criava a Faculdade Fluminense de 
Medicina. 

Dai ter sentido esta Comissão a necessidade 
de conhecer os motivos que justificariam o art. 4º do 
projeto no qual se determina a extinção de uma 
Faculdade, criada há meio ano, em favor de outra, 
em vias de federalizar. 

Solicitadas informações ao Ministério de 
Educação e Cultura, esclareceu êste que: a) a 
extinção fôra proposta pelo próprio Ministério por não 
se justificar a existência de duas Faculdades de 
Odonlogia mantidas pelo Govêrno Federal, no 
Estado do Rio de Janeiro; b) que a proposta extinção 
do Curso de Odontologia tinha sua justificativa no 
fato de já ter sido autorizada por lei a incorporação 
ao Patrimônio da União da Faculdade de Farmácia e 
Odontologia e, ainda, por já possuir essa Faculdade 
prédio próprio. 

Esclarece, ainda, o Ministério que o propósito 
era fazer a fusão do Curso de Odontologia  
da Faculdade Fluminense de Medicina e de 
Faculdade .de Farmácia e Odontologia do Estado  
do Rio de Janeiro em uma única unidade. Embo- 
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ra o Ministério reconheça que a Faculdade de 
Farmácia e Odontologia está perfeitamente 
credenciada para a função de estabelecimento 
superior de ensino odontológico, admite, no entanto, 
que, face à proposta de criação de Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, a questão de fusão teria, 
nesse momento, melhor oportunidade de ser 
debatida. 

Conclui, assim, o Ministério, nas suas 
informações, que nada teria a opor a supressão do 
art. 4º do projeto, de vez que a criação da 
Universidade obrigaria a um novo equacionamento 
de questão. 

O projeto considera ainda a incorporação ao 
Patrimônio da União, mediante acôrdo de todos os 
bens que constituem a Faculdade de Farmácia e 
Odontologia de Natal, Rio Grande do Norte, 
ordenando o arrolamento e a avaliação dos seus 
bens, assim como o relacionamento dos servidores a 
serem aproveitados. 

Nada havendo que contraindique tais medidas, 
somos pela aprovação do projeto com as seguintes 
emendas: 

 
EMENDAS 

 
Nº 1 (CE) 

 
Ao art. 4º e seu parágrafo único, suprimam-se. 

 
Nº 2 (CEC) 

 
Inclua-se onde convier: 
Art. – A Faculdade de Farmácia e Odontologia 

do Estado do Rio de Janeiro e o Curso de 
Odontologia da Faculdade Fluminense de Medicina 
serão fundidos tão logo seja criada a Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro, passando ambos a 
constituir a Faculdade de Farmácia e Odontologia. 

§ 1º Serão assegurados aos Professôres 
Catedráticos efetivos do aludido curso, todos os seus 
direitos e vantagens, devendo seu enquadramento 
ser fixado no regimento cuja aprovação é prevista no 
art. 3º desta lei. 

§ 2 º Sòmente após a fusão prevista nesse 
artigo deverá ser aberto concurso para provimento 
dos cargos de docência da Faculdade de Farmácia e 
Odontologia, ficando, igualmente, vedada a 
realização dos mesmos concursos no Curso de 
Odontologia da Faculdade Fluminense de Medicina. 

 
Nº 3 (CEC) 

 
Inclua-se onde convier: 
Art. – Fica autorizado o Poder Executivo, uma 

vez constituída a Faculdade de Farmácia e 
Odontologia, a pagar ao Professor Samuel da Silva 
Pereira, Catedrático jubilado da atual Faculdade de 
Farmácia e Odontologia, a pensão de cinco mil 
cruzeiros (Cr$ 5.000,00). 

 
Justificação 

 
A medida é de justiça por se tratar do único 

catedrático jubilado da Faculdade de Farmácia e 
Odontologia. Perderia êste a módica pensão que ora 
recebe se, no ato da federalização, a lei não 
considerasse especificamente seu caso, 
assegurando-lhe a continuidade da pensão. 

 
Nº 4 (CEC) 

 
Acrescente-se, onde convier: 
Art. – Fica federalizada a Escola de Química 

da Universidade do Paraná, incluída na categoria de 
estabelecimento subvencionado pela União, nos 
têrmos do art. 17 da Lei nº 1.254, de 4 de dezembro 
de 1950. 

Art. – São incorporados ao Patrimônio 
Nacional independentemente de qualquer 
indenização mediante inventário e escritura pública, 
todos os bens móveis e os direitos do 
estabelecimento de ensino que é federalizado pela 
presente lei. 

Art. – É assegurado o aproveitamento no 
serviço público federal, a partir da publicação desta 
lei, do pessoal do estabelecimento ora federalizado, 
nas seguintes condições: 
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I – Os Professôres Catedráticos, no Quadro 

Permanente do Ministério da Educação e Cultura, 
contando-se o tempo de serviço para efeito de 
disponibilidade, aposentadoria e gratificação de 
magistério. 

II – Os auxiliares de ensino e mais servidores 
na forma de Lei nº 2.403, de 13 de janeiro de  
1955, contando-se o tempo de serviço para  
todos os efeitos do art. 192 da Constituição 
 Federal. 

§ 1º Para os efeitos dêste artigo o 
estabelecimento de que trata esta lei, ora 
federalizado, apresentará ao Ministério da Educação 
e Cultura a relação dos Professôres e servidores, 
especificando, acêrca de cada um, a forma de 
investidura, natureza dos serviços que 
desempenham e data da nomeação ou admissão. 

§ 2º Os Professôres não admitidos em caráter 
efetivo do ensino superior poderão ser aproveitados 
interinamente pelo prazo de 3 (três) anos. 

§ 3º Pelo prazo de 3 (três) anos é assegurado 
o lecionamento das atuais disciplinas excedentes 
das cátedras criadas, nesta lei, por Professôres 
interinos. 

§ 4º Qualquer desdobramento do atual 
currículo deverá prever a agregação de nova 
disciplina a uma cátedra. 

§ 5º Serão expedidos pela autoridade 
competente os títulos de nomeação decorrentes do 
aproveitamento determinado neste artigo. 

Art. – Para o cumprimento do disposto no  
art. ....., são criados no Quadro Permanente do 
Ministério da Educação e Cultura, os seguintes 
cargos: 

a) 25 – Professor Catedrático, padrão "O"; 
b) 1 – Diretor – função gratificada – FG-1; 
c) 1 – Secretário – FG-3; 
d) 1 – Chefe de Portaria – FG-7; 
e) 25 – Assistente, padrão "K"; 
f) 2 – Oficial Administrativo, classe "H"; 

g) 1 – Bibliotecário Auxiliar – Classe "E"; 
h) 5 – Datilógrafo – Classe "D"; 
i) 2 – Inspetor de Alunos – Classe "E"; 
j) 16 – Instrutor – padrão "I"; 
k) 2 – Laboratorista – Classe "A". 
Parágrafo único – As funções gratificadas de 

Secretário e Chefe de Portaria, poderão ser 
exercidas por extranumerários. 

Para atender as despesas decorrentes da 
execução desta lei, é o Poder Executivo autorizado a 
abrir pelo Ministério da Educação e Cultura, o 
seguinte crédito: 

Cr$ 13.677.200,00 (treze milhões, seiscentos 
e setenta e sete mil cruzeiros), sendo: Pessoal 
Permanente – Cr$ 11.545.200,00 (onze milhões, 
quinhentos e quarenta e cinco mil e duzentos 
cruzeiros); Material – Cr$ 1.700.000,00 (um milhão e 
setecentos mil cruzeiros); Serviços de Terceiros e 
Encargos Diversos – Cr$ 300.000,00 (trezentos mil 
cruzeiros); Função Gratificada – Cr$ 132.000,00 
(cento e trinta e dois mil cruzeiros). 

Art. – A expedição dos atos referidos no 
parágrafo quinto do art. 5º depende da efetivação de 
tôdas as medidas constantes do artigo 6º. 

 
Justificação 

 
A Escola de Química da Universidade do 

Paraná, fundada em 25 de abril de 1924, portanto, 
com mais de 34 anos de fundação e de 
funcionamento ininterrupto, já diplomou cêrca de 600 
profissionais (químicos industriais e engenheiros 
químicos), sendo que em sua maioria exerce suas 
atividades nos diversos setores das indústrias 
brasileiras, em cargos de alta relevância, entre êles 
os de chefia, nos institutos de pesquisas e no 
magistério superior, sendo, grande parte, dêstes, 
catedráticos por concurso. 

Nos últimos anos, os engenheiros  
químicos  nela diplomados, já re- 
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cebem propostas de empregos garantidos, meses 
antes de sua diplomação, com honorários iguais ou 
superiores a Cr$ 20.000,00, sendo que as diversas 
firmas ou indústrias solicitantes insistem para que a 
Escola indique maior número de engenheiros 
químicos. Tais indústrias são, entre as principais as 
seguintes: Aços Villares, Volta Redonda, 
Nitroquímica, Petrobrás, Alba S.A. (indústrias 
petroquímicas em Cubatão), Klabin (papel e 
celulose), Cimento Portland Rio Branco etc. 

Mantendo o seu curso de engenheiros 
químicos, com cêrca de 25 cátedras, com inúmeros 
laboratórios e instalações pilôto (usinas pilôto em 
número de oito), inclusive cursos de aperfeiçoamento 
em madeira compensada (acôrdo com o Instituto 
Nacional do Pinho) em cerâmica etc., possui, em seu 
corpo docente, cêrca de 25 (vinte e cinco) 
assistentes e 16 (dezesseis) instrutores, mecânicos, 
eletricistas e laboratoristas. Para tanto dispõe a 
Escola de uma subvenção federal anual de Cr$ 
3.500.000,00 e estadual de Cr$ 5.000.000,00 e  
ainda um auxílio variável da Universidade do Paraná, 
de aproximadamente Cr$ 1.000.000,00. Quando 
êsses auxílios ou subvenções são recebidos 
normalmente, o que muitas vêzes não acontece, o 
Programa da Escola desenvolve-se a contento. 
Entretanto, em virtude de contínuos programas  
de contenção de despesas da União e do  
Estado, freqüentemente são êsses suspensos ou 
retardados em seus pagamentos, prejudicando 
sensìvelmente o funcionamento da Escola.  
Acresce, ùltimamente, o fato de que o custo dos 
aparelhos, drogas, combustíveis e outros materiais 
ao bom funcionamento dos laboratórios e usinas-
pilôto vem subindo assustadoramente, e os  
auxílios e subvenções continuam estacionários  
há vários anos. Enquanto foi possível uma  
contenção de despesas, com relativo prejuízo  
ao ensino, a Escola, em face da próxima fede- 
 

ralização, cujo processo já caminhava no Senado, de 
forma que ainda em 1958 fôsse aprovada esta justa 
aspiração, havia esperança de solucionar essas 
dificuldades financeiras. 

Contudo, em face da rejeição total do projeto 
de federalização e, ainda com a decretação do 
salário em todo o País, a Escola se vê diante de uma 
situação insustentável, sob o ponto de vista 
financeiro. Um instrutor percebe na Escola Cr$ 
3.500,00, um assistente Cr$ 5.000,00 e um Professor 
(mesmo os catedráticos) Cr$ 10.000,00. Ajustando 
ao salário mínimo um funcionário de menor 
categoria, que antes ganhava Cr$ 2.700,00 e agora 
passará a Cr$ 4.500,00 um instrutor deverá ganhar 
no mínimo Cr$ 5.000,00 a Cr$ 6.000,00, uma 
assistente cêrca de Cr$ 7.000,00 e um Professor 
pelo menos Cruzeiros 16.000,00, ao passo que um 
Professor de escola federalizada passará de Cr$ 
17.000,00 a Cr$ 22.000,00. 

Dessa forma a federalização da Escola de 
Química da Universidade do Paraná é vital para a sua 
sobrevivência dentro do atual nível de vida e para a 
continuidade do padrão de ensino que tem mantido. 

A aspiração da Escola de ser federalizada foi 
já reconhecida pelo Exmo. Sr. Presidente da 
República e pelo Exmo. Sr. Ministro da Educação e 
Cultura quando, no início de 1957, foi enviada 
mensagem ao Congresso Nacional. 

A clamorosa injustiça que sofreu a Escola 
(quando da rejeição do projeto oriundo da 
Mensagem Presidencial) pode agora ser reparada 
com a presente emenda a um projeto oriundo 
também de Mensagem Presidencial que cria curso 
na própria Universidade do Paraná onde se acha 
incorporada, desde 1953, a Escola de Química. 

É portanto, um ato de lídima justiça a 
aprovação do pedido, que no momento  
apresento, apelando veementemente para os  
ilustres Senadores para que não sejam criados 
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maiores embaraços ao andamento do projeto em 
questão. 

Sala das Comissões, em 8 de julho de 1959. – 
Mourão Vieira, Presidente. – Reginaldo Fernandes, 
Relator. – Jarbas Maranhão. – Mem de Sá. – Saulo 
Ramos. 

 
Nº 533, de 1959 

 
Da Comissão de Serviço Público Civil, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 7, de 1959, (nº 4.619-C, 
de 1958, na Câmara dos Deputados). 

 
Relator: Sr. Ary Vianna. 
Com a Mensagem nº 360, de 6 de outubro de 

1958, o Poder Executivo encaminhou a exame do 
Congresso Nacional projeto de lei que visa a criar 
cargos no Quadro Permanente do Ministério da 
Educação e Cultura, e dá outras providências. 

A iniciativa do Executivo, propondo a criação 
de tais cargos, teve origem na Exposição de Motivos 
nº 1.421, de 20 de agôsto de 1958, do Departamento 
Administrativo do Serviço Público, que recomendava 
êsse procedimento. 

O DASP, no supracitado trabalho, aduz, em 
arrimo de seu ponto de vista, entre outras, as 
seguintes considerações: 

"No processo anexo, propõe o Ministério da 
Educação e Cultura seja complementada a 
federalização da Faculdade de Farmácia e Odontologia 
do Estado do Rio de Janeiro, cuja incorporação ao 
patrimônio da União foi autorizada pela Lei nº 3.077,  
de 22 de dezembro de 1956, sugerindo a expedição  
de nova lei, que preveja sua integração na Diretoria  
do Ensino Superior, bem como, medidas relativas  
ao aproveitamento do respectivo pessoal, inclusive  
a criação dos cargos de Professôres Catedráticos, 
extinção progressiva do Curso de Odontologia  
anexo à Faculdade Fluminense de Medi- 
 

cina, com transferência de seus Professôres 
Catedráticos efetivos para o citado estabelecimento 
e abertura de crédito especial para atender às 
despesas decorrentes de sua execução." 

"Preliminarmente, convém observar que a Lei 
nº 3.077, de 22-12-56, além de ter autorizado a 
incorporação, mediante acôrdo, dos bens integrantes 
da Faculdade de Farmácia e Odontologia do  
Estado do Rio de Janeiro, previu, também, o 
aproveitamento de seus Professôres e servidores; 
não estabeleceu, contudo, o referido diploma legal  
as normas e demais providências indispensáveis  
à concretização dessa medida, razão por que se 
torna necessária a expedição de novo ato legislativo, 
que o complemente, conforme ressaltou o 
Ministério". 

"No enquadramento prévio do referido 
pessoal, então efetivado, foram levados em 
consideração os salários percebidos e funções 
exercidas, respeitando-se, pois, o critério 
preconizado pela Lei nº 1.254, de 4-12-50,  
que dispõe sôbre o sistema federal de ensino 
superior, e demais leis relativas à federalização  
de estabelecimentos de ensino dêsse  
grau". 

"9. Foram, também, observadas as demais 
normas reguladoras do aproveitamento, no serviço 
público federal, de pessoal integrante de  
órgãos federalizados, instituídas pela citada Lei nº 
1.254 e adotadas pelas leis federalizadas 
posteriores". 

"10. Dessa forma, o expediente, que êste 
Departamento elaborou, prevê o enquadramento  
dos Professôres Catedráticos daquela Faculdade  
em cargos dessa natureza, ao dispor sôbre  
sua criação, em número de 26 (vinte e  
seis), no Quadro Permanente do Mi- 
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nistério da Educação e Cultura, destinando-se 12 
(doze) ao Curso de Farmácia e 14 (quatorze) ao de 
Odontologia". 

"11. O aproveitamento do pessoal restante 
(decente-auxiliar e administrativo) se processará em 
funções de extranumerário, a serem criadas, 
posteriormente, na Parte Suplementar da Tabela 
Única de Extranumerário mensalista daquele 
Ministério; por decreto executivo, em número de 94 
(noventa e quatro), assim discriminadas: 

75. Assistente de ensino, referência 27; 
1. Auxiliar, referência 19; 
1. Auxiliar, referência 18; 
1. Artífice, referência 18; 
8. Escrevente -datilógrafo, referência 18; 
1. Laboratorista, referência 18; 
1. Porteiro, referência 18; 
3. Protético, referência 18; e 
3. Servente, referência 18". 
Na Câmara dos Deputados, porém, foi o projeto 

alterado, vindo então a envolver também, a Faculdade 
de Farmácia e Odontologia de Natal, no Estado do 
Rio Grande do Norte, para efeito de incorporação de 
seus bens ao Patrimônio da União arts. 7º, 8º e 9º). 

No Senado, a Comissão de Educação e 
Cultura, antes de se pronunciar na espécie, 
entendeu de solicitar do Ministério da Educação e 
Cultura esclarecimentos sôbre o seguinte ponto: 

"Sendo de 6 de outubro de 1958, a Mensagem do 
Sr. Presidente da República dirigida ao Congresso 
Nacional encaminhando o Projeto nº 7, de 1959, e de 20 
de agôsto a exposição de motivos formulada pelo DASP, 
e havendo, posteriormente, a Lei nº 3.463, de 20 de 
novembro do mesmo ano, transformado em unidade uni- 
 

versitária autônoma o Curso de Odontologia da 
Faculdade Fluminense de Odontologia, deseja a 
Comissão de Educação e Cultura, do Senado, 
conhecer as razões que justificam o art. 4º do projeto 
que determina a extinção de uma Faculdade criada 
há meio ano, em favor de uma outra, em vias de 
federalização". 

Em resposta a essa consulta, foram prestadas 
pelo Ministro da Educação e Cultura as seguintes 
informações: 

"Relativamente a êsse assunto, tenho a 
esclarecer que a extinção foi proposta por êste 
Ministério, tendo em vista o fato de não se justificar a 
existência de duas Faculdades de Odontologia, 
mantidas pelo Govêrno Federal, no Estado do Rio de 
Janeiro. E, proposta foi a extinção progressiva do 
Curso de Odontologia da Faculdade Fluminense de 
Medicina, porque menos recomendável seria 
extinguir-se a Faculdade de Farmácia e Odontologia 
do Estado do Rio de Janeiro, cuja incorporação ao 
patrimônio da União já autorizara a Lei nº 3.077, de 
22 de dezembro de 1956, dada a circunstância do 
referido Curso de Odontologia estar instalado no 
prédio da Faculdade Fluminense de Medicina, 
enquanto a Faculdade de Farmácia e Odontologia 
possui o seu prédio próprio. 

O propósito era fazer a fusão do Curso de 
Odontologia da Faculdade Fluminense de Medicina  
e da Faculdade de Farmácia e Odontologia do 
Estado do Rio de Janeiro em uma única unidade, 
atendendo-se, melhor, assim, não só ao erário 
público, como ao próprio ensino, pois que, mantendo 
o Govêrno Federal apenas uma Faculdade de 
Odontologia, no Estado do Rio, melhor pode- 
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ria aparelhá-la, com a destinação de recursos 
financeiros que efetivamente contribuíssem para a 
melhoria do ensino ministrado". 

Objetivando o art. 4º do projeto, salienta a 
informação ministerial: 

"Assim, esclarecidas as razões que motivaram 
a inclusão do art. 4º do projeto, êste Ministério  
não se opõe à supressão do dito artigo, que  
alguma controvérsia vem despertando, uma vez  
que, como já se disse, haverá uma melhor 
oportunidade para se cuidar do assunto, na  
proposta de criação da Universidade do Estado  
do Rio de Janeiro". 

De posse de tais esclarecimentos, a Comissão 
de Educação e Cultura opinou pela aprovação do 
projeto, nos têrmos das Emendas de ns. 1-CEC, 2-
CEC e 3-CEC e 4-CEC. 

Dois, portanto, são os aspectos a examinar no 
presente projeto. 

O primeiro refere-se ao projeto pròpriamente 
dito. O segundo às emendas da douta Comissão de 
Educação e Cultura. 

No que tange ao projeto, na parte que  
diz respeito a esta Comissão, verifica-se que  
a criação dos cargos propostos pelo Poder  
Executivo constitui a conseqüência da medida 
principal que o projeto estabelece, obedecendo ao 
disposto na Lei nº 3.077, de 22 de dezembro de 
1956. 

As emendas oferecidas pela Comissão de 
Educação e Cultura objetivam: 

a) a de nº 1-CEC, suprimir o art. 4º e seu 
parágrafo único; 

b) a de nº 2-CEC, fundir o Curso  
de Odontologia da Faculdade Fluminense  
de Medicina com a Faculdade de Farmácia e 
Odontologia do Estado do Rio de Janeiro,  
tão logo seja criada a Universidade do 
 

Estado do Rio de Janeiro, passando a constituir a 
Faculdade de Farmácia e Odontologia; 

c) a de nº 3-CEC, autorizar o Poder Executivo, 
uma vez constituída a Faculdade de Farmácia e 
Odontologia, a pagar ao Professor Samuel da Silva 
Pereira, Catedrático jubilado da atual Faculdade de 
Farmácia e Odontologia, a pensão de cinco mil 
cruzeiros mensais (Cr$ 5.000,00); 

d) a de nº 4-CEC, federalizar a Escola de 
Química da Universidade do Paraná, nos têrmos do 
art. 17 da Lei nº 1.254, de 4 de dezembro de 1950, 
determinando, ainda, as medidas complementares 
necessárias à consecução dêsse objetivo. 

Como se observa, as emendas referidas pela 
douta Comissão de Educação e Cultura, a rigor, 
fogem ao âmbito de exame desta Comissão, salvo 
no que respeita à estrutura de pessoal dos órgãos 
nelas tratados, o que na espécie, constitui medida 
suplementar, diante dos fins colimados. 

Nessas condições, opinamos pela aprovação 
do projeto e das Emendas de ns. 1-CEC a 4-CEC. 

Sala das Comissões, em 30 de setembro de 
1959. – Daniel Krieger, Presidente. – Ary Vianna, 
Relator. – Caiado de Castro. – Mem de Sá. – 
Zacharias de Assumpção. 

 
Nº 554, de 1959 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 7, de 1959 nº 4.619-C, de 1958, na 
Câmara). 

 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
O projeto em questão tem por objetivo 

regularizar a federalização de duas Faculdades  
de Farmácia e Odontologia, a do Estado do Rio  
de Janeiro, e a de Natal, no Estado do Rio Grande 
do Norte, federaliza a Escola de Química da 
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Universidade do Paraná, e dá outras providências 
atinentes aos fins colimados no projeto. 

A concretização dessas medidas foi 
devidamente estudada pelo DASP, que elaborou a 
Exposição de Motivos nº 1.421, de 20 de agôsto de 
1958, ponto de partida da Mensagem nº 360, de 6 de 
outubro de 1958, que encaminha ao Congresso 
Nacional o projeto de lei ora em exame. 

O projeto complementa a Lei nº 3.077, de 22 
de dezembro de 1956, que havia autorizado a 
incorporação dos bens da Faculdade de Farmácia e 
Odontologia do Estado do Rio de Janeiro, 
determinando, agora, o aproveitamento do seu 
pessoal, e criando, como de direito, os cargos de 
Professor Catedrático e dando outras providências. 

Na Comissão de Educação e Cultura, o projeto 
recebeu Emendas (1-CEC), (2-CEC), (3-CEC) e (4-
CEC), que prescrevem a fusão da Faculdade de 
Farmácia e Odontologia do Estado do Rio de Janeiro 
e o Curso de Odontologia da Faculdade Fluminense 
de Medicina, tão logo seja criada a Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro; assegurando aos 
Catedráticos efetivos do referido curso todos os seus 
direitos e vantagens; autorizando o pagamento de 
uma pensão ao único Catedrático jubilado da 
Faculdade de Farmácia e Odontologia; e, ainda, 
federalizando a Escola de Química da Universidade 
do Paraná. 

Os créditos autorizados para êsses fins 
correspondem aos fins propostos e se fundamentam 
na legislação que rege a matéria. 

Por todo o exposto, somos pela aprovação do 
presente projeto com as Emendas de ns. 1 – (CEC), 
2 – (CEC), 3 – (CEC) e 4 – (CEC). 

Sala das Comissões, em 9 de outubro  
de 1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Daniel 
Krieger, Relator. – Ary Vianna. – Fausto 
 

Cabral. – Mem de Sá. – Victorino Freire. – Francisco 
Gallotti. – Taciano de Mello. – Irineu Bornhausen. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador Miguel Couto, 
primeiro orador inscrito. 

O SR. MIGUEL COUTO (lê o seguinte 
discurso): – Sr. Presidente, Senhores Senadores, 
novo impacto emocional, fortes apreensões voltaram, 
há dias, a impressionar a população da Capital 
Fluminense, com o pretendido retôrno do grupo 
Carreteiro ao contrôle dos transportes entre Rio e 
Niterói. 

A reação enérgica e justificável dos marítimos, 
a indignação da opinião pública, o veemente protesto 
do Governador Roberto Silveira, e a ação pronta do 
Ministro Armando Falcão, pessoalmente 
comparecendo à estação das Frotas e ràpidamente 
providenciando a medida cabível naquela grave 
emergência, evitaram os malefícios do colapso 
dêsses transportes, de conseqüências imprevisíveis. 

Felizmente, a normalidade voltou a tranqüilizar 
a multidão de interessados que diàriamente são 
forçados a atravessar a Guanabara. A rápida 
resolução do Presidente Juscelino Kubitschek, 
decretando nova intervenção por 60 dias nos 
transportes Rio-Niterói, foi sábia e providencial. 

É necessário, porém, que se evite para 
sempre a ação nefasta dêsse poderoso grupo, que 
não cumpre nenhuma de suas obrigações. 

Sr. Presidente, êsses acontecimentos e o 
crescente desenvolvimento de Niterói, São Gonçalo 
e de todo o hinterland norte fluminense, até o Estado 
do Espírito Santo, que se utilizam da Guanabara 
para um volumoso intercâmbio, mostra-nos a 
necessidade de uma solução ampla e definitiva, 
estão a reclamar a construção do Túnel Rio-Niterói. 
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Sr. Presidente, vou me permitir narrar ao 

Senado a verdadeira história dêste túnel para que 
fique documentado no futuro, que não cabe culpa ao 
meu Govêrno pela injustificável protelação dessa 
obra imprescindível. 

Já um brilhante jornalista desta Casa, o nosso 
amigo "All Right", do "Correio da Manhã", duvidando de 
sua realização, escreveu um artigo intitulado "O Conto 
do Túnel", tomando essa obra como fantasia de 
Governador às vésperas de assumir o poder, insinuando 
estar eu sonhando com "contos da carochinha" ou a 
passar um "conto do vigário" para iludir o povo. 

Realmente, tinha razão êste articulista, o 
"Conto do Túnel", se transformou em "Contos de Mil 
e Uma Noites", pacientemente colecionados pelo Sr. 
Djalma Nunes, o operoso e incansável Presidente do 
Comité Pró-Túnel Rio-Niterói. 

Eleito Governador do Estado do Rio de 
Janeiro, incluí na minha plataforma o Túnel Rio-
Niterói, como preocupação primordial de minha 
gestão, e prontas providências foram tomadas junto 
ao Govêrno Café Filho para que a Lei do Túnel não 
perdesse sua validade, que expirava em 31 de 
dezembro de 1954. Foi, então, aberto o crédito nela 
previsto de oito milhões de cruzeiros, necessários à 
feitura dos estudos e projetos, e conseguiu-se a 
nomeação da Comissão Técnica, constituída do  
Sr. Canedo de Magalhães, Diretor do Departamento 
de Portos, Sr. Raul Marques de Azevedo, engenheiro 
chefe do Departamento de Urbanismo da Prefeitura 
e Sr. Salo Brand, Secretário de Viação do Estado  
do Rio, que não tardaram em preparar o edital  
de concorrência pública internacional, determinado 
na referida lei. Com larga divulgação, teve  
amplo sucesso essa concorrência. Atenderam ao 
chamado sete firmas especializadas e das mais 
credenciadas de todo o mundo. Venceu a firma 
"Études et Entreprises", de Paris, que mobilizou- 
 

se prontamente, e ainda no ano de 1955, fazia-se 
solenemente a inauguração simbólica do início 
dêsses estudos em plena Baía de Guanabara, com a 
presença de altas autoridades dos Governos 
Federal, Estadual e Prefeitos do Rio e de Niterói. 
Devo reconhecer e proclamar que jamais me faltou  
o apoio do Govêrno Café Filho, e de todos os 
Ministros da Viação e das Finanças que tiveram  
de interferir no processamento do Túnel Rio- 
Niterói. 

É-me agradável salientar a ação do Ministro 
Eugênio Gudin, que abriu o crédito de oito milhões, 
do Ministro Marcondes Ferraz, que movimentou a lei, 
do Ministro Lucas Lopes, quando na pasta da 
Viação, que assinou o contrato com a firma "Études 
et Entreprises", assim como dos Prefeitos Alim 
Pedro, Negrão de Lima e Alberto Fortes. 

Sr. Presidente, acompanho êsse velho 
problema do transporte entre as duas capitais desde 
que cheguei à Câmara dos Deputados, na 
Constituinte de 1946. 

O ilustre Engenheiro Mário Crissíuma 
Paranhos solicitara, sem ônus para o Govêrno, a 
concessão para o Túnel Rio-Niterói. Na época, a 
solução de uma ponte foi também muito discutida.  
O Congresso, em 1952, julgou mais acertado 
mandar abrir concorrência pública para execução 
prévia dos estudos do túnel, e foi então aprovada a 
Lei nº 1.783, de 26 de dezembro de 1952, regulando 
a matéria. 

Fui sempre um entusiasta dessa solução, por 
conhecer e admirar quase todos os túneis 
submarinos existentes na Europa e nas Américas; na 
Holanda há até um túnel especial para bicicletas. Por 
tudo isso não podia conceber deixasse o Governador 
do Estado do Rio adormecer essa lei de 1952, sem 
nada providenciar quando, junto do Govêrno Federal, 
tinha na época tôdas as facilidades. 
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O Ministro Lúcio Meira, com a sua notória 

competência e operosidade em todos os assuntos de 
sua Pasta, também ofereceu, a princípio, apoiamento 
ao notável empreendimento, que empolgava a opinião 
pública aqui e no estrangeiro, onde era denominada 
como "obra do século", pelos jornais de Paris. 

Nessa ocasião, obtive da Assembléia 
Legislativa modificação do contrato de concessão 
para o plano imobiliário no atêrro em frente à estação 
das barcas de Niterói, obrigando o recolhimento de 
30 por cento das vendas ao Banco do Estado, para 
aplicação compulsória nas obras do Túnel. E, assim, 
sem nenhum ônus ou sacrifício para o povo, 
providenciou-se um vultoso auxílio financeiro, 
estimado em cêrca de um bilhão e meio de cruzeiros. 
Várias firmas se interessavam por êste plano 
gigantesco. 

Em julho de 1957, recebia eu, como 
Governador fluminense, um exemplar oferecido pela 
firma "Études et Entreprises" de todos os estudos 
conclusivos e o projeto completo do Túnel Rio-
Niterói, que tive oportunidade de mostrar ao 
Presidente Juscelino Kubitschek, quando de sua 
visita no Palácio Itaboraí, em Petrópolis. 

Confiante na ação do titular Lúcio Meira, 
Ministro fluminense, passei a aguardar as suas 
providências para final aprovação dos projetos e 
conseqüente abertura de concorrência para execução 
das obras. Foram inúmeras as visitas e solicitações 
por mim feitas ao Ministro da Viação, objetivando 
apressar o processamento da concorrência da 
execução. O Titular da Pasta sempre me recebeu com 
fidalguia, assegurando ir exigir do Sr. Canedo de 
Magalhães, seu auxiliar como Diretor do 
Departamento de Portos, a pronta entrega da 
processo do túnel, já aprovado pelos representantes 
do Estado do Rio e do Distrito Federal. 

Vendo fugir os meses sem nenhuma providência 
efetiva, e alertado por jornalistas, que passaram 
 

a desconfiar dessa morosidade, tomando-a como 
congelamento, adrede preparado para que meu 
Govêrno não se projetasse na opinião pública, fiquei 
em verdade apreensivo. E, não querendo ser 
apontado perante os fluminenses como responsável 
por essa injustificável delonga, enviei, em 25 de 
novembro de 1957, enérgico ofício ao Ministro Lúcio 
Meira, apêlo êsse renovado oficialmente na 
Mensagem apresentada à Assembléia Legislativa, 
em junho de 1958. Transcrevo no final do meu 
discurso êsse documento para comprovar ao Senado 
o quanto meu Govêrno se interessara em deixar 
iniciada essa obra monumental, pela qual clama o 
povo do Estado do Rio. 

Entretanto, Sr. Presidente, a triste verdade é 
que nenhuma resposta ou providência foi tomada. A 
má vontade perdurava; foram dispensados os 
membros da Comissão técnica que acompanharam 
todos os estudos e projetos do túnel, representando 
o Estado do Rio de Janeiro e o Distrito Federal, 
sòmente por serem pessoas a mim ligadas. 

Surpreendente, porém, é que de pronto as 
coisas se modificaram quando deixei o Govêrno para 
candidatar-me ao Senado. Sentindo necessidade  
de agradar o povo fluminense, inconformado com  
as filas intermináveis do serviço das barcas,  
e ansioso pelo início das obras do Túnel Rio-Niterói, 
o meu nobre competidor no pleito transformou- 
se inesperadamente em patrono da iniciativa  
que tanto esquecera quando no Govêrno do Estado 
do Rio. Já de Nova Iorque, anunciava pela "France 
Presse", ter arranjado importantes financiadores  
para a construção do Túnel. E, nas vésperas  
do pleito de 3 de outubro, tudo se providenciava.  
No dia 26 de setembro era, então, solenemente 
festejada no Ministério da Viação a assinatura  
da aprovação do projeto do Túnel Rio-Niterói, com  
a presença do Embaixador Amaral Peixoto,  
do Governador Togo de Barros e Ministro Lúcio 
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Meira, eminentes figuras do Estado do Rio.  
Nesse mesmo ato, foi pùblicamente declarada  
aberta a concorrência para a construção do Túnel, 
proferindo o Ministro Lúcio Meira esta encorajadora 
oração: 

"Quero afirmar a minha convicção de que não 
tardará em concretizar-se essa velha aspiração dos 
habitantes da Capital da República e da Metrópole 
fluminense. Para torná-la realidade dentro em breve 
declaro desde logo, e neste mesmo ato, aberta a 
concorrência para a execução das obras do túnel, as 
quais de acôrdo com o interêsse tantas vêzes 
manifestado pelo Sr. Presidente da República, o 
Ministro da Viação e Obras Públicas tudo fará por 
acelerar. 

"Sinto-me feliz, como Ministro e como filho 
 do Estado do Rio, em dar hoje êsses dois  
passos firmes e objetivos no sentido de resolver  
em bases definitivas, e com a maior rapidez, o  
aflitivo problema do transporte de passageiros  
e cargas entre o Rio e Niterói, e estou convencido  
de que êles encherão de júbilo a laboriosa  
população das duas cidades, que aqui se 
representam através dos ilustres e prezados  
amigos Governador Togo de Barros e o Prefeito  
Sá Freire Alvim." 

Em seguida, prossegiu o Ministro, em 
inflamadas palavras de propaganda: 

"E a V. Exa., Sr. Embaixador Amaral Peixoto, 
que tanto se tem empenhado pela construção  
do referido túnel, quer quando dirigia os destinos  
do povo fluminense, quer agora, como chefe  
da nossa representação diplomática nos EE.  
UU., desejo apresentar-lhe minhas congratulações  
e reafirmar-lhe que, de minha par- 
 

te, tudo será feito para que o seu interêsse na 
conclusão dessa obra, há tanto tempo demonstrado, 
seja correspondido no mais curto prazo possível." 

Sr. Presidente, essa solenidade, adrede 
preparada para um grande efeito, foi anunciada em 
vistosas manchetes, com fotografias nos jornais do 
Rio e de Niterói, uma semana antes das eleições, 
porém, sòmente hoje, e quando já do decorridos 
mais de 13 meses do anúncio acima mencionado 
pelo ex-Ministro Lúcio Meira, se divulga que o 
Presidente da República teria autorizado a 
publicação do edital de concorrência para execução 
da obra, como determina a Lei nº 1.783-A, de 1952. 

Sr. Presidente. – Relato com pesar êsses 
episódios, essa pequena história das delongas do 
Ministério da Viação, e o descaso na abertura da 
concorrência para as obras do túnel Rio-Niterói, tão 
sòmente porque preciso salvaguardar perante a 
opinião pública a responsabilidade de meu Govêrno 
e a minha atuação para que tal empreendimento não 
sofresse tão injustificado atraso. Nas vésperas de 
assumir o Govêrno, em janeiro de 1955, tive 
oportunidade de examinar em Nova Iorque o início 
das obras da terceira via do "Lincoln Tunel", e agora, 
na minha recente visita àquela monumental cidade 
americana, tive a satisfação de atravessar êsse novo 
túnel que liga importantes bairros de Nova Iorque. 

Confesso, Sr. Presidente, a minha íntima 
indignação quando pensava que já poderíamos estar 
com o nosso túnel Rio-Niterói em plena execução. É 
grande a revolta que se sente, vendo postergada 
essa grande iniciativa, essa obra empolgante, cujos 
estudos e projetos ficaram prontos em julho de 1957. 

Sr. Presidente, encontra-se à frente do Ministério 
da Viação o eminente Embaixador Ernani do 
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Amaral Peixoto, que tem para com o Estado do Rio 
de Janeiro os mais sérios compromissos políticos, 
administrativos e morais. Todos os fluminenses, 
confiantes, aguardam ansiosos que S. Exa. tome 
uma decisão firme e pronta, em favor da construção 
do Túnel Rio-Niterói. S. Exa., que tantas realizações 
e benemerências deixou na Velha Província, durante 
11 anos de Govêrno, há de agir, pela sua alta 
clarividência administrativa, enèrgicamente, para 
redimir o Govêrno Juscelino Kubitschek dessa 
grande falta para com o povo fluminense, que S. 
Exa. abandonou durante minha gestão. 

Para confortar e esclarecer os meus 
conterrâneos quanto à verdadeira situação em que se 
encontra tal empreendimento, permito-me, Sr. 
Presidente, requerer, por intermédio da Mesa, que o 
Excelentíssimo Sr. Ministro da Viação informe ao 
Senado Federal sôbre as providências tomadas pelo 
Govêrno para abertura da concorrência para 
execução e exploração do Túnel Rio-Niterói, 
pùblicamente anunciada em 29 de setembro de 1958. 
E o documento, Sr. Presidente, que tenho a honra de 
passar às mãos de V. Exa. (Muito bem; muito bem). 

Documento a que se refere o orador em seu 
discurso. A Mensagem do Governador à Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio. 

Até junho de 1958, nem o Diretor do 
Departamento de Portos, nem o Ministro, infelizmente, 
se manifestaram sôbre a matéria, o que levou o 
Governador Miguel Couto Filho, que zela pela realização 
do Túnel Rio-Niterói, a exprimir seu desapontamento e 
sua indignação através do seguinte ofício: 

"Niterói, 25 de novembro de 1957 – G-19 – 
Senhor Ministro: Tenho a honra de dirigir-me a 

V. Exa. 

para atender a um imperativo de ordem política e 
administrativa a fim de solicitar a sua valiosa atenção 
para o problema do Túnel Rio-Niterói. 

2 – Acha-se a Comissão respectiva, por 
informações que temos do nosso representante ali, 
com o seu funcionamento interrompido, desde julho 
do corrente ano, em virtude de haver o seu 
Presidente, engenheiro Canedo Magalhães, mantido 
em seu poder o processo para completar o relatório 
final sôbre os estudos e projetos apresentados pela 
firma contratante. 

3 – O pronunciamento técnico, por parte do 
representante dêste Estado e do Distrito Federal, já 
foi entregue, desde aquela data e as suas 
conclusões aceitas pelo Presidente, restando, 
apenas, para apresentação do trabalho, a V. Exa., o 
pronunciamento do engenheiro Canedo Magalhães, 
representante do Govêrno da União. 

Ocorre que êsse retardamento está 
provocando críticas e comentários, multiplicando-se 
as interpelações ao Govêrno do Estado, na 
Assembléia Legislativa, na imprensa e nos  
meios políticos, o que já levou até o representante 
dêste Estado a desejar seu afastamento da 
Comissão. 

5 – Em face do exposto, permito-me endereçar 
a V. Exa. um veemente apêlo, em nome do povo 
fluminense, no sentido de ter pronta solução êsse 
processo, abrindo-se, em seguida, na forma da lei, a 
concorrência pública, destinada à construção do 
Túnel Rio-Niterói. 

Valho-me do ensejo para renovar a V. Exa. 
meus protestos de elevada estima e distinta 
consideração". – Miguel Couto Filho, Governador do 
Estado do Rio de Janeiro." 
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O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 
Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador Milton 
Campos, por cessão do nobre Senador Lameira 
Bittencourt, segundo orador inscrito. 

O SR. MILTON CAMPOS (*): – Sr. Presidente, 
li, nesta manhã, no Diário Oficial, Decreto do Poder 
Executivo que, além de merecer comentários, me 
sugeriu o projeto de lei que, terminadas minhas 
breves considerações, terei a honra de enviar à 
Mesa. 

Trata-se do Decreto nº 47.021, de 14 de 
outubro corrente, com a seguinte ementa: 

“Consolida as disposições relativas às 
nomeações e admissões no Serviço Público Federal 
e nas Autarquias.” 

O primeiro comentário, Sr. Presidente, é de 
louvor. Da leitura dêsse ato do Presidente da 
República, sente-se o propósito de Sua Excelência 
de estancar a orgia das nomeações, verdadeira 
chaga que debilita e devora êste País. 

O art. 1º diz: 
“Continuam suspensas, até ulterior 

deliberação, as nomeações, readmissões e 
admissões em funções de extranumerário de 
qualquer categoria, no serviço público federal.” 

Ocorre observar que o decreto confirma as 
críticas à Administração brasileira, em face da prática 
perniciosa do empreguismo. Nesta Casa do 
Congresso, na Câmara dos Deputados, na Imprensa, 
tem-se considerado a falta de cuidado, o excesso, o 
absurdo, até o impatriotismo com que se vem 
enchendo as repartições e autarquias de 
funcionários, sem qualquer correspondência com a 
necessidade do serviço público. 

O decreto, repito, confirma as 
 censuras. O art. 5º, § 3º, eviden- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

cia que, entre as práticas abusivas está a de 
nomeações verdadeiramente clandestinas, pela não 
publicação no órgão oficial: 

Diz o art. 5º: 
“Qualquer dos atos referidos nos parágrafos 

anteriores será considerado nulo, se não fôr 
publicado no Diário Oficial, ficando responsável a 
autoridade que nomear, readmitir, admitir, der posse 
ou exercício, ou efetuar pagamento a qualquer 
servidor ou empregado sem a publicação do que 
trata êste artigo”. 

Mais nitidamente confirma as críticas o 
disposto no art. 7º: 

“Nenhum ato relativo a pessoal da 
administração descentralizada poderá ser 
divulgado em Boletim de Pessoal, ou outro órgão 
interno da respectiva entidade, sem a indicação 
expressa da data de sua prévia publicação no 
Diário Oficial”. 

O objetivo, portanto, é evitar as nomeações 
clandestinas. 

O Sr. Presidente da República procura 
evitar que seus auxiliares e mais elementos da 
Administração, persistam, repito, na prática 
viciosa, nociva das nomeações clandestinas. 
Tratando-se, porém, de decreto do Chefe do 
Poder Executivo, sua revogação é ato também de 
sua vontade. 

Mais: o decreto – e é a observação principal a 
fazer-se – reve-la a permanência de certa 
mentalidade ditatorial, demonstradora, sobretudo, 
 de flagrante incompreensão do regime em que 
vivemos. 

Para ser claro, para ser explícito, Sr. 
Presidente, basta dizer que o parágrafo único do art. 
1º ressalva a faculdade outorgada ao Sr. Presidente 
da República de fazer, ou não, certas nomeações, as 
quais, entretanto, não são do arbítrio do 
 Chefe do Executivo, mas de seu dever 
constitucional. 
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Diz o parágrafo único: 
“Em casos especiais, para assegurar a 

continuidade dos serviços públicos, poderão ser 
feitas nomeações ou admissões, nas seguintes 
hipóteses: 

a) para cargos em comissão; 
b) funções de confiança em órgãos legais de 

deliberação coletiva; 
c) para cargos da Magistratura e Ministros do 

Tribunal de Contas; 
d) procuradores junto ao Tribunal Superior e 

ao Tribunal de Contas; 
c) para cargos e funções de magistério; 
e) para diplomata; 
 
Sr. Presidente, se se abre exceção à regra 

proibitiva das nomeações, se o Presidente da 
República poderá fazê-las em relação a 
Magistrados, Procuradores junto aos Tribunais 
Superiores, diplomatas e determinados outros 
cargos do serviço público, dessa circunstância 
decorre, não há negar, que, podendo o 
Presidente da República assinar nomeações, 
também poderá deixar de fazê-las; e o absurdo é, 
então, evidente. 

A Constituição Federal, no art. 87 item V 
atribui ao Presidente competência privativa para 
“prover, na forma da lei e com as ressalvas 
estatuídas, os cargos públicos federais”. 

O preceito constitucional – está claro – não 
outorga apenas faculdade; impõe dever. Estamos 
nos domínios dos poderes que também são 
deveres; das faculdades que são, outrossim, 
obrigações. Se o cargo público é criado por lei, 
deve ser provido; e se a Constituição atribui ao 
Presidente da República a competência dêsse 
ato, a lei não estará sendo cumprida se vago 
continuar o cargo. 

Não há, portanto, Sr. Presidente,  
o arbítrio que parece atribuir-se 
 

ao Sr. Presidente da República no Decreto nº 
47.021. 

Há, por conseguinte, algo de grave a observar. 
É que o Poder Legislativo, no particular, tem 
cometido omissões; e uma se contém no libertar o 
Executivo Federal de qualquer prazo para 
cumprimento dêsse seu dever constitucional. 

A omissão, está claro, é perfeitamente 
perdoável; presume-se que o Chefe do Govêrno 
cumprirá, a tempo e hora, sua obrigação. A prática, 
porém, não a confirma; muitas nomeações 
essenciais ao serviço público são procrastinadas ou 
feitas fora de tempo, com manifesto prejuízo para o 
interêsse público. 

Há mais ou menos duas semanas, li no 
Correio da Manhã telegrama de Minas Gerais em 
que se dizia que criadas, em Belo Horizonte, várias 
Juntas na Justiça do Trabalho, processou-se o 
concurso; classificados os aprovados, há meses 
espera-se o provimento dos cargos, para início dos 
trabalhos das Juntas. 

Como a criação dessas Juntas decorreu de 
necessidade do serviço relacionado com a Justiça do 
Trabalho, as causas trabalhistas estão retardadas, 
com evidente prejuízo para as partes e para o 
interêsse geral da Justiça. 

Na apreciada coluna que no Diário de Notícias 
mantém o bravo jornalista Hélio Fernandes, li 
reclamação semelhante sôbre uma série de 
concursos para preenchimento de vagas no Serviço 
Público. Realizados, classificados os candidatos, não 
foram providos os cargos. 

Ùltimamente, Sr. Presidente, tenho ouvido, 
nesta Capital, sobretudo nos meios forenses, 
reparos e mesmo recriminações contra a 
extrema, a excessiva demora no preencher 
cargos no Tribunal Federal de Recursos. Se me 
não engano, em fevereiro – por conseguinte há 
muitos meses – morreu o saudoso Magistrado 
Arthur Marinho, e em julho, atingiu a com- 
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pulsória, outro eminente Magistrado, de Minas Gerais – 
o Ministro Nízio Batista de Oliveira. Até hoje, no 
entanto, não se lhes deu substituto efetivo. No caso, 
essa omissão do Poder Executivo é mais grave. As 
nomeações para o Tribunal Federal de Recursos 
dependem de pronunciamento do Senado Federal. A 
demora no prover as vagas, faz com que assuma 
Magistrado cujo nome não o considerou esta Casa. 

Não duvido de modo algum, da consciência com 
que o substituto exerce a função. A verdade, porém, é 
que, em geral, dela se desempenha, por dilatado 
tempo, sem manifestação do Senado Federal. 

Se o Presidente da República pode 
procrastinar por oito meses, como no caso da vaga 
do Ministro Arthur Marinho, a nomeação do 
substituto, não será exagêro admitir a demora de 
dois, três anos; e se assim ocorre em relação ao 
Tribunal Federal de Recursos, no qual o substituto 
eventual é magistrado presumívelmente em 
condições de exercer a função, poderá repetir-se em 
casos sujeitos ao seu arbítrio. 

Considerando êsses fatos, Senhor Presidente, 
resolvi contribuir no sentido de que se removam 
êsses inconvenientes e se extingam essas graves 
irregularidades; e fi-lo através de projeto de lei que 
estabelece prazo para o provimento dos cargos 
públicos. Está assim redigido: 

 
“PROJETO DE LEI DO SENADO 

 
Estabelece prazo para o provimento dos 

cargos públicos. 
 
Art. 1º Verificada vaga em cargo público 

regularmente criado em lei, o respectivo provimento 
será feito, por ato do Presidente da República, no 
prazo de trinta dias. 

Parágrafo único. Será dispensada 
 a nomeação, se o Pre- 
 

sidente da República, no mesmo prazo, enviar 
mensagem ao Congresso Nacional com projeto de 
extinção do cargo, por desnecessário. 

Art. 2º Se o provimento depender de indicação 
de outro órgão, ou de concurso, o prazo, referido no 
artigo anterior, contar-se-á da data em que fôr 
entregue ao Presidente da República a indicação ou 
o resultado do concurso, com a habilitação ou 
classificação dos candidatos. 

Parágrafo único. Ficará suspenso o curso do 
prazo, até final decisão, se houver recurso 
administrativo contra a regularidade da indicação, ou 
do concurso. 

Art. 3º Se a vaga se verificar em cargo cujo 
provimento dependa de prévia aprovação do Senado 
(Constituição, art. 63 nº 1) o nome proposto será 
encaminhado pelo Presidente da República àquela 
Casa do Congresso Nacional, no prazo previsto no 
artigo primeiro. 

Art. 4º Comunicado ao Presidente da 
República o pronunciamento do Senado, se êste fôr 
favorável, será de dez dias o prazo para a nomeção; 
se fôr contrário, começará correr novo prazo de trinta 
dias para a mensagem com a proposta de outro 
nome. 

Art. 5º. Aplica-se esta lei, no que couber, às 
autoridades que tenham competência constitucional 
para prover cargos públicos. 

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de  
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.” 

Em breve justificação do projeto, devo desde 
logo observar, que a proposição não objetiva de 
modo algum, estimular o “empreguismo”, chaga da 
República, a que há pouco me referi e que poderá 
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agravar a aceleração da ruína para a qual os erros 
nos encaminham. Ao contrário: pressupondo que o 
cargo público corresponde a uma necessidade e 
deve ser preenchido – porque criado em lei, para 
nêle ter exercício algum cidadão e não para que o 
Presidente da República o preencha como melhor 
lhe pareça – assim pressupondo, o parágrafo único 
do art. 1º acena com mensagem de Chefe do 
Executivo propondo a extinção de todos aquêles 
cargos que, vagos se lhe afigurem necessários. Se, 
todavia, não é supérfluo, o Chefe do Executivo, 
tendo em vista esta circunstância, não propõe ao 
Poder Legislativo a supressão, obriga-se ao provê-lo 
e, nesse caso, deve ter prazo. 

Dir-se-á que o projeto não estabelece sanção 
no caso de transgressão de seus preceitos. É 
desnecessário; a sanção já prevê a Lei de 
Responsabilidade do Presidente da República, 
quando considera crime infringir, no provimento dos 
cargos públicos, as normas legais. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. MILTON CAMPOS: – Com muito 
prazer. 

O SR. AFONSO ARINOS: – À margem do 
projeto que o nobre colega, com sua invariável 
competência e apurada técnica jurídica, acaba de 
oferecer à audiência do Senado... 

O SR. MILTON CAMPOS: – Muito obrigado a 
Vossa Excelência. 

O SR. AFONSO ARINOS: – ...eu desejaria 
conhecer a opinião de V. Exa. sôbre aspecto marginal 
do projeto que tão bem justificou. A proposiçao visa a 
regular o provimenta dos cargos públicos definidos em 
lei anterior. O Decreto a que o nobre colega se 
reportou no início de seu brilhante discurso, 
 

faz entretanto, também alusão ao provimento de 
funções especiais do tipo extranumerário, interino, ou 
com outra designação equivalente. De sua leitura 
verifiquei que o Presidente da República atribui 
responsabilidades especiais aos seus subordinados, 
na escala da hierarquia administrativa, de 
procederem a designação fora dos moldes 
determinadas pelo diploma legal. Pergunto: não 
parece a V. Exa. que excede à competência do 
Poder regulamentar a criação de responsabilidades e 
a imposição de penas alheias às previstas no 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União? 
Em outras palavras, não parece a V. Exa. 
inconstitucional o decreto, nessa parte? 

O SR. MILTON CAMPOS: – Com a 
proficiência e a acuidade de professor e parlamentar, 
tocou V. Exa. ponto de máxima relevância. O decreto 
é manifestamente excessivo nesse e noutros pontos. 
Não fiz, todavia, a análise completa do ato do 
Executivo; apenas dêle me servi, reconhecendo 
intuito sadio, que seria o de estancar a orgia das 
nomeações. Acentuei, ainda, a confirmação das 
críticas que se vêm fazendo; e uma delas é a que V. 
Exa. formulou. 

Objetivei também demonstrar – o que me 
parece o mais relevante de quanto estou dizendo – a 
persistência de reminiscência ditatorial em que o 
Poder Executivo se atribui o arbítrio de prover ou de 
deixar de prover os cargos que, regularmente, a 
legislação cria. 

Há, por conseguinte, muito que examinar no 
decreto e muita censura a se lhe fazer o que – 
entretanto, não estava no meu propósito. 

Da leitura daquele ato ocorreu-me apenas 
analisar, outro aspecto – o da omissão do Govêrno 
em relação ao seu dever de prover, com a 
necessária diligência, os cargos que se vaguem ou 
se criem. 

A observação de V. Exa. deve ficar no espírito 
dos eminentes colegas, como ficou no meu: a omis- 
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são a que me referi, a omissão de um Poder em 
relação à sua competência, o afastamento do Poder 
competente da área que lhe cabe, a qual, em 
conseqüência, é invadida por Poderes que, para 
tanto, não têm competência constitucional. 

O caso citado por V. Exa. é o de ação ultra 
vires do Poder Executivo, facilitada pela falta de leis 
que evitem a incidência da ação excessiva. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Muito bem. 
O SR. MILTON CAMPOS: – Sr. Presidente, 

também se observa no projeto que não me referi aos 
prazos do Senado para corresponder ao dever de 
diligência no provimento dos cargos. Não o fiz 
porque o Regimento Interno prevê a êsse respeito: 
determina os prazos para pronunciamento das 
Comissões Técnicas e do Plenário. 

Sr. Presidente, o projeto que enviarei à Mesa, 
além de procurar suprir omissões e evitar os abusos 
do Poder Executivo, objetiva defender as 
prerrogativas do Poder Legislativo, que não podem 
ser usurpadas, e contribuir para maior regularidade e 
boa ordem da Administração do País. (Muito bem; 
muito bem. Palmas). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Sérgio 
Marinho, por cessão do nobre Senador Taciano de 
Mello, terceiro orador inscrito. 

O SR. SERGIO MARINHO (*): – Sr. 
Presidente, Senhores Senadores, inicialmente 
cumpro o dever de agradecer ao nobre Senador 
Taciano de Mello o ato de fidalguia, cedendo-me sua 
inscrição. 

Quando ainda transitava pelas Comissões 
desta Casa o projeto de lei que cria a 
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

SUDENE – tive ocasião de proferir discurso que, a 
esta hora – releve-me V. Exa. e também a Casa – 
adquire a significação de uma antevisão dos 
acontecimentos que se iriam apresentar. 

Dizia eu, nessa oportunidade, referindo-me ao 
projeto de lei da SUDENE, que eram indispensáveis 
duas condições para o seu pleno funcionamento. A 
primeira, seria o afastamento de obstáculos locais 
gerados por poderosos interêsses, os quais, 
eventualmente ameaçados, esforçar-se-iam por 
todos os meios no sentido de impedir, retardar ou 
alterar a programação estabelecida. A outra 
condição, está ainda mais difícil de satisfazer, 
consistiria na ampliação de recursos. Receio, dizia 
ainda, que os meios atribuídos à SUDENE não 
sejam suficientes para assegurar-lhe pleno 
funcionamento, para que ela possa alcançar suas 
metas. Parece-me indispensável seja revisto o 
programa de metas da Industrialização e dos 
investimentos públicos, para condicionar êsse 
programa de investimentos às possibilidades atuais e 
não àquelas possibilidades que desejávamos 
possuir. 

Sr. Presidente, não é impertinência de minha 
parte retomar o assunto no momento em que o 
projeto está na dependência da decisão da outra 
Casa do Parlamento; e não o é porque o problema 
da recuperação da região nordestina, longe de ser 
regional, é hoje – como jamais o foi em todo o tempo 
da nossa História – eminentemente nacional. Nêle se 
entrelaçam sérias, graves e profundas implicações 
não só de ordem política, mas também social. É 
necessário assim, se plante essa convicção – o 
Nordeste a esta altura, não reivindica vantagem de 
cunho regional, pois seu problema é – não direi o 
maior do Brasil – porque o maior é o saneamento da 
moeda, cuja depreciação e deterioração nos está 
aniquilando – mas um dos maiores, mais 
importantes, mais urgentes e momentosos com 
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que se defrontam os homens do Govêrno nesta hora. 

Sr. Presidente, enquanto transitava por esta 
Casa o projeto que institui a SUDENE, a Comissão 
criada para o estudo dos problemas das sêcas, 
presidida pelo eminente Senador Reginaldo 
Fernandes, com freqüência, convocou os mais 
autorizados técnicos, para que se pronunciassem sôbre 
o conjunto de questões inerentes à região nordestina. 

Dessas reuniões, dos debates que nelas se 
feriram, das lições que nelas colhemos, de tudo isso, 
ficou-nos a convicção de que só era possível 
compreender o Nordeste de hoje, com sua 
multiplicidade de subproblemas, dentro de uma visão 
de conjunto e com os elementos que os exames locais 
estavam levantando. Ficamos convencidos de que a 
reintegração da região nordestina dentro da economia 
e da comunidade brasileira não poderia fazer com a só 
utilização dêsse instrumento que, há alguns anos, 
opera no Nordeste – o DNOCS. Embora continuasse a 
ser necessário, impunha-se a coexistência de outros 
órgãos, sobretudo de um coordenador e controlador, a 
cujo âmbito o DNOCS não podia fugir. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Com muita 
satisfação. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Além 
de coordenador e controlador, êsse órgão de que 
fala Vossa Excelência deve ser fiscalizador dos 
trabalhos de tôdas as entidades que funcionam na 
zona das sêcas. 

Êsse o nosso ponto de discordância com V. 
Exa. que, como homem de cultura, bom-senso e 
patriotismo... 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Obrigado a 
Vossa Excelência. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –  
...há de verificar que o êrro que 
 

se cometeu na organização da SUDENE foi, 
exatamente, êsse: em vez de se criar um órgão de 
planificação, coordenação e fiscalização, deu-se à 
SUDENE o caráter de órgão de execução. Teremos 
assim mais um organismo à parte dos já existentes, 
supressor da função daqueles que já funcionam a 
serviço do Nordeste brasileiro ou perturbador da 
função de todos êles. Estaria de pleno acôrdo com 
que V. Exa. diz no seu brilhante discurso em relação 
à SUDENE, se a ela déssemos o caráter de órgão de 
planificação, coordenação e fiscalização, nunca de 
execução. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Muito obrigado 
pelo aparte de Vossa Excelência, que sobremodo me 
honra. 

Sr. Presidente, a SUDENE não é criação desta 
ou da outra Casa do Parlamento. Nasceu dos 
Conselhos do Executivo e, naturalmente a êstes, de 
cuja elaboração resultou estiveram presentes tôdas 
as correntes que se representam no Senado e na 
Câmara dos Deputados. 

Não podemos esquecer que, no momento, 
está em jôgo na Câmara o destino da SUDENE, 
porque esta, sem o DNOCS, é como um veículo sem 
motor; é como um corpo sem alma e se tornará um 
órgão inexpressivo e inócuo. 

O DNOCS, com a soma de recursos que a 
Constituição lhe outorga, é elemento substancial 
para a postulação das linhas gerais segundo as 
quais deve desenvolver-se o trabalho da SUDENE, 
de modo que, desvinculado aquêle, esta passa a não 
ter significação. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Pois não. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Está 

bem inteirado V. Exa. dos recursos da SUDENE,  
fora os do D.N.O.C.S., que têm destinação es- 
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pecífica pela Constituição? Sabe que vão montar a 
bilhões de cruzeiros os meios com que a SUDENE 
contará para execução de seu plano? 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – A despeito de 
tudo isso, eminente Senador Argemiro de Figueiredo, 
deixamo-nos possuir da convicção de que, sem a 
soma de recursos constitucionalmente destinados ao 
DNOCS, a SUDENE se tornará uma superestrutura 
inoperante. 

Nesta altura, cumpro o dever de render a V. 
Exa. a mais calorosa, a mais sincera e a mais 
profunda homenagem. Li, ontem, com pesar, o 
discurso proferido por V. Exa. sôbre o assunto, 
nesta Casa, e senti transpirar de suas linhas a 
sensibilidade, a amargura e o ressaibo de uma 
natureza bravia, ferida injustamente em sua 
dignidade. Porque estou possuído de convicção 
oposta à de V. Exa., entendo que V.  
Exa. apresentou a emenda cuja aprovação 
conseguiu, possuído do mais nobre e alevantado 
propósito... 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Muito 
me honra a declaração de Vossa Excelência. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – ...mas não pode 
evitar que, à ilharga de sua emenda, se acumulem 
outras, com objetivos diferentes. 

Não quero, a esta altura, fazer acusações; não 
é do meu feitio. 

Tôda a Nação conhece, e guarda, as 
acusações veementes à atuação do Departamento 
Nacional de Obras Contra as Sêcas, não no que diz 
respeito às suas realizações, mas quanto à maneira 
de efetivá-Ias. 

Há poucos dias, fui aparteado pelo nobre 
Senador Afonso Arinos, que me aconselhou ler o 
discurso proferido pelo Deputado João Agripino. 
Não tive oportunidade de conhecê-Io; mas, 
segundo me informaram, é um verdadeiro libelo ao 
DNOCS. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Exa. outro aparte? 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Com todo o 
prazer. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Neste 
instante, agradecendo a homenagem que V. Exa. me 
presta e de respeito ao ponto de vista em que me 
coloco, retribu-a realçando seu alto espírito público, 
dignidade e cultura. O Projeto da SUDENE foi 
discutido, nesta Casa, com elevação de vistas e 
respeito mútuo das correntes discordantes. Deve V. 
Exa. recordar-se de que, no primeiro discurso que 
aqui pronunciei certo de que, na minha iniciativa de 
apresentação da emenda, não contaria com o apoio 
dos companheiros, declarei que ela significava 
apenas um ponto de vista pessoal; um impulso de 
consciência que precisava externar naquele instante, 
consubstanciando meu pensamento na proposição 
oferecida; portanto, não tinha esperança alguma de 
sua aprovação nesta ou na outra Casa do 
Congresso. A esta altura, nobre Senador Sérgio 
Marinho, mantenho integralmente meu ponto de 
vista. Estou convencido de que o DNOCS tem 
pecado, não sòmente quanto à técnica de 
recuperação econômica, por exemplo, o 
retardamento da irrigação. Mas também nas horas 
de calamidade pública – e talvez a esta parte tenha o 
nobre Senador Afonso Arinos feito referência – nesta 
hora, é o DNOCS compelido a afastar-se do seu 
plano normal de trabalho para prestar a Assistência 
Social a operários famintos. Nem os funcionários do 
Departamento nem quaisquer outros que os 
substituam, pertencentes, mesmo à SUDENE, 
evitariam ilustre colega, que, numa atmosfera de 
fome, miséria e desamparo, em que milhões de 
brasileiros pedem socorro à União, ocorram 
irregularidades. Ninguém poderá evitar a vergonhosa 
exploração de operários. Desgraçadamente, 
 essa chaga vem desde o comêço da Re- 
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pública até hoje. Êsses fatos, todavia, não implicam 
condenação do DNOCS. Tem o Departamento os 
seus técnicos, e certamente, essa planificação é que 
exigiremos se execute, para o bem das populações 
nordestinas. Perdoe o nobre orador a extensão do 
aparte. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Muito obrigado a 
Vossa Excelência. 

Renovo, uma vez mais, a expressão da minha 
admiração e da minha crença nos propósitos 
alevantados e altruísticos que norteiam a vida 
pública de Vossa Excelência. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Muito 
obrigado! 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Não honra, V. 
Exa., apenas o Partido de que é Líder, o qual conta, 
hoje, nos seus quadros, com figuras da altitude de 
San Thiago Dantas e Hermes Lima; honra-o também 
não só pelas luzes da sua inteligência mas, ainda, 
pelo calor do seu idealismo no desempenho do 
mandato. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Agradeço a generosidade das expressões de Vossa 
Excelência. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – O nobre 
orador permite um aparte? 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Com satisfação! 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Sempre 

protestei contra certas atitudes do DNOCS, embora 
reconhecendo-lhe reais serviços prestados ao 
Nordeste. Ainda há pouco aleguei, neste Plenário – e 
ninguém me contestou – que a direção do 
D.N.O.C.S., na última calamidade que afligiu o 
Nordeste, afastou da administração daquele 
Departamento, no Ceará, o homem honrado que ali o 
norteava, e aliás ainda o norteia, para criar quinze ou 
vinte campos de concentração de serviços, nos 
quais, esbanjou bilhões de cruzeiros, nada, entretan- 
 

to, realizou, porque empregou êsse dinheiro, pura e 
exclusivamente, na politicagem soez, feita em 
desproveito dos miseráveis que pediam trabalho e só 
receberam injustiças! 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permita o nobre orador que, à margem do aparte que 
lhe acaba de dar o ilustre Senador Fernandes 
Távora, ocupe, por mais um instante, a atenção de 
V. Exa. Não defendo, nobre Senador Sérgio Marinho, 
irregularidades evidentes, cometidas por autoridades 
ou políticos que exploram a miséria do pobre, em 
épocas de calamidade. Longe de mim semelhante 
intenção. Desejo, no entanto, lembrar a V. Exa., 
homem de sensibilidade, apenas um fato. Talvez o 
nobre colega saiba que, certa vez, ocupando o 
Ministério da Viação e Obras Públicas, o ex-Senador 
José Américo de Almeida – de quem divirjo 
polìticamente e do qual estou separado 
pessoalmente – ante o desespêro e os apelos que 
recebia da zona das sêcas, chegou a praticar quase 
um crime, se lhe examinarmos o ato com a 
serenidade de vida e sem levarmos em conta a ação 
de indivíduo sensível aos sofrimentos alheios. 
Forçado pela angústia dos famintos, conduziu para o 
Nordeste brasileiro, dinheiro em espécie; bôlsas de 
dinheiro, que distribuiu pelos Bispos, Arcebispos e 
Padres da região assolada, a fim de saciarem a fome 
dos flagelados. Verifica V. Exa. que o desespêro 
pode muitas vêzes induzir homens da maior 
responsabilidade à prática de atos que, analisados 
rigorosamente em face da lei, seriam considerados 
criminosos. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Tem V. Exa. 
tôda a razão; para os grandes males, grandes 
remédios! Alimentamos justamente a esperança de 
que, como o funcionamento satisfatório da SUDENE, 
semelhantes situações e conjunturas não mais se 
reproduzam. 
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Sr. Presidente, vim à tribuna apenas ratificar 
ponto de vista defendido quando da discussão e 
aprovação, nesta Casa, do Projeto de Lei da 
SUDENE, pelo qual sustentei a rejeição da emenda 
do eminente Senador Argemiro de Figueiredo. 

Conjuro o Presidente da República, de cuja 
ação nasceu a SUDENE, a que rejeite a Emenda 
Argemiro de Figueiredo... 

O SR. REGINALDO FERNANDES: – Mas que 
a Câmara dos Deputados não o faça. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – ...através da sua 
Maioria disciplinada e atuante. O Presidente da 
República, que teve a iniciativa de criação da 
SUDENE; o Presidente da República, que teve a 
ventura de distribuir esperanças a mancheias, por 
todo o Nordeste, o Presidente da República está no 
indeclinável dever de, através da Maioria 
parlamentar, rejeitar essa emenda, que é a 
desfiguração da organização que S. Exa. determinou 
aos seus técnicos que planejassem. 

Ainda ontem, o grande Presidente norte-
americano, Sr. Dwight Eisenhower, discursando em 
cerimônia pública, mostrou o quanto a atmosfera que 
hoje respira é diferente da que respirava, quando 
jovem. Parece que aquela profecia de H. G. Wells 
está-se cumprindo. 

No período de um ano, a humanidade 
transfigura-se mais profunda e sensìvelmente do que 
se transfigurava no período do um milênio. 

Eisenhower adverte que os povos 
subdesenvolvidos estão, hoje, plenamente 
compenetrados de que a miséria, o pauperismo e 
certas moléstias carenciais não representam para 
êles uma dádiva negativa da Providência Divina; 
essas desgraças são perfeitamente afastáveis, 
podem ser conjuradas. Devemos, portanto, ter 
presente que os vinte e cinco milhões de habitantes 
da área poligonal do Nordeste já devem estar 
convictos de que a miséria que lhes bate às portas, o 
 

pauperismo, que é o seu companheiro de tôdas as 
horas, e as moléstias carenciais, que os afligem, 
todos êsses males, em parte, resultam da 
irresponsabilidade, da leviandade, da falta de 
preocupação por parte dos homens públicos ao 
encarar os problemas fundamentais do País. 

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

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Pois não. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Todos êsses 

males, que nos afligem e a tôda região Nordestina, 
são aquêles que os americanos chamam de made 
man, quer dizer, feitos pelo homem. Por conseguinte, 
pelo homem têm de ser corrigidos. Nos países de 
governos conscientes, tôdas essas calamidades são 
forçosamente, cuidadas com todo carinho e 
destemor, porque, sem isso, não exercerão suas 
funções como o devem. 

É obrigação moral, indeclinável do Govêrno do 
Brasil, tratar de reconstruir o Nordeste e dar-lhe 
aquêle relêvo que deve ter na Federação, porque só 
assim teremos um País integrado e merecedor da 
consideração do mundo. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – V. Exa. tem tôda 
a razão. 

Sr. Presidente, finalizo minhas tôscas 
considerações (Não apoiados) renovando ao Sr. 
Presidente da República apêlo no sentido de que 
não deixe estraçalhar-se o estandarte de 
esperança que desfraldou sôbre o Nordeste. 
(Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é 
cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, projeto 
de lei que vai ser lido. 

É lido, apoiado e vai às Comissões de 
Constituição e Justiça e de Serviço Público Civil o 
seguinte: 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 31, DE 1959 

 
Estabelece prazo para o provimento dos 

cargos públicos. 
 
Art. 1º Verificada vaga em cargo público 

regularmente criado em lei, o respectivo provimento 
será feito, por ato do Presidente da República, no 
prazo de trinta dias. 

Parágrafo único. Será dispensada a nomeação, 
se o Presidente da República, no mesmo prazo, enviar 
mensagem ao Congresso Nacional com projeto de 
extinção do cargo, por desnecessário. 

Art. 2º Se o provimento depender de indicação 
de outro órgão, ou de concurso, o prazo, referido no 
artigo anterior, contar-se-á da data em que fôr 
entregue ao Presidente da República a indicação ou 
o resultado do concurso, com a habilitação ou 
classificação dos candidatos. 

Parágrafo único. Ficará suspenso o curso do 
prazo, até final decisão, se houver recurso 
administrativo contra a regularidade da indicação, ou 
do concurso. 

Art. 3º Se a vaga se verificar em cargo cujo 
provimento dependa de prévia aprovação do Senado 
(Constituição, art. 63, nº I), o nome proposto será 
encaminhado pelo Presidente da República àquela 
Casa do Congresso Nacional, no prazo previsto no 
artigo primeiro. 

Art. 4º Comunicado ao Presidente da 
República o pronunciamento do Senado, se êste fôr 
favorável, será de dez dias o prazo para a 
nomeação; se fôr contrário, começará a correr novo 
prazo de trinta dias para a mensagem com a 
proposta de outro nome. 

Art. 5º Aplica-se esta lei, no que couber, às 
autoridades que tenham competência constitucional 
para prover cargos públicos. 

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

Sala das Sessões, em 15 de outubro de 1959. 
– Milton Campos. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 370, DE 1959 

 
Nos têrmos do art. 330, letra b, do Regimento 

Interno, requeiro urgência para o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 14, de 1959, que aprova o Acôrdo 
Internacional do Açúcar, assinado pelo Brasil em 
Londres, em 15 de dezembro de 1959. 

Sala das Sessões, em 15 de outubro de 1959. 
– Lameira Bittencourt. – João Villasbôas. – Argemiro 
de Figueiredo. 

O SR. PRESIDENTE: – Para a modalidade da 
urgência constante do art. 330, letra b, do Regimento 
Interno, a lei interna exige que os requerimentos 
sejam assinados por 32 Senhores Senadores, ou 
Líderes partidários representando igual número de 
representantes no Senado. 

É o que se verifica no caso presente, em que o 
requerimento se acha assinado pelos Líderes do 
Partido Social Democrático, do Partido Trabalhista 
Brasileiro e da União Democrática Nacional, 
correspondendo a 55 Senhores Senadores. 

O requerimento será votado no final da Ordem 
do Dia. 

Sôbre a mesa, outro requerimento que vai ser 
lido pelo Sr. Primeiro Secretário. 

É lido e deferido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 371, DE 1959 

 
Requeiro, por intermédio da Mesa, sejam 

solicitadas ao Excelentíssimo Sr. Ministro da Viação 
e Obras Públicas, informes sôbre a situação em que 
se encontra o processamento do problema do Túnel 
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Rio-Niterói, especialmente quanto às providências 
adotadas pelo Govêrno, para abertura da 
concorrência pública para execução e exploração do 
referido túnel, nos têrmos da Lei nº 1.783, de 1952. 

Sala das Sessões, em 15 de novembro de 
1959. – Miguel Couto. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido outro 
requerimento. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 372, DE 1959 

 
Nos têrmos do art. 212, letra y, do Regimento 

Interno, requeiro a transcrição nos Anais do Senado do 
artigo publicado na revista "Fortune", de agôsto de 1959, 
sob o título "U. S. Sea Power: The New Mix", depois de 
traduzido, por se tratar de assunto ora em debate no 
País, que se reveste de excepcional importância. Entre 
outras informações, adianta o referido artigo que o preço 
de um porta-aviões convencional de tipo já superado, 
movido a óleo, é de US$ 280 milhões de dólares e  
de um porta-aviões moderno movido a energia nuclear  
é de US$ 380 milhões de dólares correspondendo, 
respectivamente, em moeda nacional, ao câmbio livre de 
hoje, a Cr$ 49 bilhões e 66 bilhões de cruzeiros. 

Sala das Sessões, em 15 de outubro de 1959. 
– Coimbra Bueno. 

O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com o 
Regimento, o requerimento que acaba de ser lido vai 
à Comissão Diretora. 

Há mais um requerimento que vai ser lido. 
É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 373, DE 1959 

 
Nos têrmos do art. 211, letra n, do Regimento 

Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia 
distribuição de avulsos para o Proje- 
 

to de Lei da Câmara nº 7, de 1959, a fim de que 
figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, em 15 de outubro de 1959. 
– Gaspar Velloso. 

O SR. PRESIDENTE: – O projeto será incluído 
na Ordem do Dia da próxima sessão. 

Tem a palavra o nobre Senador Paulo 
Fernandes, para explicação pessoal. 

O SR. PAULO FERNANDES (para 
explicação pessoal) (*): – Sr. Presidente, recebi, no 
início da sessão, telegrama do Presidente da 
Câmara Municipal de Itaguaí, Estado do Rio, 
contendo o seguinte apêlo: 

"Senador Paulo Fernandes – Palácio Monroe 
– Distrito Federal. 

Completando a entrevista concedida a 12 do 
corrente, ao jornal "O Globo", solicito do ilustre 
representante do nosso Estado, na Câmara Alta, 
interceda junto às autoridades federais, no sentido 
da imediata concessão de auxílio aos agricultores do 
município, para enfrentarem as pragas que estão 
destruindo os pomares. Cordiais saudações. – 
Alberto Calil, Presidente da Câmara Municipal de 
Itaguaí". 

Buscando informações a respeito, encontrei 
a entrevista do ilustre homem público fluminense 
em que recorre ao Sr. Ministro da Agricultura,  
no sentido de serem fornecidos, com urgência, 
meios aos pomicultores daquele Município,  
para enfrentarem a formiga, praga que vem 
ameaçando os pomares daquela região, 
considerada, talvez, a terceira produtora de laranja 
de todo o País. 

Esclarece ainda o ilustre entrevistador  
que também a cultura de banana da região  
está sendo afetada por outras pragas, que amea- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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çam de destruição total as plantações. 
Verifiquei, outrossim, Sr. Presidente, em "O 

Jornal" de hoje, uma intervenção do ilustre 
Deputado Estadual Luiz Guimarães, da Bancada da 
União Democrática Nacional, do Estado do Rio, 
idêntica à do Presidente da Câmara Municipal de 
Itaguaí, com referência a pomares de citros do 
Município de Nova Iguaçu. Infere-se daí, a 
gravidade do problema com que se encontra a 
braços a agricultura da Baixada Fluminense se não 
houver imediatas providências do Sr. Ministro da 
Agricultura, e aquela região, uma das maiores 
produtoras de citros e banana do País, entrará em 
crise de proporções imprevisíveis. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. PAULO FERNANDES: – Com prazer. 
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Vossa 

Excelência está-se referindo ao Estado do Rio, que 
tão bem representa nesta Casa. 

O SR. PAULO FERNANDES: – Muito 
obrigado a Vossa Excelência. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Posso 
prestar-lhe um esclarecimento, com relação à zona 
rural do Distrito Federal. Conversei com o 
engenheiro encarregado da defesa vegetal sôbre 
esta praga que assola as plantações, principalmente 
a parte de citros. S. Sa. disse-me que no ano 
corrente, não havia sido distribuída importância 
alguma da verba constante do Orçamento de 1959, 
para aquisição de Radiotex e outros elementos de 
combate à praga. Impressionado com a informação, 
anotei-a, e, há dias, expus a situação ao Sr. 
Presidente da República. Já tenho audiência 
marcada com o Sr. Ministro da Fazenda na próxima 
têrça-feira, quando lhe levarei a autorização  
do Chefe do Executivo para liberação 
 

da verba, que não entrou no Plano de Economia, a 
fim de suprir imediatamente o Ministério da 
Agricultura dos recursos necessários à aquisição do 
material destinado à extinção das pragas. 

O SR. PAULO FERNANDES: – Agradeço o 
aparte do nobre colega, cuja intervenção agora 
anunciada – tenho certeza – dará resultado satisfatório, 
possibilitando ao Ministério da Agricultura socorrer 
quanto antes os agricultores tanto do meu Estado como 
do Distrito Federal. 

A entrevista do Vereador Alberto Calil, 
publicada em "O Globo", bem como a notícia de "O 
Jornal" de hoje, fica incorporada ao meu discurso, a 
fim de que o Sr. Ministro da Agricultura, lendo-as 
atentamente, verifique a gravidade do problema. 

Valendo-me da oportunidade de encontrar-me 
na tribuna, congratulo-me com o Sr. Presidente da 
República pela assinatura, ontem, do edital de 
concorrência para a construção do túnel que ligará o 
Distrito Federal a Niterói. Não estava no recinto 
quando meu ilustre colega de Bancada, Senador 
Miguel Couto, ocupou a tribuna para versar a matéria. 
Lendo, posteriormente, o discurso de S. Exa., verifico 
que foi pautado em incontida mágoa e críticas 
dirigidas especialmente ao ex-Ministro da Viação e 
Obras Públicas, Sr. Lúcio Meira. Atribuí meu ilustre 
colega o retardamento daquela obra, no período em 
que dirigia os destinos do Estado do Rio de Janeiro, a 
manobras do ex-titular da aludida Pasta, com o 
mesquinho propósito de não lhe permitir realizasse 
um dos empreendimentos anunciados em sua 
campanha política e para cuja consecução várias 
vêzes interviera junto ao Govêrno Federal. 

Sr. Presidente, conhecendo – como tôda a 
Nação – a personalidade do Sr. Lúcio Meira, não podia 
deixar permanecesse semelhante acusação, porquanto 
o empreendimento denominado pelo Sr. Mi- 
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guel Couto Filho "A Obra do Século", de alta 
importância e grande relevância para o nosso 
Estado, não era de âmbito estadual. Se 
concretizado, será sempre de responsabilidade da 
União. 

Desnecessário será recordar que a abertura 
do crédito de oito milhões de cruzeiros foi concedida 
no Govêrno do saudoso Presidente Getúlio Vargas, 
portanto, antes de o Sr. Miguel Couto Filho assumir a 
Governança fluminense. A demora na publicação do 
edital também não pode ser levada à conta do Sr. 
Lúcio Meira, sempre atento às necessidades e às 
reivindicações do povo do Estado do Rio. Filho 
ilustre daquela terra, revelou-se Sua Excelência na 
direção do Ministério da Viação e Obras Públicas, 
dedicado à solução de nossos problemas. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Muito bem. 
O SR. PAULO FERNANDES: – Êsses, Sr. 

Presidente, os reparos que me sentia na obrigação 
de fazer, neste instante, em relação à primeira 
parte do discurso do nobre Senador Miguel Couto 
Filho. Indo além, estendo minhas restrições às 
críticas de S. Exa. ao atual Ministro da Viação e 
Obras Públicas, Almirante Ernani do Amaral 
Peixoto. Sou insuspeito para fazê-lo, de vez que o 
Senado não ignora minhas divergências políticas 
com aquêle ilustre estadista. Não posso, 
entretanto, permitir se levante qualquer dúvida 
quanto ao aprêço em que S. Exa. sempre teve os 
problemas daquela unidade federativa. Seria, 
portanto, incapaz de prejudicar o andamento de 
obra da maior importância, não só para os 
cariocas, como para os fluminenses. 

Sr. Presidente, estas as palavras que desejava 
proferir, agradecendo a V. Exa. a condescendência de 
me facultar a tribuna para explicação pessoal. (Muito 
bem; muito bem). 

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

O SR. GASPAR VELLOSO (para explicação 
pessoal) (*): – Sr. Presidente, todos conhecem a 
situação do abastecimento na Capital Federal e no 
Estado de São Paulo. A alta do custo de vida tem, 
como uma das suas causas, a dificuldade de 
transportes. O Govêrno Federal está empenhadíssimo 
numa das suas mais importantes metas – a de realizar, 
dia a dia, obras que levem dos mercados produtores 
aos mercados consumidores o produto, de modo a 
torná-lo acessível às bôlsas menos privilegiadas. Como 
todos sabem, o Estado do Paraná é um dos celeiros da 
União, e sua produção, não só de café, mas também 
de cereais – milho, feijão e batata – abastece em 
grande escala os mercados de São Paulo e Rio de 
Janeiro, os maiores consumidores. 

Esta a razão, Sr. Presidente, por que ocupo a 
tribuna, para ler telegrama do Presidente da Câmara 
Municipal de Londrina, um dos maiores centros 
produtores de meu Estado, dirigido aos membros da 
Bancada paranaense no Senado Federal, cujo teor é 
o seguinte: 

"Aos membros da Bancada Paranaense do 
Senado Federal, Rio de Janeiro. 

A Câmara Municipal de Londrina apela para V. 
Exas. no sentido da liberação de verbas da dotação do 
Ministério da Viação para a BR-87, constante do 
Orçamento da União para o presente exercício. A BR-
87 é estrada vital para o Paraná e escoadouro do café, 
que representa oitenta por cento das divisas do Brasil. 
Cordiais saudações. – Renato Cunha, Presidente." 

Devo acrescentar, Sr. Presidente,  
que essa estrada não é vital 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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apenas para o escoamento do café, que produz divisas, 
mas também para o dos mais produtos necessárioses. 
sérios ao bem-estar da coletividade, principalmente do 
Estado de São Paulo e do Distrito Federal. 

Nestas condições, após a leitura do telegrama 
recebido do Sr. Rena-to Cunha, Presidente da. 
Câmara Municipal de Londrina., dirijo, desta tribuna, 
apêlio ao ilustre Senhor Régis Bittencourt, Diretor-
Geral do Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem, aos eminentes Senhores Ministros Amaral 
Peai. xoto, da Viação e Obras Públicas, Mário 
Meneghetti, da Agricultura, Indústria e Comércio e 
Paes de Almeida, da Fazenda, para que envidem 
esforços no sentido de liberar a verba a que se refere 
o telegrama que acabo de ler. 

,Sr. Presidente, aproveito a opor. tunidade 
para solicitar do Sr. Pre• sidente da República, com 
vivo empenho, a liberação dessas verbas, 
homenagem que presto a S. Exa. que as incluiu nos 
plianos de metas do seu Govêrno, para felicidade da 
coletividade brasileira. (Mui. 'to bem). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, para 

explicação pessoal, o nobre Senador Lima Teixeira. 
 
O SR. LIMA TEIXEIRA – (pPara explicação 

pessoal) – (*"): – Sr. Presidente, tive ensejo de 
comparecer, hoje, ao Palácio das Laranjeiras, com as 
Bancadas da Bahia •e de Minas Gerais, o Governador 
Bias Fortes, Deputados e Se• nadoares, a fim de, 
presente o Senhor Juscelino Kubitschek, assistir à 
assinatura do contrato de financiamento promovido 
pelo Bania co Nacional de Desenvolvimento 
Econômico para conclusão da barragem de Três 
Marias que – diga. 

 se .de passagem – servirá a cinco Estados : 
Minas Gerais, Bahia, Ala,g Boas, Sergipe e 
Pernambuco. 

O empréstimo foiel dcio montante de 
oitocentos e oitenta milhões de 
 
~"i 
__________________–––––––––––––––––– 
(*) – Nãao foi revisto pelo orador. 

 

cruzeiros, e será garantido com as verbas 
orçamentárias e destinadas à Comissão do Vale do 
S. Frania cisco. 

A barragem de Três Marcias de• verá gastar 
sete bilhões de cruzeiros, na barragem; e na 
conclusão, incluída a usina elétrica, quinze bilhões 
de cruzeiros, quantia Indiscutivelmente vultosa, mas 
que carreará benefícios gerais, sobretudo, no tocante 
à regularização do Rio São Francisco, que permitirá 
não só a navegação numa faixa de mil quilômetros 
como a duplicação do potencial de Paulo Afonso. Por 
outro lado, a barragem de Três MMa-rias 
concorrerarias concorreráá, com o armazena-mento 
de água na época das chuvas, das enchentes, para 
a irrigação das terras banhadas pelo Rio São Franci 
alsco. Isto será, na minha opinião, um dos fatôõres 
de maior segurança para se evitar o constante êxodo 
da população do Norte e Nordeste, para os Esta-dos 
de São Paulo ou Paraná. As margens do São 
Francisco, no futuro, poderão se transformar num 
grande celeiro, que proporcionará fartos benefícios 
para a felicidade do País. 

A capacidade de Três Marias será de 520 
mil quilowates, em 8 eta& pas de 65 mil 
quilowates. Inicial-mente funcionará com 260 mil 
quilowates, correspondentes a 4 etapas. Deixo, 
pois, consignado o meu aplauso especialmente 
ao Sr. Presidente da República, porque não há 
dúvida, esta é uma obra que honra o seu 
Govêrno. (Muito bem). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Passa. se à: 
 

 
ORDEM DO DIA 

 
Primeira discussão (1º° dia) do Projeto de 

Emenda à Constituição nº.° 2, de 1959, que altera 
dispositivos constitucionais referentes à organização 
do Estado da Guanabara, ten. do Parecer Contrário, 
sob nº.o 233, de 1959, da Comissão Espe- 
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cial, tendo votos em separado dos Senhores 
Senadores Jefferson de Aguiar e Afonso Arinos e 
substitutivo do Sr. Jefferson de Aguiar e mais 17 
Senhores Senadores. 
 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (pela ordem) (*): 
– Sr. Presidente, verifico que dos avulsos 
distribuídos não constam nem o projeto de emenda 
constitucional nem o substitutivo apresentado. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa providenciou 
a publicação dos avulsos a que V. Exa. se refere, 
mas ainda não chegaram da Imprensa; e como o 
prazo para a discussão e votação é fatal, os 
Senhores Senadores encontrarão no Diário do 
Congresso de hoje, o projeto e o substitutivo. 

Esclareço ainda, que no Avulso saiu "1º Dia" 
quando, na verdade, é "2º Dia". 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito grato a 
Vossa Excelëncia. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
(Pausa). 

Nenhum Senhor Senador desejando usar da 
palavra, declaro encerrada a discussão, do segundo 
dia, da Emenda Constitucional nº 2, de 1959, e do 
substitutivo apresentado pelo Senador Jefferson de 
Aguiar. 

 
Discussão única, do Parecer nº 537, de 1959, da 

Comissão de Constituição e Justiça, pelo arquivamento 
dos Memoriais de ns. 4 a 8, de 1959, dos Srs. Arthur 
Borges Maciel Filho, Antonino Barbosa de Souza, José 
Leal, Antero Mendes e Borges Maciel Filho, 
respectivamente, em que solicitam o encaminhamento 
da Denúncia número 2, de 1959, à Procuradoria Geral 
da República. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

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

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

parecer, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. Os memoriais serão 

arquivados. 
É o seguinte o parecer aprovado, que vai ao 

Arquivo: 
 

PARECER 
Nº 537, DE 1959 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

os Memoriais ns. 4 a 8, de 1959, em que Arthur 
Borges Maciel Filho e outros, solicitam 
esclarecimentos da Comissão de Justiça sôbre qual 
o órgão competente da União para providenciar a 
declaração da nulidade das escrituras enviadas 
anteriormente. 

 
Relator: Sr. Milton Campos. 
Nos Memoriais de ns. 4 a 8, de 1959, em que 

Arthur Borges Macial Filho e outros pediam se 
encaminhassem à Procuradoria Geral da República 
as denúncias apresentadas contra o Governador 
Moisés Lupion, a Comissão de Constituição e Justiça 
aprovou o parecer do relator favorável ao 
encaminhamento solicitado, pelos fundamentos 
expostos no referido parecer. 

Foram a Plenário os Memoriais e, aí, o 
eminente Líder da Maioria, Sr. Senador Lameira 
Bittencourt, requereu a volta da matéria à Comissão, 
a fim de que fôsse examinada em face do que dispõe 
o art. 417, § 2º, do Regimento Interno. 

Procedendo-se ao reexame solicitado e 
deferido pelo Plenário, verifica-se que, tratando 
precisamente de Memoriais e outras peças, o 
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art. 416 do Regimento Interno dispõe: 
"As petições, memoriais, representações, ou 

outros documentos dirigidos ao Senado deverão ser 
entregues no Serviço de Protocolo e serão, segundo 
a sua natureza, despachados às Comissões 
competentes ou arquivados, depois de lidos em 
Plenário, quando o merecerem, a juízo da Mesa." 

Em seguida, determina o art. 417, parágrafo 
2º: 

"O Senado não encaminhará à Câmara dos 
Deputados ou a outro órgão do poder público 
documento compreendido no art. 416". 

A clareza dos textos dispensa maiores 
considerações. O parecer pelo encaminhamento dos 
Memoriais ou representações ao Procurador Geral 
da República resultou de inadvertência do relator, a 
quem não ocorrera o disposto no texto por último 
transcrito. 

Deve, pois, a Comissão emendar o êrro, 
opinando pela manutenção da decisão anterior do 
Plenário (arquivamento), ressalvada a devolução dos 
documentos ao interessado, se a requerer, para que 
êle, e não o Senado, se dirija à autoridade 
competente. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
Requerimento nº 370, lido na hora do Expediente, de 
urgência para o Projeto de Decreto Legislativo nº 14, 
de 1959. 

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

Está aprovado. 
Tratando de urgência prevista na letra b do art. 

330, do Regimento, a matéria será discutida e votada 
imediatamente. 

 
Discussão única, do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 14, de 1959. 

O SR. PRESIDENTE: – Solicito o parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Sr. 
Presidente, requeiro a V. Exa. o prazo de quinze 
minutos a fim de que a Comissão de Constituição e 
Justiça emita parecer sobre o projeto em causa. 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Atendendo ao 
requerimento do nobre Senador Argemiro de 
Figueiredo, suspendo a sessão por quinze minutos. O 
prazo de quinze minutos é extensivo às outras 
Comissões que devem pronunciar-se sôbre o projeto. 

A sessão está suspensa por quinze minutos. 
A sessão é suspensa às 16 horas e 30 

minutos e reaberta às 16 horas e 45 minutos. 
O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a 

sessão. (Pausa). 
Sendo evidente a falta de número no Plenário, 

vou encerrar a sessão. 
Designo para a extraordinária de hoje, às 21 

horas, a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 – Discussão única, do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 14, de 1959, que aprova o Acôrdo 
Internacional do Açúcar, assinado pelo Brasil, em 
Londres, a 15 de dezembro de 1958 (em regime de 
urgência, nos têrmos do art. 330, letra b, do 
Regimento Interno, em virtude do Requerimento nº 
370, de 1959, dos Srs. Senadores Lameira 
Bittencourt, Argemiro de Figueiredo e João Villasbôas, 
como Líderes do PSD, PTB e UDN, respectivamente, 
aprovado na sessão anterior), dependendo de 
pareceres das Comissões: de Constituição e Justiça; 
de Relações Exteriores e de Economia. 

2 – Discussão única, do Veto nº 5, de 1959,  
do Prefeito do Distrito Federal, ao Projeto de Lei 
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Municipal nº 3-59, que manda incluir no Plano de Obras 
da Cidade uma série de novas realizações de interêsse 
público e dá outras providências (incluído na Ordem do 
Dia, nos têrmos do art. 171, nº II, tra c, do Regimento 
Interno), tendo Parecer nº 551, de 1959, da Comissão de 
Constituição e Justiça, pela aprovação, do veto. 

3 – Discussão única, do Projeto de Lei da 
Câmara nº 7, de 1959, que cria cargos no Quadro 
Permanente do Ministério da Educação e Cultura; 
incorpora ao Patrimônio da União os bens que 
constituem a Faculdade de Farmácia e Odontologia 
de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, e dá 
outras providências, (incluído em Ordem do Dia em 
virtude de dispensa de interstício, concedida na ses- 
 

são anterior, a requerimento do Sr. Senador Gaspar 
Velloso), tendo Pareceres (sob ns. 552 a 554, de 
1959), das Comissões: de Educação e Cultura, 
favorável, com as emendas que oferece sob ns. 1 a 
4 (CEC); de Serviço Público Civil, favorável ao 
projeto e às emendas; de Finanças, favorável ao 
projeto e às emendas. 

4 – Discussão única, do Parecer da Comissão 
de Economia sôbre a Mensagem nº 174, de 1959, 
pela qual o Sr. Presidente da República submete ao 
Senado a escolha do Sr. José Garrido Tôrres para 
membro do Conselho Nacional de Economia. 

Levanta-se a sessão às 16 horas  
e 50 minutos. 

 



136ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA EM 15 DE OUTUBRO DE 1959 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. FILINTO MÜLLER E CUNHA MELLO 
 
Às 21 horas, acham-se presentes os Senhores 

Senadores: 
Cunha Mello. 
Lameira Bittencourt. 
Zacharias de Assumpção. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Leônidas Mello. 
Mathias Olympio. 
Victorino Corrêa.  
Fausto Cabral.  
Menezes Pimentel.  
Sérgio Marinho.  
Reginaldo Fernandes. 
Dix-Huit Rosado.  
Argemiro de Figueiredo. 
Ruy Carneiro.  
Novaes Filho.  
Jarbas Maranhão.  
Silvestre Péricles.  
Lourival Fontes.  
Heribaldo Vieira.  
Ovídio Teixeira.  
Lima Teixeira.  
Otávio Mangabeira.  
Attílio Vivacqua.  
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes.  
Arlindo Rodrigues.  
Miguel Couto.  
Caiado de Castro.  
Afonso Arinos.  
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães.  
Milton Campos.  
Lino de Mattos.  
Pedro Ludovico.  
Coimbra Bueno.  
Taciano de Mello.  
João Villasbôas. 

Filinto Müller. 
Fernando Corrêa. 
Gaspar Velloso. 
Souza Naves. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Irineu Bornhausen. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin. – (49). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 49 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, declaro aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Senhor Francisco Gallotti, servindo de 

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

O Sr. Novaes Filho, Quarto Secretário, 
servindo de primeiro. lê o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
PARECER 

Nº 555, DE 1959 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, 

sôbre o Projeto de Resolução nº 18, de 1959,  
que revalida, por dois anos, o prazo de vigência 
do concurso de Assessor Legislativo –  
Setor Economia (Apresentado pela Comissão 
Diretora). 

 
Relator: Sr. Menezes Pimentel. 
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A douta Comissão Diretora do Senado enviou 

à apreciação desta Comissão o Projeto de 
Resolução nº 18, revalidando por mais dois anos o 
prazo de vigência do concurso realizado para 
preenchimento do cargo de Assessor Legislativo – 
Setor Economia. 

Tomando conhecimento da medida em 
aprêço, deliberou a Comissão aprová-la, por 
entender que a proposição em nada fere o preceito 
constitucional. Considerando, porém, que além 
dêsse concurso, com o prazo de validade a expirar, 
havia também o de Assessor Legislativo – Setor 
Educação – apresentou uma emenda prorrogando 
por igual tempo a sua revalidação. 

Foi então o projeto encaminhado à Comissão 
Diretora. Submetido à discussão do Plenário, o nobre 
Senador Lima Teixeira requereu adiamento e 
apresentou uma emenda que tomou o nº 2, 
estendendo a concessão aos concursos dos setores 
– Legislação Social e Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas – homologados em 12 de dezembro 
de 1957. 

Justificou-a, mostrando que prevaleciam os 
mesmos motivos que determinaram a apresentação 
do Projeto de Resolução nº 18. 

A nosso ver, a providência se impõe, não só 
porque possibilita o aproveitamento futuro dos 
elementos que lograram aprovação e classificação 
nos concursos indicados, se não também porque 
evita increpações preferenciais. 

Nestas condições, somos pela aprovação da 
emenda do eminente Senador Lima Teixeira. 

Sala das Comissões, em 14 de outubro de 
1959. – Lourival Fontes, Presidente. – Menezes 
Pimentel, Relator. – Argemiro de Figueiredo. – Milton 
Campos. – João Villasbôas, – Vencido. – Ruy 
Carneiro. – Jefferson de Aguiar. – Attílio Vivacqua. 

PARECERES 
NS. 556 E 557, DE 1959 

 
Nº 556, DE 1959 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara número 30, de 1954, 
(número 883-B, de 1951, na Câmara), que concede 
a pensão especial de Cr$ 2.000,00 ao engenheiro 
civil Raimundo Pereira da Silva. 

 
Relator: Sr. Ruy Carneiro. 
Pelo projeto em exame é concedida ao 

engenheiro civil Raimundo Pereira da Silva a pensão 
especial de Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) mensais, 
cujo pagamento correrá á conta da verba orçamentária 
própria, destinada aos pensionistas da União. 

O projeto já mereceu parecer favorável da 
ilustrada Comissão de Finanças da Casa, vindo a 
êste orgão técnico, na presente oportunidade, por 
fôrça de deliberação do Plenário. 

Do ponto de vista do mérito da proposição, já se 
pronunciou a Comissão competente. À de Constituição e 
Justiça compete dizer apenas sôbre seus aspectos 
constitucionais e jurídicos, aos quais nada tema opor. 

Sala das Comissões, em 9 de setembro de 1959. 
– Menezes Pimentel, Presidente ad hoc. – Ruy Carneiro, 
Relator. – Lima Guimarães. – Argemiro de Figueiredo. – 
Attílio Vivacqua. – João Villasbôas, vencido em face do 
artigo 141, § 1º da Constituição Federal. 

 
Nº 557, de 1959 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 30, de 1954. 
 
Relator: Sr. Victorino Freire. 
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Concede o presente projeto oriundo da 

Câmara, uma pensão especial de Cr$ 2.000,00 ao 
engenheiro Raimundo Pereira da Silva. 

Justificando a Proposição, seu autor, o ilustre 
Deputado Jaime Araújo, depois de enumerar e 
realçar as grandes obras do engenheiro em aprêço, 
diz que, hoje, «em virtude dos revezes da fortuna», 
êle se encontra hoje, «num asilo para a velhice, 
vivendo de um pequeno emprêgo concedido pelo 
favor de alguns amigos». 

II. Na Câmara, mereceu o projeto pareceres 
favoráveis das Comissões de Serviço Público Civil e 
de Finanças, tendo sido aprovado, afinal, substitutivo 
apresentado por esta última. 

III. O projeto parece-nos justo, pois o 
engenheiro Raimundo Pereira da Silva, atualmente 
com 82 anos de idade, vivendo num asilo, muito fêz 
pela engenharia nacional e é dever do Estado 
amparar cidadãos, particularmente os que 
contribuíram para o seu engrandecimento. 

Tendo em vista as circunstâncias apresentadas 
e os precedentes já examinados nesta Casa, esta 
Comissão opina pela aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, em 13 de outubro de 
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Victorino Freire, 
Relator. Mem de Pá. – Ary Vianna. – Francisco 
Gallotti. – Taciano de Mello. – Fernando Corrêa 
(contra). – Caiado de Castro e Fernandes Távora. 

 
PARECERES 

NS, 558, 559 E 560, DE 1959 
 

Nº 558, DE 1959 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, 

sobre o Projeto de Lei nº 123, de 1958, da Câmara 
dos Deputados, que estende aos ocupantes da 
função de Inspetor dos Correios e Telé- 
 

 

grafos o disposto no art. 28, da Lei nº 1.229, de 13 
de novembro de 1950. 
 

Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo. 
O Projeto de Lei nº 123, de 1958, é originário 

da Câmara dos Deputados e estende aos ocupantes 
da função de Inspetor dos Correios e Telégrafos o 
disposto no art. 28, da Lei nº 1.229, de 13 de 
novembro de 1950, desde que seja a referida função 
exercida por servidores postais e telegráficos de 
carreira não burocrática, 

Em face da lei acima citada, ou seja, a de nº 
1.229 de 1950, o funcionário postal e telegráfico que 
exercer função gratificada, não prestada no tráfego 
postal e telegráfico, perderá a vantagem de contar 
esse tempo de serviço para o efeito da 
aposentadoria com vencimentos integrais, aos trinta 
anos de trabalho. Isso vale dizer que o Inspetor dos 
Correios e Telégrafos, (mesmo na qualidade de 
funcionário de carreira, dêsse ramo da administração 
pública, está impedido de gozar o beneficio daquela 
aposentadoria, de vez que a lei vigente considera o 
serviço da Inspetoria como prestado ao tráfego e não 
no tráfego. 

A lei estabelece assim uma distinção sutil 
entre o serviço prestado no tráfego e o prestado, 
ao tráfego beneficiando ao servidor no primeiro 
caso, e negando a contagem do tempo, no 
segundo. Mas, na verdade, o funcionário postal e 
telegráfico, que é nomeado Inspetor continua 
servindo no tráfego e ao tráfego, certo como é que 
exerce controle geral dos trabalhos pela direção e 
fiscalização. 

Não há razão, portanto, para que se lhe 
negue o direito de contar o tempo em que exercer 
aquela função gratificada, para o cômputo dos trinta 
anos de serviços que lhe permitem a aposentadoria 
voluntária. 
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È o que a proposição corrige com sabedoria. 
Somos, assim, pela aprovação do Projeto  

de, Lei nº 2.264-B, de 1957, que é constitucional e 
justo. 

Sala das Comissões, em 27 de outubro de 
1958. – Lourival Fontes, Presidente. – Argemiro de 
Figueiredo, Relator. – Gilberto Marinho. – Jorge 
Maynard. – Ruy Carneiro. – Gaspar Velloso. – Daniel 
Krieger. 

Nº 559, de 1959 
 
Da Comissão de Serviço Público Civil, sôbre o 

Projeto de Lei da Câimara nº 123, de 1958 (na 
Câmara nº 2.264-B, de 1957). 

 
Relator: Sr Ary Vianna. 
O presente projeto tem o objetivo de  

estender aos ocupantes da função de inspetor  
dos Correios e Telégrafos o disposto no  
artigo 28 da Lei nº 1.229, de 13 de novembro,  
de 1950. 

Tal preceito legal defere aposentadoria com 
proventos integrais aos servidores que prestam 
serviço no tráfego postal. ou telegráfico, se o 
requererem, quando contarem 30 anos de efetivo 
exercício. 

A instituição dêsse favor teve em vista  
atrair elementos para os setores do tráfego postal  
e telegráfico, cujos setores sujeitem os que ali 
trabalham a tarefas penosas e horários variáveis 
com os riscos decorrentes do trânsito de  
valores, obrigando-os, ainda, a maior contato com  
o público. 

Êsse beneficio deixa à margem todos aquêles 
servidores que, prestando serviço ao tráfego, não o 
fazem diretamente no tráfego. 

A proposição em exame não merece ser 
aprovada, porque a função de inspetor dos Correios e 
Telégrafos não possui as características que lhe quer 
emprestar o projeto, A ação, do inspetor é exerci- 
 

da sobre todos os setores do Departamento, 
prestando, por conseguinte, serviços ao tráfego e 
não no tráfego, e o seu horário de trabalho é de 33 
horas semanais, bastante para identificar essa 
função como de natureza burocrática. 

Além disso, como muito bem acentuam as 
informações do Departamento Administrativo do 
Serviço Público, o projeto é inconveniente ainda 
porque: 

1º restringe os benefícios do aludido  
artigo 28 da Lei 1.229 aos inspetores cuja  
função seja exercida por servidor postal ou 
telegráfico de carreira não burocrática, restando aos 
das outras carreiras, neste caso, apenas, os ônus  
da função; e 

2º a sua aprovação daria ensejo a 
reivindicações de outros grupos de servidores, 
desvirtuando a finalidade visada pela Lei. 1.229, 
tornando gracioso o beneficio, mas, sobretudo vindo 
aumentar o contingente de servidores inativos ainda 
em condições de prestar serviços, sobrecarregando 
os cofres públicos com as nomeações. decorrentes 
de aposentadorias prematuras. 

Por estas razões somos contrários à 
aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, em 14 de agosto de 
1959. – Daniel Krieger, Presidente. – Ary Viana, 
Relator. – Mem de Sá. – Jarbas Maronhão. 

 
Nº 580, de 1959 

 
Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 123, de 1958 (nº 2.264-B, de 1957, 
da Câmara dos Deputados). 

 
Relator: Sr. Francisco Galotti. 
O Projeto de Lei nº 123, de 1958, manda aplicar 

aos ocupantes da função de Inspetor dos Correios  
e Telégrafos o disposto no artigo 28, da Lei nº 1.229, 
de 13 de novembro de 1950, desde que a refe- 
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rida função seja exercida por servidores postais ou 
telegráficos de carreira não burocrática. 

O art. 28, da referida lei, diz: 
«Os servidores do DCT serão aposentados,  

se o requererem, com vencimentos Integrais,  
quando contarem 30 anos de serviço  
efetivamente prestado nó tráfego postal ou 
telegráfico». 

Sôbre o assunto, por solicitação da Comissão 
de Serviço Público, foram ouvidos os Diretores-
Gerais do DCT e do DASP. Ambos, justificadamente, 
se manifestaram contràriamente à aprovação do 
projeto. 

O Decreto nº 1.229, de 13 de novembro  
de 1950, que reestruturou o quadro do pessoal  
do DCT tem uma pequena história: veio um  
projeto da Câmara que muito modificou o da 
proposta do Executivo. No Senado, como Relator, 
apresentei um substitutivo que tomou – e é 
conhecido como «Substitutivo Gallotti». Foi uma 
tarefa penosa, pois é bem de se imaginar a 
freqüência constante de interessados é as  
missivas que chegaram de todos os recantos do 
Pais. Quando estudado o caso do pessoal que 
efetivamente serve no tráfego postal-telegráfico,  
o caso dos Inspetores foi muito examinado e 
discutido e a conclusão foi de que tais Inspetores 
não estariam incluídos no benefício (aposentadoria 
aos 30 anos de servico) pelo fato de que suas 
funções eram exercidas em gabinetes, apenas, 
esporàdicamente, se locomoveriam para inspeções 
locais. 

Não poderia, assim, serem incluídos como 
tempo integral em serviço do tráfego. 

As doutas Comissões de Constituição  
e Justiça e de Serviço Público se  
manifestaram. A primeira pela constitucionalidade 
(parecer do Senador Argemiro de Fi- 
 

gueiredo) e a segunda pela não aprovação do 
projeto (parecer do Sr. Senador Ary Vianna). 
Estamos com o relator dessa última Comissão pelos 
motivos acima expostos, isto é, pela rejeição do 
projeto. 

Sala das Comissões, em 13 de outubro de 
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Francisco 
Gallotti, Relator. – Caiado de Castro. – Ary Víanna. – 
Fausto Cabral. – Taciano de Mello. – Fernando 
Corres. – Victorino Freire. – Mem de Sá. 

 
PARECER 

Nº 561, DE 1959 
 

Da Comiasão de Finanças sôbre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 65,. de 1959 (nº 4.510-B, de 1958, 
na Câmara. dos Deputados), que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, ao. Poder Judiciário, Justiça do 
Trabalho – Tribunal Superior do Trabalho do crédito 
especial de Cr$ 52.000.000,00 em refôrço de 
dotações orçamentárias para o vigente exercício. 

 
Relator : Sr. .Ary Vianna. 
Em Mensagem dirigida ao Congresso 

Nacional, o Tribunal Superior do Trabalho solicitou 
um crédito suplementar de Cruzeiros 58.265.323,70 
para atender ao pagamento de vencimentos de 
funcionários e magistrados e de sentenças 
judiciárias, sendo que para estas últimas o 
quantitativo foi fixado em Cr$ .52.000.000,00. 

A Câmara dos Deputados deixou de 
considerar o suprimento pedida pelo Tribunal 
Superior do Trabalho, para o pagamento de 
magistrados e funcionários, na soma Cr$ 
6.265.323,70, alegando que e solicitação  
para esse fim já havia sido atendida pelo  
crédito especialmente votado na Lei nº  
3.414 (artigo 26) de 20 de junho de 1958, 
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entendendo, porém, que a parte referente a 
sentenças judiciárias, de que, em tempo, recebera 
elementos comprobatórios, devia ser atendida, de 
vez que, sòmente num processo, o de nº 531, as 
reclamações na fase executiva final, montam a Cr$ 
51.320.956,00. 

Tratando-se de sentenças judiciárias, cujo 
pagamento é devido pela União, nada temos a opor 
ao Projeto de Lei nº 65, de 1959, na Câmara dos 
Deputados, que abre o crédito especial de Cruzeiros 
52.000.000,00. 

Sala das Comissões, em 13 de outubro  
de 1959. – Gaspar Velloso, Presidente. –  
Ary Vianna, Relator. – Victorino Freire. – Francisco 
Gallotti. – Mem de Sá. – Caiado de Castro. –  
Fausto Cabral. – Taciano de Mello. – Fernando 
Corrêa. 

 
PARECERES 

NS. 562, 563 E 564, DE 1959 
 

Nº 562, de 1959 
 

Da ,Comissão de Constituição e  
Justiça, sôbre o Projeto de Lei do Senado  
nº 17, de 1959, que acrescenta dispositivo  
ao Decreto-lei nº 8.554, de 4 de janeiro  
de 1956. 

 
Relator: Sr. Menezes Pimentel 
O presente projeto acrescenta às  

observações da Seção V da Tabela IV, título II,  
do Decreto-lei nº 8.554, de 4 de janeiro de  
1946, o seguinte dispositivo: «Sôbre os títulos 
resgatados em Cartório terá o Oficial, pela guarda 
das importâncias depositadas, direito a um por  
cento (1%) sôbre as mesmas, pago pelo respectivo 
obrigado». 

2. A proposição, encerra medida de  
eqüidade, por isso que os depositários judiciais  
já recebem remuneração pela responsabilidade  
que assumem em virtude dos depósitos que lhes  
são confiados. 

3. Nestas condições opinamos pela sua 
aprovação no que tange ao ponto de vista 
constitucional e jurídico, competindo às Comissões 
competentes o pronunciamento sôbre a sua 
conveniência. 

Sala das Comissões, em 17 de junho de 1959. 
– Lourival Fontes, Presidente. – Menezes Pimentel, 
Relator. – Daniel Krieger. – Lima Guimarães, – 
Mourão Vieira. – Attilio Vivacqua. – Milton Campos. – 
João Villasbôas. 

 
Nº 563, de 1959 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de 

Lei do Senado nº 17, de 1959. 
 
Relator; Sr. Francisco Gallotti. 
Visa o Projeto de Lei do Senado nº 17, de 

1959, a atribuir aos Oficiais de Registro de Protestos 
a mesma vantagem já assegurada em lei aos 
Depositários Judiciais pelo encargo e 
responsabilidade que assumem ao guardar as 
importâncias depositadas, com a percentagem de 
1% (um por cento), cabendo ao obrigado a ônus do 
pagamento. 

As Comissões de Constituição e Justiça e de 
Economia opinaram favoràvelmente. 

Esta Comissão, a rigor, nada terá a dizer, de 
vez que ao «obrigado cabe o respectivo pagamento». 

Justa, pois, é a medida proposta. 
Pela aprovação. 
Sala das Comissões, em 13 de outubro de 

1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Francisco 
Gallotti, Relator. – Caiado de Castro. – Ary Vianna. – 
Fausto Cabral. – Taciano de Mello. – Fernando 
Corrêa. – Nem de Sá. – Victorino Freire. 

 
Nº 564, de 1959 

 
Da Comissão de Economia sôbre o Projeto de 

Lei do Senado n.º 17, de 1959. 
 
Relator: Sr. Taciano de Mello. 
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O Projeto de Lei do Senado nº 17, de  
1959, acrescenta às observações da seção V da 
Tabela IV, titulo II, do Decreto-lei nº 8.554, de 4 de 
janeiro de 1946, o seguinte: «Sôbre os títulos 
resgatados em Cartório terá o Oficial, pela  
guarda das importâncias depositadas, direito a um 
por cento (1%) sôbre as mesmas, pago pelo 
respectivo obrigado». 

A medida é justa, pois, visa a estender aos 
Oficiais do Registro de Protestos a mesma vantagem 
já assegurada em lei aos depositários judiciais pelo 
encargo e responsabilidade que assumem ao 
guardar as importâncias depositadas. 

Por outro lado, o novo ônus criado  
ao devedor, sôbre não ser exagerado,  
servirá de desestimulo à impontualidade e  
ao descumprimento de obrigações livremente  
aceitas. 

Assim, somos pela aprovação do projeto. 
Sala das Comissões, em 10 de agôsto de 

1959. – Ary Vianna, Presidente. – Taciano de Mello, 
Relator. – Guido Mondin. –Fernandes Távora. – Lima 
Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
Expediente. 

Tem. a palavra o nobre Senador Attilio 
Vivacqua, primeiro orador inscrito. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Sr.  
Presidente, encerra-se de forma condigna o 
incidente parlamentar entre os ilustres Deputados 
Manoel Novais e Carlos Lacerda. O eminente 
representante baiano teve oportunidade de  
produzir cabal defesa dos atos de sua vida  
pública e, ao mesmo tempo, o País pode recordar 
sua corajosa e marcante participação em nossos 
decisivos movimentos de libertação democrática  
e tomar conhecimento das iniciativas e  
esforços que tem consagrado ao exercício de  
seu mandato e, de modo especial, ao 
 

trato e solução dos problemas do Vale do São 
Francisco. 

Ninguém terá sido mais incansável no 
patriótico empenho de servir a essa região. Às 
inúmeras demonstrações de apreço recebidas pelo 
Deputado Manoel Novais, junta-se a moção unânime 
com que acaba de distingui-lo a Egrégia Assembléia 
Legislativa da Bahia. 

Não poderia faltar nosso gesto de 
solidariedade partidária ao digno e prestigioso prócer 
do Partido Republicano; mas é para nós, sobre tudo, 
grato assinalar as desvanecedoras manifestações de 
estima e consideração que lhe foram prestadas, 
surgidas fora dos nossos próprios, círculos 
partidários. 

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

O SR. ATTILIO VIVACCQUA: – Com muito 
prazer. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Associo me, em 
nome da Bancada baiana no Senado, às palavras de 
Vossa Excelência, ressaltando o devotamento e a 
capacidade de trabalho do Deputado Manoel Novais, 
que tem desempenhado o mandato com dedicação e 
entusiasmo, pugnando sempre, na Câmara dos 
Deputados, pelos interesses da Bahia. Folgo em ver 
que o incidente ocorrido naquela Casa do 
Congresso, entre os Deputados Manoel Novais e 
Carlos Lacerda, se tenha resolvido de maneira 
satisfatória, em beneficio da harmonia, do bom 
entendimento e do respeito que deve existir entre os 
parlamentares. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Agradeço o 
aparte do eminente Colega cuja palavra é alto e 
honroso testemunho de méritos e serviços do 
Deputado Manoel Novais. Não poderia ter o meu 
discurso mais expressivo remate do que êsse 
autorizado e desvanecedor pronunciamento de 
Vossa Excelência. – (Muito bem ! Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Coimbra Bueno, segundo orador 
inscrito.(Pausa). 

Está ausente. 
Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira, 

terceiro orador inscrito. 
O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Sr. Presidente, 

consta da Ordem do Dia, em primeiro lugar, a 
discussão única do Projeto de Decreto Legislativo nº 
14, de 1959, que aprova o Acôrdo Internacional do 
Açúcar, assinado pelo Brasil em Londres, a 15 de 
dezembro de 1958, em regime de urgência nos 
têrmos do artigo 330, letra b, do Regimento Interno. 

Em novembro do ano passado, se não me 
engano, quando o Brasil voltou a participar da 
Conferência Internacional de Genebra, a convite do 
Exmo. Sr. Presidente da República, tomei parte da 
discussão do Acôrdo Internacional do Açúcar. 

O nosso País retirara-se daquele Convênio em 
1953, por lhe ter sido negada uma cota de 
quatrocentas mil toneladas de açúcar. Passamos, 
então, a vender o açúcar livremente no mercado 
internacional, e, em 1955, vendíamos quinhentas e 
oitenta mil toneladas, indo além do que pleiteáramos 
no Acôrdo Internacional do Açúcar. 

Em virtude da nossa atitude, passamos a ter 
grande influência no mercado internacional, e no 
início de 1958, várias delegações de países 
produtores de açúcar dirigiram-se ao Brasil, a fim de 
pleitear, junto ao Presidente da República, a volta do 
nosso País ao convênio internacional. E então, em 
novembro de 1958, reuniram-se em Genebra os 
representantes dos Estados produtores de açúcar e 
o Brasil passou a solicitar que a sua cota fôsse de 
setecentas mil toneladas. 

 
__________________ 
(*) – Não foi remato pelo orador. 

A princípio, Cuba resistiu tenazmente. Sendo o 
maior produtor mundial de açúcar, seu excedente era 
tal que não queria permitir que Brasil, entrando 
naquele convênio, pleiteasse logo uma cota 
correspondente a dez por cento dos excedentes da 
produção de açúcar. 

Depois de muitos debates, os países 
componentes do Acordo Internacional do Açúcar 
concordaram em que o Brasil participasse com urna 
cota de quinhentas e cinqüenta mil toneladas, O 
acôrdo que agora se submete à apreciação do 
Senado é, precisamente, o resultado dos 
entendimentos havidos em Genebra e que se 
transformaram numa realidade, através do Ato 
firmado em Londres em dezembro do ano passado. 

No entanto, Sr. Presidente, viemos a verificar, 
posteriormente, que os nossos excedentes vão além 
de 550 mil toneladas. 

Só o Estado de São Paulo vai produzir, na 
atual safra, perto de 27 milhões de sacas, 
quantidade que o Norte e Nordeste reunidos não 
alcançam. Assim, mercê da circunstância de 
havermos participado do Convênio Internacional do 
Açúcar, iremos ter um excedente acima de 550 mil 
toneladas. 

Dado o aumento constante do fabrico de 
açúcar nos Estados do Sul, os lavradores de cana. 
há poucos dias, transmitiram-me seus temores ante 
os propósitos em que se acham os industriais, de 
realizarem o pagamento da matéria-prima em função 
da média ponderada do preço do açúcar. 

Ora, Sr. Presidente, seria isso um desestímulo 
para os homens que labutam na lavoura, 
enfrentando a cada instante os maiores obstáculos, 
mormente quando sentimos que êles não decorrem 
só do êxodo que se verifica no Norte e no Nordeste, 
mas sobretudo, e com maior razão, do desequilíbrio 
da Economia daquela região face ao Sul. 
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Prontos para aprovar o acôrdo internacional 
que se realizou em Londres, queremos, no entanto, 
fazê-lo juntamente com uma advertência ao Instituto 
do Açúcar e do Álcool: se continuar a permitir que o 
Estado de São Paulo produza sem limite, 
assistiremos ao desaparecimento da lavoura 
canavieira do Norte e Nordeste, justamente no seu 
«habitat», na zona que lhe serviu de sustentáculo no 
passado. E é de se ver as condições econômicas, as 
possibilidades do Estado de São Paulo, não só pelas 
terras muito boas como pelas facilidades de um 
rendimento industrial superior ao das usinas e das 
fábricas daquelas regiões, o que lhes propicia 
melhores preços pelo açúcar produzido. 

Assistimos, assim, a êsse diesestímulo com 
referência à produção canavieira, mormente no 
Estado de Pernambuco, o qual tem a sua 
estabilidade econômica firmada nesse produto. 

No meu Estado, êsse desestímulo também é 
muito grande. Foi determinado o limite de um milhão 
e oitocentas mil sacas de açúcar a ser produzido 
pela Bahia, que não tem, entretanto, atingido essa 
cota fixada pelo Instituto do Açúcar e do Álcool. É de 
estranhar-se que num Estado como a Bahia, que 
possui terras magníficas, sobretudo no Recôncavo 
baiano, onde existem os maiores e melhores 
canaviais, haja desinterêsse por parte do plantador 
de cana. Apesar do solo fértil, onde o rendimento em 
função da área é maior do que em qualquer Estado, 
há desânimo e descrença do lavrador. Explica-se o 
lato pela dificuldade ou falta de braços. O trabalhador 
rural está se dirigindo para as cidades, onde o salário 
é maior, com possibilidades de mais confôrto e 
algum prazer. Aquêles que vêm do Nordeste para 
São Paulo encontram trabalho nas fábricas. Não há 
muito tempo, o diretor da fábrica dos automóveis 
 

«Mercedes Benz», mostrava-me operários 
habilidosos trabalhando em certas máquinas e 
acrescentava: são legítimos «paus de arara». 

Um homem dêsses, simples, com pouca 
instrução mas com muita vivacidade e grande 
facilidade de apreensão, a ponto de causar surprêsa, 
percebe mais de oito mil cruzeiros mensais e alguns 
doze a quinze mil cruzeiros. Se estivessem na 
lavoura canavieira, na Bahia, ganhariam apenas o 
salário mínimo da região, menos de quatro mil 
cruzeiros. 

Além dessa diversidade de ganho, há os 
óbices, as dificuldades com que se defronta o 
agricultor, pela falta de máquinas agrícolas. Vivem 
muitos ainda na fase da enxada e do arado «Pai 
Adão». Os tratores são de difícil aquisição, em face 
do elevado preço. O mais barato custa, hoje, de três 
a quatro milhões de cruzeiros. Que agricultor pode 
comprar maquinaria de tal valor, que se equipada 
com arado, grades e mais implementos, tem seu 
preço elevado consideràvelmente? 

Infelizmente, ainda não se atentou para um 
aspecto da questão, que, a todo momento, abordo 
desta tribuna. Refiro-me às patrulhas moto-
mecanizadas, cuja organização levará aos homens 
que dedicam tôda a sua vida ao amanho da terra, a 
maneira mais racional e técnica de trabalhá-la, a fim 
de produzir melhor e mais em área menor. 

Não nos utilizamos dos instrumentos agrários 
próprios da época que vivemos; enquanto Isso, o 
trabalhador, como é natural, espera perceber melhor 
salário. Então, os mais hábeis deixam o campo pela 
cidade. Esse o fenômeno que vem ocorrendo nas 
regiões do Norte e Nordeste. 

Eis por que hoje, Sr. Presidente, por incrível 
que pareça, o Estado de São Paulo, sozinho, pro- 
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duz mais açúcar que todo o Norte e Nordeste. 

Ao ratificarmos o Acôrdo que, dentro em 
pouco, iremos apreciar, devemos advertir o Instituto 
do Açúcar e do Álcool, para que não se fixe apenas 
no amparo à indústria e à agricultura canavieira, mas 
volva, também, as vistas para a assistência social 
aos trabalhadores. Para a boa harmonia e 
conseqüente progresso dêsse setor da produção 
nacional, é necessário o entendimento entre o 
industrial, o agricultor e o trabalhador rural, porque 
os três são fatôres de prosperidade. Onde há 
compreensão, harmonia, há seqüência no trabalho e 
desenvolvimento. 

O Acôrdo Internacional que iremos ratificar 
dentro em pouco, prevê uma exportação de 
quinhentas e cinqüenta mil toneladas de açúcar, o 
que importa em mais de quatorze milhões de sacas 
dos nossos excedentes; pois, a produção atual 
monta a quarenta e oito milhões de sacas. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Lembro ao nobre orador que dispõe de 
apenas dois minutos para terminar sua brilhante 
oração. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito obrigado a V. 
Exa., Sr. Presidente. Terminarei minhas 
considerações. 

Sr. Presidente, não será de admirar que, 
dentro de dois anos, essa cota seja insuficiente para 
a exportação de nossos excedentes. Na marcha em 
que vamos, sem contrôle rigoroso da produção, 
teremos que entrar na guerra competitiva de preços. 
A produção brasileira atingirá tal nível que não nos 
poderemos ficar adstritos aos excedentes 
estipulados no Acôrdo que aprovaremos dentro em 
breve. 

Sr. Presidente, meus votos são no  
sentido de que no próximo convênio do qual 
participará o Brasil possamos obter não quinhentas 
 

e cinqüenta mil mas oitocentas mil toneladas,  
a fim de suportarmos, por mais dois anos, os 
excedentes que estão à vista, em face da alta 
produção do Estado de São Paulo. (Muito bem! 
Palmas). 

O SR, PRESIDENTE:– Sôbre a mesa 
requerimentos que vão ser lidos. 

São lidos e aprovados os seguintes: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 374, DE 1959 

 
Nos têrmos do artigo 211, letra n, do 

Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e 
prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Lei 
da Câmara nº 72, de 1959, que concede isenção de 
direitos de importação para materiais, máquinas e 
equipamentos adquiridos pela Refinaria e Exploração 
de Petróleo único S. A. a fim de que figure na Ordem 
do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, em 15 de outubro de 1959. 
Lino de Mattos. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 375, DE 1959 

 
Nos têrmos do art. 211, letra n, do Regimento 

Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia 
distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 81, de 1959, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e. 
Cultura o crédito especial de Cr$ 3.000.000,00 para 
ocorrer às despesas da realização do VIII congresso 
Nacional de Jornalistas, em Fortaleza, Ceará, em 
1959, a fim de que figure na Ordem do Dia da 
sessão seguinte. 

Sala das sessões, em 15 de outubro de 1959. 
– Lameira Bittencourt. 
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O SR. PRESIDENTE: – Os projetos entrarão 
na Ordem do Dia da próxima sessão. 

Passa-se à 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 14, de 1959, que aprova o Acôrdo 
Internacional do Açúcar, assinado pelo Brasil em 
Londres, a 15 de dezembro de 1958 (em regime de 
urgência, nos têrmos do art. 330, letra b, do 
Regimento Interno, em virtude do Requerimento nº 
37059 dos Senhores Senadores Lameira Bittencourt, 
Argemiro de Figueiredo e João Villasbôas como 
Líderes do PSD, PTB e UDN, respectivamente, 
aprovado na sessão anterior), dependendo de 
Pareceres das Comissões: de Constituição e Justiça, 
de Relações Exteriores e de Economia. 

 
O SR. PRESIDENTE: – O Senhor Primeiro 

Secretário vai proceder à leitura dos Pareceres das 
Comissões de Constituição e Justiça e de Relações 
Exteriores. 

São lidos os seguintes: 
 

PARECERES 
NS. 565 E 566, DE 1959 

 
Nº 565, de 1959 

 
Da Comisão de Constituição e Justiça, sobre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 14, de 1959, que 
aprova o Acôrdo Internacional do Açúcar, assinado 
pelo Brasil, em Londres, e 15 de dezembro de 1958. 

 
Relator: Sr. Attílio Vivacqua. 
Nos têrmos do disposto no artigo 66,  

nº I, da Constituição Federal, o Senhor Presidente  
da República submeteu à consideração do 
 

Congresso o Acôrdo Internacional do Açúcar, 
assinado pelo Brasil, em Londres, a 15 de dezembro 
de 1958. 

Encaminhado, em primeiro lugar, à Câmara 
dos Deputados e lá distribuído às Comissões de 
Relações Exteriores e de Economia, o primeiro dos 
aludidos órgãos técnicos, com apoio do segundo, 
aprovou o instrumento em aprêço, apresentando o 
necessário projeto de decreto legislativo, ora sujeito 
a nosso exame. 

Do ponto de vista Jurídico e Constitucional, 
nada há que obste a aprovação do projeto em 
causa. O Acôrdo, que êste visa a aprovar,  
atende aos interêsses nacionais na área do 
comércio açucareiro internacional. Não é outra a 
conclusão que ressalta do estudo da matéria, 
corroborada, aliás, pelo pronunciamento favorável 
dos orgãos técnicos chamados até agora a  
opinar. A Exposição de Motivos do Ministério das 
Relações Exteriores, que acompanhou a 
Mensagem presidencial, assinala a solução 
satisfatória para as conveniências brasileiras, 
considerando. 

«... aconselhável a pronta aceitação  
dos têrmos do novo Acórdo por parte do  
Brasil, bem como o inicio do respectivo  
processo de ratificação, já que o referido  
Ato entrou em vigor em 1º de janeiro de  
1959.» 

A própria Comissão de Economia da outra 
Casa do Congresso se orienta no mesmo sentido, de 
acôrdo com o longo e meditado parecer que 
ofereceu. 

Por tais fundamentos, a Comissão de 
Constituição e Justiça se manifesta, favoràvelmente, 
no âmbito de suas atribuições, ao presente projeto 
de decreto legislativo. 

Sala das Comissões, em 15  
de outubro de 1959. – Lourival fon- 
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tes, Presidente. – Attílio Vivacqua, Relator. – Milton 
Campos. – Rui Palmeira. – Argemiro de Figueiredo. 
– Menezes Pimentel. 

 
Nº 566, de 1959 

 
Da Comissão de Relações Exteriores, sôbre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 14, de 1959, (na 
Câmara nº. 15-A, de 1959). 

 
Relator: Sr. Mem de Sá. 
Pelo presente projeto, é aprovado o Acôrdo 

Internacional do Açúcar, assinado pelo Brasil, em 
Londres, a 15 de dezembro de 1958. 

II O projeto, de iniciativa do Po der Executivo, 
veio ao Congresso acompanhado de Exposição de 
Motivos do Sr. Ministro das Relações Exteriores, 
onde êste, justificando a medida, diz, entre outras 
coisas: 

a) que o Acôrdo em aprêço foi concluído com 
a finalidade de substituir o ato anterior, celebrado em 
Londres em 1953, e modificado pelo Protocolo de 
1956, o qual conferia ao Brasil uma cota anual de 
exportação de açúcar da ordem de 175 mil toneladas 
métricas, considerada insuficiente pela Delegação 
Brasileira, que havia, naquela ocasião, pleiteado o 
nível de 400 mil toneladas; 

b) na vigência do Acôrdo de 1953, vendo-se 
diante de grandes dificuldades em seu balanço de 
pagamentos, especialmente no ano de 1955, quando 
vultosos excedentes de açúcar se acumulavam, foi o 
Brasil obrigado a exportar um volume superior à cota 
que lhe fôra atribuída, abandonando 
conseqüentemente o Acôrdo Internacional do 
Açúcar; e 

c) convidado pelo Secretário Executivo do 
Conselho Internacional do Açúcar a comparecer  
à Conferência de Genebra, a fim de estudar a 
possibilidade de voltar a participar do Acôrdo,  
enviou o Brasil àquela reunião uma Delegação 
 

integrada por representantes do Instituto do Açúcar e 
do Álcool e do Itamarati, a qual logrou fôsse 
conferida ao País uma cota de 550 mil toneladas, 
considerada satisfatória para as necessidades da 
indústria açucareira nacional e do escoamento de 
sua produção. 

III – As Comissões de Constituição e Justiça  
e de Economia pronunciaram-se favoràvelmente  
à proposição, a primeira, no que tange, a seu 
aspecto jurídica e constitucional, e a segunda,  
no que diz respeito a suas repercussões na 
economia nacional. 

IV – Face ao exposto, opinamos 
favoràvelmente ao projeto. 

Sala das Comissões, em 15 de outubro de 
1959. – Afonso Arinos, Presidente. – Mem de Sá, 
Relator. – Benedicto Valladares. – Moura Andrade. – 
Miguel Couto. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra para 
emitir parecer em nome da Comissão de Economia, 
o nobre Senador Lima Teixeira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA (lê o seguinte 
parecer): – Senhor Presidente, em Exposição  
de Motivos de 25 de maio último, dirigida  
ao Sr. Presidente da Repúplica, o Sr. Ministro  
das Relações Exteriores, comunica a S. Exa.  
que a 15 de dezembro de 1958 o Ministro 
Conselheiro da Embaixada do Brasil, em Londres, 
assinou, ad referendum do Congresso Nacional,  
o Acôrdo Internacional do Açúcar, elaborado  
pela II Conferência das Nações Unidas sôbre  
o Açúcar, que se reuniu em Genebra, de  
22 de setembro e 24 de outubro últimos.  
Dito acôrdo foi concluído com a finalidade  
de substituir o ato anterior, celebrado em  
Londres em 1953, e modificado pelo Protocolo  
de 1956, o qual conferia ao Brasil uma cota  
anual de exportação de açúçar da ordem de  
175 mil toneladas métricas, considerada insuficiente 
pela Delegação brasileira que havia, naquela 
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ocasião, pleiteado o nível de 400 mil toneladas. 

Esclarece, ainda, o Titular da Pasta do Exterior 
que na vigência do Acôrdo de 1953, vendo-se diante 
de grandes dificuldades em seu balanço de 
pagamento, especialmente no ano de 1955, quando 
vultosos excedentes de açúcar se acumulavam, foi o 
Brasil obrigado a exportar em volume superior à  
cota que lhe fôra atribuida, abandonando 
conseqüentemente o Acôrdo Internacional do 
Açúcar. Convidado a comparecer à Conferência de 
Genebra, a fim de estudar a possibilidade de voltar a 
participar do Acôrdo, o Brasil se fêz representar 
naquele conclave, logrando lhe fôsse atribuída uma 
cota de 550 mil toneladas, considerada satisfatória 
para as necessidade da indústria açucareira e do 
escoamento de sua produção, de acôrdo com o 
pronunciamento do Instituto do Açúcar e do Álcool. 

Conforme salienta o Deputado Gileno di Caril, 
Relator do projeto na Comissão de Economia da 
outra Casa do Congresso, o Brasil conquistou em 
Genebra êxito incontestável, ao obter uma cota de 
550.000 toneladas de açúcar, mercê da qual êle se 
classifica como o quarto pais exportador de açúcar 
do mundo. 

O Acôrdo prevê um mecanismo extremamente 
flexível para evitar o aviltamento de preço ou a  
alta exagerada dêstes. Quando o preço se  
mantiver entre certos limites, (3,25 e 3,45 centavos 
de dólar, por libra-pêso, só se admitirão ligeiros 
aumentos ou reduções, nunca superiores a 5% e 
10% respectivamente, das cotas básicas de 
exportação. 

Se, porém, o preço cair abaixo do limite inferior 
indicado ou se elevar acima do limite superior, o 
Conselho Internacional do Açúcar poderá, após 
reunião especial para estudar a situação do mar- 
 

cado, autorizar aumentos ou reduções mais 
substanciais daquelas cotas, sendo que, no caso de 
redução, esta não poderá, em hipótese alguma, 
exceder 20 % das cotas básicas para os países com 
cota superior a 60.000 toneladas e 10% para os 
países com cota inferior a esse nível. 

No momento, a conjuntura internacional é de 
super-produção havendo os preços caído a 2,77 
centavos de dólar por libra-peso, bem inferior ao 
limite mínimo indicado no texto do Acôrdo e que já 
forçou duas reduções de cotas para evitar maior 
aviltamento das cotações. Nestas condições, o 
abandono dos contrôles idealizados naquele 
instrumento operacional conduziria o mercado a uma 
situação de crise manifesta. No caso particular do 
Brasil, ver-nos íamos a braços com avultados 
estoques invendáveis de açúcar, em vista do nosso 
elevado custo de produção relativamente aos demais 
países concorrentes. 

Sr. Presidente, quero ainda acentuar que, em 
virtude do alto custo de produção do açúcar no 
Brasil, o nosso produto é vendido no exterior com 
cota de sacrifício, ao contrário do que acontece com 
o café, que é vendido no mercado externo a preço 
inferior do que no mercado interno. 

De qualquer sorte, se o Brasil não tivesse 
ingressado no Acôrdo Internacional do Açúcar, 
estaria, agora, a braços com uma crise de 
superprodução muito séria, uma vez que os 
excedentes vão a mais de setecentas mil toneladas. 
Com a nossa volta àquele convênio, teremos uma 
situação de mais equilíbrio. É verdade que 
precisamos tomar outras medidas, a fim de evitar 
uma crise muito séria no futuro: 

Diante do exposto, Sr. Presidente, a Comissão 
de Economia opina no sentido de que seja o Acôrdo 
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homologado, visto que, de fato, consulta aos 
interêsses nacionais. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – O projeto tem 
pareceres favoráveis das Comissões de 
Constituição e Justiça, de Economia e de 
Relações Exteriores. 

Em discussão o projeto. (Pausa). 
Não havendo quem queira usar da palavra, 

declaro encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

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

Comissão de Redação: 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 14, DE 1959 
 

(Nº 15-A, de 1959, na Câmara dos Deputados) 
 
Aprova o Acôrdo Internacional do Açúcar, 

assinado pelo Brasil, em Londres, a 15 de dezembro 
de 1958. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – E aprovado o Acôrdo Internacional do 

Açúcar, assinado pelo Brasil, em Londres, a 15 de 
dezembro de 1958. 

Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em 
vigor na data de sua publicação revogadas as 
disposições em contrário. 

Acôrdo a que se refere o projeto: 
 

ACÔRDO INTERNACIONAL DO AÇÚCAR 
 

Adotado na Sessão Plenária Finalda Conferência 
das Nações Unidas Sôbre o Açúcar 

Genebra, 22 de setembro a 24 de outubro de 1958 
 
Os Governos participantes do presente Acôrdo 

concordaram no seguinte: 
 

CAPÍTULO I 
 

OBJETIVOS GERAIS 
 

Artigo 1 
 
O presente Acôrdo tem por objetivo: garantir 

fornecimentos de açúcar aos países importadores e 
mercados para os países exportadores a preços 
eqüitativos e estáveis; facilitar, por êsses e outros meios, 
um aumento constante do consumo de açúcar e um 
correspondente aumento nos fornecimentos de açúcar; 
contribuir para a melhoria do nível de vida dos 
consumidores em todo o mundo e para a sustentação do 
poder aquisitivo, nos mercados internacionais dos países 
ou territórios produtores e especialmente, daqueles cujas 
economias dependam substancialmente da produção ou 
exportação de açúcar, proporcionando rendi-mentos 
adequados aos produtores e tornando possível a 
manutenção de padrões justos de condições de trabalho 
e salários; em gerai estimular a cooperação internacional 
no tocante aos problemas mundiais do açúcar. 

 
CAPÍTULO 2 

 
DEFINIÇÕES 

 
Artigo 2 

 
Para os fins do presente Acôrdo: 
1. «Tonelada» significa uma tonelada métrica 

de 1.000 quilogramas. 
2. «Ano-cota» equivale ao ano civil, isto é, ao 

período de 1º de janeiro, inclusive, a 31 de 
dezembro, inclusive. 

3. «Açúcar» significa açúcar em qualquer de 
suas formas comerciais reconhecidas, derivadas da 
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cana de açúcar, ou da beterraba, inclusive melaços 
comestíveis ou melaços fantasias, xaropes e qualquer 
outra forma de açúcar usado no consumo humano, 
exceto melaços finais e tipos interiores de açúcar não 
centrifugado, produzido por métodos primitivos. O 
açúcar destinado não a outros usos que não o da 
alimentação humana está excluído, nos limites e nas 
condições que o Conselho pode determinar. 

As quantidades de açúcar são especificadas, 
no presente Acôrdo, em têrmos de valor bruto, pêso 
líquido, excluído o invólucro. Salvo quanto ao 
disposto no art. 16, o valor bruto de qualquer 
quantidade de açúcar significa o seu equivalente em 
açúcar bruto a noventa e seis graus do polarímetro. 

4. «Importações líquidas» significa o total das 
importações de açúcar depois da dedução do total 
das exportações. 

5. «Exportações líquidas» significa o total das 
exportações de açúcar (excluído o açúcar fornecido 
com provisão de bordo aos navios que se 
reabastecem nos portos nacionais) depois da 
dedução do total das importações. 

6. «Mercado livre» significa o total das 
importações líquidas do mercado mundial, salvo 
aquelas excluídas em virtude de disposições do 
presente Acôrdo. 

7. «País importador» designa um dos países 
enumerados no artigo 33. 

8. «País exportador» designa um dos países 
enumerados no artigo 34. 

9. «Tonelagens básicas de exportação» 
significa as quantidades de açúcar especificadas no 
parágrafo 1º do artigo 14. 

10. «Cota inicial de exportação» designa a 
quantidade de açúcar atribuída para qualquer ano-
cota, em virtude do artigo 18, a cada país enumerado 
no parágrafo 1º do artigo 14. 

11. «Cota de exportação em vigor» designa a 
cota inicial de exportação, eventualmente modificada 
pelos entendimentos que poderão ser realizados 
periodicamente. 

12. «Estoques de açúcar», para os fins 
previstos no artigo 13 significa ou: 

1) Todo o açúcar do país interessado que se 
encontre nas usinas, nas refinarias, nos depósitos 
ou em transporte interno para destino dentro do 
país, excluído, porém, o açúcar em depósito, 
importado do estrangeiro (entende-se incluído 
nessa expressão, também o açúcar «en admission 
temporaire»), e o açúcar existente nas fábricas, 
refinarias e depósitos ou em transporte interno 
para destino dentro do país, exclusivamente para 
consumo interno e sôbre o qual haja sido pago o 
impôsto de sisa ou outro Impôsto de Consumo 
existente no país; ou 

2) Todo o açúcar do País interessado que se 
encontre nas usinas, refinarias, depósitos ou em 
transporte interno para destino dentro do país, 
excluído, porém, o açúcar em depósito, importado do 
estrangeiro (entende-se incluído nessa expressão, 
também, o açúcar «en admission temporaire» e o 
açúcar existente nas usinas refinarias, depósitos ou 
em transporte interno com destino ao interior do país 
exclusivamente para distribuição ao consumo 
interno: 

Segundo os têrmos da comunicação, dirigida 
ao Conselho, em virtude do art. 13, por cada 
Govêrno membro. 

13. «Preço» e «Preço do mercado livre» têm 
as significações especificadas no artigo 20. 

14. O Conselho designa o Conselho 
Internacional do Açúcar estabelecido pelo artigo 27. 

15. « A Comissão Executiva» designa a 
Comissão criada pelo artigo 37. 
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16. «Voto especial» tem a significação 
especificada no parágrafo 2 do artigo 36. 

 
CAPÍTULO III 

 
OBRIGAÇÕES GERAIS DOS PAÍSES MEMBROS 

 
1.Subvenções  

 
Artigo 3 

 
Os Governos membros reconhecem que as 

subvenções concedidas ao açúcar podem 
comprometer a manutenção de preços equitativos no 
mercado livre e ameaçar, assim, o bom 
funcionamento do presente Acôrdo. 

2. Se um Govêrno membro conceder ou 
mantiver uma subvenção qualquer, inclusive 
qualquer forma de proteção à receita ou sustentação 
dos preços, que tenha, direta ou indiretamente, por 
efeito aumentar as exportações de açúcar de seu 
território ou de reduzir as importações de açúcar 
para o seu território, deverá comunicar, por escrito, 
ao Conselho, no decorrer de cada ano-cota, a 
importância e a natureza da subvenção, os efeitos 
que ela pode ter sôbre as quantidades de açúcar 
exportado de ou importado por seu território, bem 
como as circunstâncias que tornam necessária a 
subvenção. A notificação referida neste parágrafo 
será dada a pedido do Conselho, e tal pedido 
efetuar-se-á, ao menos, uma vez em cada ano-cota, 
pela forma e no prazo que sejam estipulados no 
regulamento do Conselho 

3. Quando o Govêrno membro considerar  
que essa subvenção cause ou ameace causar  
um prejuízo sério aos seus interêsses no  
presente Acôrdo, o Govêrno membro, que concede  
a subvenção deverá, se lhe fôr solicitado,  
examinar com o Govêrno ou Governos membros 
interessados, ou com o Conselho, a possibilidade de  
reduzir a subvenção. Quando o Conselho tiver de 
 

examinar um caso semelhante, poderá examiná-lo 
com os Governos Interessados e fazer as 
recomendações que julgar adequadas. 

 
2. Programas de Ajustamento Econômico 

 
Artigo 4 

 
Cada Govêrno membro concordará em tomar 

as medidas que considerar adequadas à execução 
das obrigações assumidas nos têrmos do presente 
Acôrdo, esforçando-se em alcançar os objetivos 
gerais definidos no artigo 1º e em assegurar, durante 
a vigência do Acôrdo, o maior progresso possível no 
sentido de resolver os problemas relativos ao 
produto de base em aprêço. 

 
3. Medidas Destinadas a Favorecer o Aumento do 

Consumo de Açúcar. 
 

Artigo 5 
 
Com o objetivo de tornar o açúcar mais 

facilmente disponível para os consumidores, cada 
Govêrno membro concordará em tomar as medidas 
que considerar adequadas para reduzir os custos 
desproporcionais que pesam sôbre o açúcar, 
notadamente aquêles que resultem de: 

(I) Controles públicos e privados, inclusive 
monopólios; 

(II) Políticas financeiras e fiscais. 
 

4. Manutenção de Condições Equitativas de trabalho 
 

Artigo 6 
 
Os Governos membros declaram que, a fim de 

evitar a baixa dos níveis de vida e a introdução de 
práticas de concorrência desleal no comércio 
mundial, procurarão manter normas equitativas de 
trabalho na indústria açucareira. 
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CAPÍTULO IV 
 

OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DOS GOVERNOS 
MEMBROS DE PAÍSES IMPORTADORES 
 

Artigo 7 
 
1. (I) A fim de não favorecer os países não 

membros em detrimento de países membros, o 
Govêrno de cada país membro concorda em não 
permitir, para quaisquer fins, que seja importado dos 
países não membros, considerados em conjunto, no 
decorrer de um ano-cota, uma quantidade total de 
açúcar maior que aquela importada dêsses países, 
tomados em conjunto, durante um dos três anos civis 
de 1951, 1952 e 1953, desde que a dita quantidade 
total não abranja as importações efetuadas por um país 
membro e proveniente de países não membros durante 
qualquer período em que, de acôrdo com o parágrafo 
(3) do art. 21, cotas e limitações de exportações sejam 
inoperantes, e outrossim, desde que o Govêrno do país 
membro notifique previamente o Conselho de que tais 
aquisições poderão ser feitas. 

(II) Os anos mencionados na alínea I, acima, 
poderão ser modificados, por decisão do Conselho, a 
pedido do Govêrno membro que considerar existirem 
razões especiais que tornem necessária essa 
modificação. 

2. (I) Se um Govêrno membro considerar  
que a execução das obrigações assumidas por ele, 
em virtude do § 1º do presente artigo, causa prejuízo 
ou ameaça prejudicar, em futuro imediato, seu 
comércio de reexportação de açúcar refinado e 
produtos que contêm açúcar, poderá solicitar do 
Conselho medidas a fim de salvaguardar o comércio 
em causa. O Conselho examinará o pedido sem 
demora e tomará as medidas que considerar 
necessárias a êsse fim, inclusive a modificação 
eventual das referidas obrigações. Se o Con- 
 

selho se abstiver de examinar o pedido, feito em 
virtude da presente alínea, num prazo de 15 dias 
após o recebimento dêsse último, o Govêrno que 
apresentar o pedido será considerado liberado, na 
medida necessária para salvaguardar o dito 
comércio das obrigações definidas no § 1º do 
presente artigo. 

(II) Se, por ocasião de uma transação 
específica, no quadro das trocas habituais, o prazo 
resultante da aplicação do processo definido na 
alínea 1, acima, resultar em prejuízo para o 
comércio de reexportação de açúcar refinado ou 
produtos que contém açúcar, o Govêrno 
interessado será liberado das obrigações definidas 
no parágrafo 10 do presente artigo, no referente à 
transação em causa. 

3. (I) – Se um Govêrno membro considerar 
que não pode executar as obrigações do parágrafo 
1º do presente artigo, deverá apresentar ao 
Conselho todos os fatos pertinentes e informá-lo das 
medidas que se proponha a tomar naquele ano-cota 
e o Conselho deverá, num prazo de 15 dias, decidir 
se a obrigação estipulada no parágrafo 1º dêste 
artigo deve ser modificada nesse ano-cota em 
relação ao Govêrno interessado. No entanto, se o 
Conselho se mostrar incapaz de chegar a uma 
decisão, o Govêrno interessado será liberado de 
suas obrigações mencionadas no § 1º dêste artigo, 
até o limite necessário para facultar-lhe levar a cabo, 
naquele ano-cota, as medidas propostas ao 
Conselho. 

(II) Se o Govêrno de um país membro 
exportador considerar que os interêsses de seu 
país são lesados, em virtude da aplicação das 
disposições do parágrafo 1º do presente artigo, 
poderá apresentar ao Conselho todos os fatos 
pertinentes e informá-lo das medidas que 
desejaria fôssem tomadas pelo Govêrno do outro 
país membro interessado; o Conselho poderá, de 
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acôrdo com êste último, modificar as obrigações 
especificadas no parágrafo 1º. 

4. O Govêrno de cada país membro importador 
de açúcar concordará em informar o Conselho, no mais 
curto prazo possível, depois de sua ratificação ou 
aceitação do presente Acôrdo, ou de sua adesão ao 
mesmo, das quantidades máximas que terá o direito de 
importar dos países não membros, em virtude do 
parágrafo 1º do presente artigo. 

5. A fim de permitir ao Conselho realizar as 
redistribuições previstas no parágrafo 1º (II) do art. 19, o 
Govêrno de cada país-membro importador de açúcar se 
comprometerá a informar ao Conselho, em um prazo 
fixado por êsse último, que não ultrapasse os oito 
primeiros meses do ano-cota, suas estimativas, das 
quantidades de açúcar que serão importadas de países 
não-membros, durante o referido ano cota; fica 
entendido que o Conselho poderá modificar êsse prazo 
com referência a cada país-membro nessas condições. 

O Govêrno de cada país-membro importador 
concorda em que o total das exportações, se houver, 
em qualquer ano-cota, de açúcar de seu país, 
excluído o açúcar fornecido como provisão de bordo 
aos navios que se reabastecem em portas nacionais, 
não deve exceder o total de açúcar importado por 
êsse país naquele ano-cota. 

 
CAPÍTULO V 

 
OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DOS GOVERNOS DE 

PAÍSES-MEMBROS EXPORTADORES 
 

Artigo 8 
 
1. O Govêrno de cada país-membro 

exportador concorda em que as exportações de  
seu território para o mercado livre serão reguladas 
de modo que as exportações líquidas para  
aquêle mercado não excederão das quantidades 
 

que tal país pode exportar de um país exportador, 
em um com as cotas de exportação estabelecidas 
para êle, em virtude das disposições do presente 
Acôrdo. Sujeitas às tolerâncias que o Conselho 
possa prescrever, qualquer quantidade pela qual as 
exportações líquidas totais de um país exportador, 
em um ano-cota ultrapassem sua cota de exportação 
em vigor ao término daquele ano, será descontada 
na cota de exportação daquele país, em vigor para o 
ano-cota imediato. 

2. Pode o Conselho, se julgar necessário, 
por causa de circunstâncias excepcionais, limitar, 
em qualquer período do ano-cota, a proporção das 
cotas que podem exportar os países que têm 
tonelagens básicas superiores a 75.000 toneladas, 
contanto que tais limitações não impeçam os 
países exportadores de exportar, durante os 
primeiros oito meses de qualquer ano-cota, 80% 
de suas cotas iniciais de exportação e, ainda mais, 
desde que o Conselho possa, em qualquer tempo, 
modificar ou remover tal limitação que nêle possa 
ter impôsto. 

 
Artigo 9 

 
O Govêrno de cada país-membro exportador 

concordará em tomar tôdas as medidas possíveis  
a fim de satisfazer, a qualquer momento, a procura  
dos países-membros importadores de açúcar. 
Nesse sentido, se o Conselho decidir que a 
situação da procura é tal, que, apesar das 
disposições do presente Acôrdo, os países 
membros importadores do açúcar estão ameaçados 
de dificuldades para cobrir suas necessidades,  
êle recomendará aos países membros exportadores 
a adoção de medidas com o objetivo de cobrir  
estas necessidades com prioridade. O Governo  
de cada país-membro exportador concordará  
em conceder em condições iguais de venda, e 
  



– 476 – 
 
de acôrdo com as recomendações do Conselho, 
prioridade para o fornecimento de açúcar disponível 
aos membros importadores de açúcar. 

 
Artigo 10 

 
O Govêrno de cada país-membro exportador 

concordará em ajustar a produção de açúcar em seu 
território, durante a vigência do presente Acôrdo, e, 
na medida do possível, durante cada ano-cota de 
sua vigência, regulamentando a produção do açúcar 
ou, quando isso não fôr possível, regulamentando as 
superfícies cultivadas ou as plantações, de modo 
que a produção atinja a quantidade de açúcar 
necessária a fim de prover o consumo interno, as 
exportações permitidas em virtude do presente 
Acôrdo e a formação dos estoques especificados no 
artigo 13. 

 
Artigo 11 

 
1. O Govêrno de cada país-membro 

exportador concordará em informar ao Conselho, no 
mais curto prazo possível e nunca depois do dia 15 
de maio, se espera ou não que a sua cota de 
exportação, em vigor, no momento da notificação, 
seja utilizada, e em caso negativo, a fração de sua 
cota de exportação em vigor que segundo suas 
previsões não será utilizada; ao receber essas 
comunicações o Conselho tomará as medidas 
estabelecidas no parágrafo 1º (I) do artigo 19. 

2. Além da notificação do parágrafo 1º acima, o 
Govêrno de cada país-membro exportador concorda 
em avisar o Conselho, o mais ràpidamente possível, 
depois do dia 15 de maio, porém não após o dia 30 de 
setembro, se espera ou não que a cota de exportação 
em vigor de seu país, no momento da notificação,  
seja utilizada e, em caso negativo, a fração que, se- 
 

gundo as suas previsões não será utilizada; ao 
receber tal comunicação o Conselho, agira de acôrdo 
com a alínea (I) do parágrafo 1º do artigo 19. 

 
Artigo 12 

 
1. Se as exportações líquidas reais para o 

mercado livre, de qualquer dos países membros 
exportadores, em um ano-cota, não atingirem a sua 
cota de exportação em vigor no momento da 
notificação pelo seu Govêrno de acôrdo com o 
parágrafo 1º do artigo 11, descontada a parte, se 
houver, daquela cota que o Govêrno, nos têrmos do 
parágrafo 1º ao artigo 11, tiver comunicado prever 
não ser utilizada, e, descontada qualquer redução 
líquida de sua cota de exportação em vigor feita 
subseqüentemente pelo Conselho, nos têrmos do 
artigo 21, deduzir-se-á a diferença da cota de 
exportação em vigor, no ano-cota seguinte, até o 
limite em que essa diferença exceda de 50% o 
montante ficado nos têrmos do parágrafo 1º do artigo 
11. 

2. Sem prejuízo para o estabelecido no 
parágrafo 1º dêste artigo, se as exportações líquidas 
reais de qualquer país membro exportador, para o 
mercado livre em um ano cota, caírem aquém de sua 
cota de exportação em vigor ao tempo de notificação 
de seu Govêrno, de acôrdo com o parágrafo 2º do 
artigo 11, descontada qualquer redução de sua cota 
de exportação em vigor, levada a cabo pelo 
Conselho segundo o artigo 21, admitir-se-á uma 
tolerância de 50% do total comunicado, de acôrdo 
com o parágrafo 2º do artigo 11, a deduzir-se 
daquela redução da cota de exportação do país em 
causa, no ano-cota seguinte. 

3. Se nenhuma notificação fôr feita nos 
têrmos do artigo 11, o montante de qualquer 
queda das exportações líquidas totais, duran- 
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te o ano-cota, abaixo da cota de exportação em vigor 
no fim daquele ano-cota, será acrescentado à cota 
de exportação daquele país no ano-cota seguinte: 

O Conselho poderá modificar os montantes a 
serem deduzidos, nos têrmos do presente artigo, se 
êle se convencer por uma explicação do país-
membro interessado de que suas exportações foram 
reduzidas por motivo de fôrça maior, 

O Govêrno de cada país membro exportador 
se compromete a comunicar ao Conselho, antes do 
dia 1º de abril em qualquer ano-cota, o total de suas 
exportações líquidas no ano-cota anterior. 

 
CAPÍTULO VI 

 
ESTOQUES 

 
Artigo 13 

 
1. Os Governos dos países-membros 

exportadores se comprometem a regulamentar a 
produção em seus territórios, de modo que, em uma 
data fixada anualmente, de acôrdo com o Conselho, 
e que proceda imediatamente o início da nova 
colheita, os estoques existentes nos respectivos 
países não excedam para cada país em uma 
quantidade igual a 20% de sua produção anual. 

2. Todavia, poderá o Conselho, se considerar 
semelhante medida Justificada por circunstâncias 
especiais, autorizar a manutenção, num país, de 
estoques que ultrapassem 20 % da sua produção. 

3. O Govêrno de cada país-membro, 
enumerado no parágrafo 1º do artigo 14, concordará: 

(I) em que os estoques correspondentes a  
uma quantidade pelo menos igual a 12,5% da 
tonelagem básica de exportação do seu país sejam 
mantidos em seu território em uma data fixada 
anualmente, de acôrdo com o Conselho e precedendo 
imediatamente a nova colheita, a menos que, uma sê- 
 

ca, inundações ou outras circunstâncias 
desfavoráveis impeçam a manutenção dêsses 
estoques; e 

(II) em que êsses estoques sejam mantidos 
especialmente em reserva para enfrentar um 
aumento das necessidades do mercado livre, que 
não sejam utilizados para nenhum outro fim sem o 
consentimento do Conselho e que sejam 
imediatamente disponíveis para a exportação, para 
êsse mercado, quando o Conselho a solicitar. 

4. O Conselho poderá elevar até 15% ou 
reduzir a 10% o montante de estoques mínimos a 
serem feitos em cada ano-cota, de acôrdo com o 
parágrafo 3º dêste artigo. Se o Govêrno membro 
considerar que, em virtude de circunstâncias 
especiais, o montante dos estoques mínimos 
exigidos a ser retido em seu país, de acôrdo com os 
parágrafos 3º e 4º dêste artigo, deva ser menor, êle 
poderá expor o seu caso ao Conselho. Se o 
Conselho considerar bem fundados os argumentos 
do Govêrno interessado, êle poderá modificar o 
montante de estoques mínimos a serem mantidos no 
país em causa. 

5. O Govêrno de cada país-membro em que 
os estoques sejam mantidos, em virtude das 
disposições do parágrafo 3º, eventualmente 
modificadas em virtude de disposições do 
parágrafo 4º do presente artigo, concordará em 
que, salvo autorização em contrário do Conselho, 
os estoques mantidos, de acôrdo com as ditas 
disposições, não sejam utilizados para enfrentar 
as prioridades estabelecidas em virtude do artigo 
14-C nem para o acréscimo das cotas em  
vigor que resultem da aplicação do artigo 21 
quando essas cotas fôrem inferiores à tonelagem 
básica de exportação de seu país, a menos que os 
estoques assim utilizados possam ser substituídos 
antes do início da colheita a ser realizada  
nesse país, no decorrer do ano-cota seguinte: 
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6. O Govêrno de cada país-membro 
exportador concordará em não permitir,  
na medida do possível, a utilização, em seguida  
à sua retirada do presente Acôrdo ou à  
expiração dêste último, dos estoques mantidos em 
virtude do presente artigo, de modo a provocar 
desequilíbrio no mercado livre de açúcar. 

7. No momento em que depositar seu 
instrumento de ratificação, aceitação ou adesão, 
cada Govêrno, notificará ao Govêrno do Reino  
da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, para 
transmissão ao Conselho, qual das duas 
definições de estoques de açúcar, encontradas 
no artigo 2º, êle aceita como aplicável ao  
seu país. 

 
CAPÍTULO VII 

 
REGULAMENTAÇÃO DOS EXPORTAÇÕES 

 
Artigo 14 

 
A. Tonelagens básicas de exportação 

 
(1) – (I) Para os três primeiros anos-cotas 

durante os quais êste Acordo esteja em vigência, os 
países ou áreas exportadoras abaixo relacionados 
terão as seguintes tonelagens de exportação para o 
mercado livre: 
 
 Em 

milhares 
de 
toneladas 

  
Bélgica (inclusive o Congo Belga ......... 55 (*) 
Brasil .................................................... 550  
China (Formosa) .................................. 655  
Colômbia .............................................. 5  

 
__________________ 

(*) – Ao calcular-se as exportações  
da Bélgica, excluir-se-ão as primeiras 25.000 
tineladas de exportações destinadas ao 
Marrocos. 

 
 Em 

milhares 
de 

toneladas 
  
França .................................................. 20 (**) 
Tchecoslováquia................................... 275  
Dinamarca ............................................ 75  
República Dominicana ......................... 655  
Cuba ..................................................... 2.415  
República Democrática Alemã ............. 150  
Haiti ...................................................... 45  
Hungria ................................................. 40  
índia ...................................................... 100  
Indonésia .............................................. 350  
Itália ...................................................... 20  
México .................................................. 75  
Reino dos Países Baixos ..................... 40  
Peru ..................................................... 490  
Filipinas ................................................ 25  
Polônia ................................................. 220  
Portugal – (inclusive Províncias 
Ultramarinas) ....................................... 

 
20 

 

Turquia ................................................  10  
URSS ................................................... 200  

 
2. (a) As cotas de exportação da República da 

Tchecoslováquia, Hungria e da República Popular da 
Polônia não incluem suas exportações de açúcar 
para a URSS e tais exportações estão excluídas no 
presente Acôrdo. 
___________________ 

(**) – Considerando os víncules existentes entre a 
França, Marrocos e Tunísia, dentro da zona monetária do 
franco, e, levando-se em conta que o Marrocos e a Tunísia 
importam do mercado livre, a França fica autorizada a 
exportar, excedendo de sua cota de exportação em vigor, 
um total líquido anual de 980 toneladas de açúcar. 
___________________ 

(***) O Reino dos Países Baixos se compromete a 
não exportar durante os anos de 1959, 1960 o 1961, 
tomados como todo, quantidade de açúcar maior do que a 
que &10 importar durante o mesmo período. 

República Popular da Polônia que  
ultrapassem 50.000 toneladas. 
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b) A cota de exportação da URSS é calculada sem 
levar em conta as importações de açúcar da 
República da Tchecoslováquia, Hungria e da 
República Popular da Polônia. 

3. Costa Rica, Equador, Guatemala, Nicarágua e 
Panamá, para os quais não foram atribuídas tonelagens 
básicas de exportação, nos têrmos do presente artigo, 
podem, individualmente, exportar para o mercado livre, 
até o valor bruto de 5.000 toneladas por ano. 

4. O presente Acôrdo não desconhece, nem 
tem o propósito de anular a aspiração da Indonésia, 
como Estado Soberano, por sua ascensão à posição 
histórica como país exportador de açúcar, na medida 
do possível, dentro do mercado livre. 
 

B. Reserva Especial 
 
5. Uma reserva especial é estabelecida para 

cada um dos três primeiros anos-cota dêste Acôrdo e 
é distribuída como se segue: 

 
 Em 

milhares 
de 
toneladas 

  
China (Formosa).................................... 95 
ìndia........................................................ 50 
Indonésia................................................ 50 
Filipinas.................................................. 20 

 
Embora estas parcelas não sejam tonelagens 

básicas de exportação, as disposições do. Acôrdo, salvo 
as estabelecidas no art. 19, aplicar-se-ão a elas como se 
fôssem tonelagens básicas de exportação. 

 
C. Prioridade em caso de diminuição ou de aumento 

das necessidades do mercado livre. 
 
6. Ao determinar as cotas de exportação 

vigentes, as prioridades seguintes, aplicar-se-ão, 
de acôrdo com os dispositivos do parágrafo 
 

7 dêste artigo: 
a) as primeiras 25.000 toneladas serão 

atribuídas a Cuba; 
b) as 25.000 toneladas seguintes serão 

atribuídas à Polônia; 
c) as 25.000 toneladas seguintes serão 

atribuídas à Tchecoslováquia; 
d) as 10.000 toneladas seguintes serão 

atribuídas à Hungria. 
7. (I) Nas redistribuições decorrentes  

dos dispositivos dos parágrafos 1 (I) e 2 do  
artigo 19, o Conselho dará efeito às  
prioridades enumeradas no parágrafo 6º dêste 
artigo. 

II) Nas distribuições decorrentes do 
dispositivo dos artigos 18 e 19, parágrafo 1º, o 
Conselho não dará efeito às ditas prioridades,  
até que se hajam oferecido aos países 
exportadores, relacionados no parágrafo 1º dêste 
artigo, cotas de exportação iguais ao total de 
suas tonelagens básicas de exportação, sujeitas 
a quaisquer reduções que se apliquem nos 
têrmos dos artigos 12 e 21, e dará, em seguida, 
efeito às ditas prioridades, sômente até o ponto 
em que as referidas prioridades não tenham sido 
efetivadas de acôrdo com a alínea (I) dêste 
parágrafo. 

III) As reduções decorrentes da aplicação 
dos dispositivos do artigo 21 aplicar-se-ão 
proporcionalmente às tonelagens básicas de 
exportação até que as cotas de exportação 
vigorantes hajam sido reduzidas ao total de 
tonelagens básicas de exportação acrescidas  
do total das prioridades distribuídas em virtude de 
aumento das exigências do mercado livre  
durante aquêle ano, após o que as prioridades 
serão deduzidas em ordem inversa e, daí  
por diante, as reduções serão novamente 
aplicadas proporcionalmente às tonelagens 
básicas de exportação. 
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Artigo 15 
 
O presente Acôrdo não se aplicará às trocas 

de açúcar entre a União Econômica belgo-
luxemburguesa (incluído o Congo Belga), a França, e 
República Federal Alemã, Itália e o Reino dos Países 
Baixos. Êsses países se comprometem a limitar as 
trocas visadas no presente artigo, até o montante 
líquido de 150.000 toneladas de açúcar por ano. 

 
Artigo 16 

 
1. O Govêrno do Reino Unido da Grã-Bretanha 

e Irlanda do Norte (em nome das índias Ocidentais 
britânicas, da Guiana Britânica, das ilhas Maurício e 
Fidji), o Govêrno da Comunidade da Austrália e o 
Govêrno da União Sul Africana se comprometem a 
que a totalidade das exportações líquidas de açúcar 
dos territórios exportadores aos quais se aplica o 
Acôrdo da Comunidade sôbre o Açúcar, de 1951 
(salvo as trocas locais de açúcar entre territórios 
contíguos ou das Ilhas vizinhas da Comunidade, 
constituídas pelas quantidades habituais) não 
ultrapassem as quantidades totais seguintes: 

(I) Para o ano civil de 1959, 2.500.000 
toneladas longas inglêsas (2.540.835 de toneladas) 
bel quel: 

(II) Para os anos civis de 1960 e 1961, 
2.575.000 de toneladas longas inglêsas (2.617.060 
de toneladas) tel quel por ano. 

Além de prever a exportação das quantidades 
acima estabelecidas, os Governos supra-indicados 
concordam em que, salvo em caso de sêca, 
inundação ou outras condições adversas, os 
estoques, até um total não inferior a 50.000 
toneladas longas inglêsas (50.817 toneladas)  
tel quel serão retidas nos territórios exportadores 
aos quais se aplica o Acôrdo da Comunida- 
 

de sôbre o Açúcar, tomados como um todo em 
qualquer tempo do ano civil a menos e até que os 
mesmos estoques sejam liberados com o 
consentimento do Conselho; e concordam em que 
esses estoques, quando assim o exigir o Conselho, 
serão imediatamente disponíveis para a exportação 
para o mercado livre. 

2. Essas limitações têm o efeto de colocar à 
disposição do mercado livre uma fração dos 
mercados açucareiros dos países da 
Comunidade. Os Governos acima mencionados 
poderão todavia, considerar-se liberados de suas 
obrigações de limitar, assim, as exportações de 
açúcar da Comunidade se um ou vários 
Governos, de um ou vários países-membros 
exportadores que tenham uma tonelagem básica 
de exportação, nos têrmos do parágrafo 1º, do 
artigo 14, concluir um entendimento especial de 
comércio com um país importador da 
Comunidade que garanta ao país exportador uma 
fração determinada no mercado daquele país da 
Comunidade. 

3. O Govêrno do Reino Unido da Grã-Bretanha 
e Irlanda do Norte de acôrdo com o Govêrno  
da Comunidade da Austrália e o Govêrno da União 
Sul-Africana compromoter-se-ão a apresentar  
ao Conselho, 60 dias antes do início de cada  
ano-cota, uma estimativa das exportações líquidas 
totais dos territórios exportadores, aos quais se 
aplica o Acôrdo da Comunidade sôbre o Açúcar, 
para o dito ano e, informar sem demora o Conselho 
de tôdas as modificações que essa estimativa  
possa sofrer no decorrer do ano. A comunicação 
dessas informações ao Conselho pelo Reino  
Unido, de acôrdo com êsse compromisso, será 
considerada como cumprimento pleno e integral  
das obrigações previstas nos artigos 11 e 12,  
no que se refere aos territórios acima mencionados. 
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4. As disposições dos parágrafos 3º e 4º do 

art. 13, não se aplicarão aos territórios exportadores 
abrangidos pelo Acôrdo da Comunidade sôbre o 
Açúcar. 

5. Nenhuma disposição do presente artigo será 
considerada como impedimento a um pais-membro, 
que exporta para o mercado livre, de exportar açúcar 
com destino a um país da Comunidade Britânica, 
nem, nos limites quantitativos definidos acima, como 
impedimento a um país da Comunidade de exportar 
açúcar para o mercado livre. 
 

Artigo 17 
 

As exportações de açúcar com destino aos 
Estados Unidos da América para consumo interno, 
não serão consideradas como exportações para o 
mercado livre e não serão descontadas das cotas de 
exportação fixadas no presente Acôrdo. 
 

Artigo 18 
 

1. Antes do inicio de cada ano cota, o 
Conselho fará uma estimativa das necessidades de 
importação líquida do mercado livre, para o referido 
ano, de açúcar proveniente dos países exportadores 
enumerados no parágrafo 1º do art. 14. Na 
preparação dessa estimativa será levada em 
consideração, entre outras fatôres, a quantidade total 
de açúcar comunicada ao Conselho, que poderia ser 
importada de países não-membros, em virtude do 
disposto no Parágrafo 4º do art. 7º. 

2. Pelo menos 30 dias do início de cada ano-
cota o Conselho examinará a estimativa preparada 
de acôrdo com o parágrafo 1º dêste artigo. Após 
examinar essa estimativa e todos os fatôres  
que interferem na oferta e procura de açúcar no 
mercado livre, o Conselho imediatamente  
atribuirá, para o referido ano, uma cota inicial de 
 

 

exportação provisória para o mercado livre,  
a cada um dos países exportadores enumerados 
no parágrafo 1º do art. 14, em proporção às  
suas tonelagens básicas de exportação, sujeita 
ao disposto no art. 14-C, bem como aos ônus  
de deduções que possam ser exigidos nos têrmos 
do parágrafo 1º do art. 8º e art. 12, sujeito a  
que, se, ao tempo de fixação da cota inicial 
provisória de exportação, o preço do mercado 
livre não fôr inferior a 3,15 centavos de dólar,  
o total das cotas iniciais provisórias de 
exportação, a menos que o Conselho decida 
diversamente por meio de Voto Especial, não 
será inferior a 90% das tonelagens básicas de 
exportação, fazendo-se a distribuição do mesmo 
entre os países exportadores pelo modo previsto 
neste artigo. 

3. Antes de 1º de abril de cada ano-cota, o 
Conselho efetuará uma estimativa adicional das 
exigências do mercado, pelo modo previsto no 
parágrafo 1º deste artigo. Após efetuar tal 
estimativa e a de todos os fatôres que possam 
interferir na oferta e na procura do açúcar no 
mercado livre, o Conselho estabelecerá, não depois 
de 1º de abril, e pelo modo previsto no parágrafo 2º 
dêste artigo, uma determinação final das cotas 
iniciais de exportação. Daí por diante, quaisquer 
referências às cotas iniciais de exportação 
definitivamente estabelecidas. 

4. Logo que a determinação final das  
cotas iniciais de exportação tenha sido efetuada,  
as cotas iniciais de exportação vigentes com ela  
se conformarão, tal como se as cotas iniciais  
de exportação provisórias tivessem sido as mesmas 
que as definitivamente estabelecidas, sob reserva  
de quaisquer variações nas ditas cotas provisórias, 
levadas a efeito pelo Conselho, segundo  
outros artigos do presente Acôrdo, e anteriores  
à determinação final. O ajustamento das co- 
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tas de exportação vigentes de acôrdo com o 
presente. parágrafo, será feito sem prejuízo das 
atribuições e deveres que tem o Conselho de variar 
cotas em vigor segundo outros artigos dêste Acôrdo. 

5. No momento do ajustamento das cotas 
vigentes, previsto pelo parágrafo 4º dêste artigo, o 
Conselho, no exercício de suas atribuições de 
acôrdo com outros artigos do presente Acôrdo fará a 
revisão dos suprimentos de açúcar disponíveis para 
o mercado livre durante aquêle ano-cota e 
considerará a variação das cotas de exportação em 
vigor de países individualmente considerados. 

6. Poderá o Conselho, por meio de Voto Especial, 
pôr de parte, em qualquer ano-cota, até um limite de 
40.000 toneladas das necessidades liquidas do mercado 
livre, como uma reserva para a qual êle pode distribuir 
cotas adicionais de exportação para fazer frente a casos 
comprovados de dificuldade especial. 

 
Artigo 19 

 
O Conselho procederá da forma seguinte no 

ajustamento das cotas de exportação em vigor dos 
países membros, enumerados no parágrafo 1º do 
artigo 14, ressalvadas as disposições do artigo 14 C: 

I – No prazo de 10 dias após a comunicação pela 
qual o Govêrno de um país-membro exportador  
der conhecimento, de acôrdo com o artigo 11,  
que não utilizará uma fração de sua cota inicial de 
exportação ou de sua cota de exportação em  
vigor, proceder-se-á à redução da cota de  
exportação vigente dêsse país e ao aumento das  
cotas de exportação vigorantes de outros, países 
exportadores, redistribuindo-se uma quantidade de 
açúcar igual à fração da cota abandonada, 
proporcionalmente às tonelagens, básicas de exportação 

 

dêsses países. O Conselho, em seguida, notificará 
os Governos dos países exportadores de tais 
aumentos, e êsses Governos, no prazo de 10 dias 
após receberem tal notificação, informarão ao 
Conselho se estão capacitados ou não a se utilizar 
do aumento da cota a êles atribuído. Recebendo tal 
informação, efetuasse á uma redistribuição 
subseqüente da quantidade em questão, e os. 
Governos dos países exportadores interessados 
serão notificados, em seguida, pelo Conselho, dos 
aumentos feitos nas cotas vigentes de exportação de 
seus países. 

II – Periòdicamente, serão levadas em 
consideração as variações nas estimativas das 
quantidades de açúcar comunicadas ao Conselho, 
em virtude do artigo 7, como podendo ser 
importadas de países não-membros; fica entendido, 
todavia, que não será necessário redistribuir essas 
quantidades enquanto as mesmas não atingirem 
um total de 5.000 toneladas. As redistribuições nos 
térmos da presente alínea serão realizadas nas 
mesmas bases e pelo mesmo modo dispostos na 
alínea I acima. 

2. Não obstante as disposições do artigo 
11, se o Conselho concluir, após consulta com o 
Govêrno de um país-membro exportador, que  
êste país não está em condições de utilizar, no  
todo ou em parte, sua cota vigente de  
exportação, poderá aumentar proporcionalmente 
as cotas de exportação de outros países 
membros exportadores, consoante o disposto no 
parágrafo 1º I do presente artigo; fica entendido, 
todavia, que esta ação do Conselho, não  
priva o país em causa do direito de utilizar  
a cota de exportação de que dispunha 
anteriormente. 
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CAPÍTULO VIII 
 

ESTABILIZAÇÃO DE PREÇOS 
 

Artigo 20 
 
1. Para os fins do presente Acôrdo o preço do 

açucar será o preço local do açúcar em moeda dos 
Estados Unidos da América por libra «avoirdupois», 
pôsto no cais em pôrto cubano, nos têrmos 
estabelecidos pela Bôlsa de Café e Açúcar de Nova 
Iorque, em relação ao açúcar mencionado no contrato nº 
4, ou qualquer outro preço que possa ser estabelecido 
nos têrmos do parágrafo 2 dêste artigo; e sempre que fôr 
feita qualquer referência ao preço no mercado livre como 
se encontrando acima ou abaixo, de um número 
determinado, essa condição será preenchida, se o preço 
médio num período de 17 dias consecutivos de mercado 
se tiver estabelecido acima ou abaixo dos números 
declarados, conforme o caso, desde que o preço local 
no primeiro dia do período e em não menos do que doze 
dias durante o período, se tenha mantido acima ou 
abaixo do número declarado. 

2. Na eventualidade de que o preço referido no 
parágrafo 1º dêste artigo esteja disponível em um 
período material, o Conselho adotará quaisquer 
outros critérios que julgar apropriados. 

3. Qualquer um dos preços expostos no artigo 
18 e 21 poderá ser modificado pelo Conselho por 
Voto Especial. 

 
Artigo 21 

 
1. O Conselho terá poderes para aumentar ou 

reduzir as cotas a fim de lazer face às condições do 
mercado, desde que: 

I – quando o preço do mercado livre  
não fôr inferior a 3,25 centavos de dólar,  
nem superior a 3,45 centavos de dólar,  
não se fará nenhum aumento visando a 
 

 

efetivar cotas maiores, em sua totalidade, do que as 
tonelagens básicas de exportação acrescidas de 5 
%, ou do que as cotas iniciais de exportação, 
qualquer que seja maior: não se fará nenhuma 
redução, visando a efetivar cotas que sejam 
menores, em sua totalidade, do que as cotas  
iniciais de exportação, menos 5 % ou as tonelagens 
básicas de exportação menos 10 %, qualquer que 
seja maior. 

II – Quando o preço do mercado livre 
ultrapassar. 3,45 centavos de dólar, as cotas 
vigentes não serão inferiores às cotas iniciais de 
exportação ou às tonelagens básicas de exportação, 
qualquer que seja a maior. 

III – Quando o preço, do mercado livre exceder 
3,75 centavos de dólar o Conselho, reunir-se-á, 
dentro de 7 dias, para estudar a situação do mercado 
e empreender as ações relativas às cotas, que sejam 
apropriadas à finalidade de realizar os objetivos 
gerais do presente Acôrdo. Na ausência de acordo 
no Conselho sobre a ação a empreender-se, as 
cotas em vigor serão, dai por diante, aumentadas  
de 2,5 % Se, após ter se em empreendido a  
ação decidida pelo Conselho, ou, após terem,  
sido as cotas aumentadas em 2,5 %, o preço do 
mercado livre continuar superior a 3,75 centavos de 
dólar, o Conselho reunir-se-á novamente, dentro de 
7 dias, para estudar ainda mais a situação do 
mercado. 

IV – Quando, após terem sido aumentadas 
as cotas em vigor, em cumprimento da alínea (III) 
dêste parágrafo, o preço do mercado livre descer 
abaixo de 3,75 centavos de dólar, as cotas em 
vigor voltarão ao nível em que estavam antes do 
aumento supra mencionado. 

V – Se o preço do mercado livre estiver abaixo 
de 3,25 centavos de dólar, as cotas de exportação em 
vigor serão imediatamente reduzidas em 2,5% e o 
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Conselho se reunirá, dentro de 7 dias, para decidir 
se uma redução adicional deve ser feita; e, se não se 
chegar a um acôrdo em tal reunião, a percentagem 
da redução será elevada a 5 %, contanto que tais 
reduções se efetuem de molde a reduzir as cotas a 
um nível inferior a 90% das tonelagens básicas de 
exportação, a menos que o preço do mercado livre 
esteja inferior a 3,15 centavos de dólar, caso em que 
pode ser feita redução adicional, dentro dos limite 
prescritos pelo artigo 23; e 

IV – Se o preso do mercado livre tiver subido 
além de 3,25 centavos de dólar e as cotas de 
exportação em vigor estiverem inferiores a 90% das 
tonelagens básicas de exportação vigorantes, serão 
imediatamente aumentadas em 2,5% e o Conselho 
se reunirá, dentro de 7 dias, a fim de decidir se  
efetuará um aumento, se será elevada a 5 %, ou a 
outro valor menor, que seja necessário para fazer as 
cotas voltarem a 90 por cento. 

2. Ao examinar as alterações nas cotas, nos 
termos deste artigo, o Conselho levará em conta 
todos os fatôres que interfiram na oferta e na procura 
no mercado livre. 

3. Se o preço do mercado livre ultrapassar 
4,00 centavos tôdas as cotas e limitações 
estabelecidas nos termos de qualquer dos artigos 
deste Acôrdo tornar-se-ão, por enquanto, 
inoperantes e sujeitas ao poder do Conselho para 
variar as cotas segundo o parágrafo 1º dêste artigo, 
ressalvando-se, porém, que, se o preço do mercado 
livre cair subseqüentemente abaixo de 3,90 centavos 
de dólar, as cotas e limitações anteriormente em 
vigor serão restabelecidas. 

4. Pode o Conselho, se se convencer  
de que haja surgido nova situação capaz de  
pôr em risco a consecução dos objetivos  
gerais do Acôrdo, por meio de Voto Espe- 
 

 

cial, suspender temporariamente, pelo tempo que 
julgar necessário, os limites impostos nos têrmos dos 
parágrafos precedentes dêste artigo relativos ao seu 
poder para aumentar cotas; durante o período de tal 
suspensão, o Conselho terá pleno poder de 
aumentar cotas que julgar indispensáveis e cancelar 
tais aumentos quando os mesmos não forem mais 
necessários. 

5. Tôdas as modificações das cotas, feitas nos 
têrmos dêste artigo, serão proporcionais às 
tonelagens básicas de exportação, sujeitas aos 
dispositivos do art. 14-C; quaisquer referências às 
percentagens de cotas entender-se-ão como 
percentagens das toneladas básicas de exportação. 

6. Apesar das disposições do parágrafo 1º 
dêste artigo, se a cota de exportação de qualquer país 
tiver sido reduzida pelos têrmos do parágrafo 1º do 
art. 19, alínea (I), tal redução entender-se-à como 
fazendo parte das reduções feitas no mesmo ano-
cota, segundo os têrmos do parágrafo 1º dêste artigo. 

7. O Conselho notificará os Governos membros 
de qualquer modificação feita, nos têrmos do presente 
artigo, nas cotas de exportação em vigor. 

8. Se qualquer redução feita de acôrdo com os 
parágrafos precedentes deste artigo não puder ser 
plenamente aplicada à cota em vigor de qualquer 
país exportador porque, ao ser feita a redução, tal 
país já tenha exportado tôda ou parte da quantidade 
de tal redução, uma quantidade correspondente será 
deduzida da cota de exportação em vigor dêsse pais 
no ano-cota imediato. 

 
Artigo 22 

 
1. Durante o primeiro ano-cota dêste  

Acôrdo, o Conselho estudará a negociação e 
arranjos para opções multilaterais elaborados de 
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conformidade com os dispositivos do presente  
artigo e fará recomendações sôbre a negociação 
de tais arranjos aos Governos membros 
interessados. 

2. Tais arranjos destinar-se-ão a assegurar 
que, se o preço do mercado livre se deslocar além 
do preço mais alto ou mais baixo da escala 
estabelecida no art. 21, os Governos-membros 
interessados terão o direito de exercer opções para 
compra ou venda, conforme o caso, a respeito das 
quantidades de açúcar que tenham sido 
estabelecidas nos arranjos. 

3. As opções serão exercíveis de acôrdo com 
certos limites, tais como o de tempo e freqüência ou 
outros quaisquer, conforme o que se estabeleça no 
arranjo. 

4. Os arranjos levarão em conta os moldes 
tradicionais do comércio de açúcar. 

5. O Conselho pode estabelecer os Comités 
que julgar necessários para assisti-lo no exame 
dessas questões e formular as recomendações 
previstas no parágrafo 1º supra. 

 
CAPITULO IX 

 
LIMITAÇÃO GERAL DAS REDUÇÕES NAS 

COTAS DE EXPORTAÇÃO 
 

Artigo 23 
 

1. Sem prejuízo das sanções impostas em 
virtude do artigo 12 e das reduções feitas  
em virtude do parágrafo 1º alínea (I), as cotas 
vigentes de exportação dos países membros 
exportadores, enumerados no parágrafo 1º do 
artigo 14 não serão reduzidas abaixo de 80 % das 
tonelagens básicas de exportação e as demais 
disposições do presente Acôrdo serão interpretadas 
nesse sentido; fica entendido, todavia, que a  
cota vigorante de exportação de país membro 
exportador, que disponha, nos têrmos do parágrafo 
1º do art. 14, de uma tonelagem básica de ex- 
 

 

portação inferior e 50.000 toneladas, não será 
reduzida abaixo de 90% da tonelagem básica de 
exportação dêsse pais. 

2. Nenhuma redução das cotas será efetuada 
pela aplicação do artigo 21 nos últimos 45 dias civis 
do ano-cota. 

 
CAPITULO X 

 
MISTURAS DE AÇÚCAR 

 
Artigo 24 

 
Se o Conselho se convencer de que, em virtude 

de um acréscimo substancial das exportações ou da 
utilização de misturas com açúcar, estas tendem a 
substituir o açúcar, a ponto de impedir que o presente 
Acôrdo produza todos os seus efeitos, poderá decidir 
que êsses produtos, ou alguns entre êles, sejam 
considerados como açúcar para os fins do presente 
Acôrdo, em função de seu teor em açúcar. Fica 
entendido, que, para o cálculo da quantidade de 
açúcar a descontar sôbre a cota de exportação de um 
país-membro, o Conselho não levará em conta o 
equivalente em açúcar das quantidades dêsses 
produtos, correspondentes àquelas que o país em 
questão exportava normalmente antes da entrada em 
vigor do presente Acôrdo. 

 
CAPÍTULO XI 

 
DIFICULDADES MONETÁRIAS 

 
Artigo 25 

 
1. Se durante a vigência do presente Acôrdo o 

Govêrno de um pais-membro considerar ser 
necessário afastar a ameaça iminente de um declínio 
de suas reservas monetárias, ou sustar ou corrigir o 
mesmo, êsse Govêrno poderá solicitar ao Conselho 
a modificação de certas obrigações particulares que 
lhe competem em virtude do presente Acôrdo. 
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2. O Conselho estudará, cuidadosamente, em 

consulta com o Fundo Monetário Internacional, as 
questões suscitadas por semelhantes solicitações e 
aceitará todas as comprovações estatísticas e de 
outros fatos apresentados pelo Fundo relativo às trocas 
internacionais, reservas monetárias de balanço de 
pagamento; aceitará, igualménte, a decisão do Fundo 
quanto a saber se o país em causa sofreu uma 
deterioração apreciável em suas reservas monetárias 
ou se está ameaçado de sofrê-la em futuro imediato. 
Se o país em questão não fôr membro do Fundo 
Monetário Internacional, e solicitar que o Conselho não 
consulte a referida entidade, êste.examinará o assunto 
sem proceder a essa consulta. 

3. Num caso e noutro, o Conselho examinará 
a questão com o Govêrno do país importador. Se o 
Conselho resolver, que a solicitação tem fundamento 
e que o país em tela não poderá obter uma 
quantidade de açúcar suficiente para as 
necessidades de seu consumo, respeitando as 
disposições do presente Acôrdo, o Conselho poderá 
modificar as obrigações que competem, em virtude 
do presente. Acôrdo, ao referido Governo ou ao 
Governo de todo país exportador, na medida e no 
prazo em que o Conselho considerar necessário 
para permitir, ao dito país importador assegurar-se 
do abastecimento satisfatório de açúcar, por 
intermédio dos recursos de que dispõe. 
 

CAPÍTULO XII 
 

ESTUDOS PELO CONSELHO 
 

Artigo 26 
 

1. O Conselho examinará os meios de 
assegurar um aumento razoável no consumo de 
açúcar e fará as recomendações a respeito 
 

 

aos Governos dos países membros; o Conselho 
poderá empreender estudos sôbre questões como as 
seguintes: 

(I) os efeitos sôbre o consumo de açúcar nos 
diversos países: (a) do Fisco e das medidas 
restritivas; e (b) das condições econômicas, 
climáticas e outras; 

(II) os meios de aumentar o consumo 
principalmente nos países em que fôr baixo o 
consumo per capita; 

(III) a possibilidade de estabelecer programas 
de publicidade em cooperação com organismos 
semelhantes interessados no aumento do consumo 
de outros produtos alimentícios; 

(IV) o progresso das pesquisas sôbre novos 
usos do açúcar, de seus subprodutos e das plantas 
de que provém. 

2. Além disso, o Conselho será autorizado a 
empreender outros trabalhos, e em consulta com os 
Governos, informações minuciosas referentes a um 
auxilio especial, sob diferentes formas, à indústria 
açucareira a fim de poder formular tôdas as 
sugestões que considerar adequadas quanto aos 
objetivos gerais enumerados no artigo 1º, e aos 
problemas referentes ao produto de base em 
questão. Todos êsses estudos deverão referir-se a 
um número de países tão grande quanto possível e 
levar em consideração as condições sociais e 
econômicas gerais dos países interessados. 

3. Os estudos empreendidos em virtude dos 
parágrafos 1º e 2º: do presente artigo serão 
efetuados de acôrdo com as diretrizes eventuais do 
Conselho, e em consulta com os Governos 
membros. 

4. Os Governos interessados concordam em 
participar ao Conselho as conclusões a que os levou 
o exame das recomendações e das proposições 
mencionadas no presente artigo. 
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5. O Conselho, em apoio à Resolução nº 1, da 

Conferência das Nações Unidas de 1956 sôbre o 
Açúcar, aos fins déste artigo e aos objetivos gerais 
dêste Acôrdo, estabelecidos no artigo 1º, nomeará 
uma Comissão para ajudá-lo a desempenhar suas 
funções, nos têrmos dêste artigo, especialmente 
aquelas relativas às alíneas (II) e (IV) do parágrafo 1º 
incluindo, particularmente, a compilação dos 
resultados de pesquisas, onde quer que se tenham 
verificado, sôbre o consumo é novos empregos do 
açúcar e seus subprodutos e a divulgação dêsses 
resultados. 

 
CAPÍTULO XIII 

 
ADMINISTRAÇÃO 

 
Artigo 27 

 
1. O Conselho Internacional do Açúcar 

estabelecido nos têrmos do Acôrdo Internacional do 
Açúcar de 1953, emendado pelo Protocolo de 1956, 
consubstancia administrar o presente. Acôrdo, com o 
corpo de membros, poderes e funções estabelecidos 
no presente Acôrdo. 

2. Cada Govêrno membro participará do 
Conselho, com direito de voto; terá o direito de fazer-
se representar no Conselho, por um delegado e 
poderá designar suplentes. O delegado e o suplente 
poderão ser acompanhados às reuniões do 
Conselho por assessores, na medida em que cada 
Govêrno membro considerar necessário. 

3. O Conselho elegerá o Presidente, que não 
terá direito de voto e que permanecerá no exercício 
de sua função durante um ano-cota. O Presidente 
não será remunerado; será escolhido, 
alternativamente, entre as delegações dos países-
membros importadores e exportadores. 

4. O Conselho elegerá um Vice Presidente  
que terá um mandato de um ano-cota e servirá  
sem remuneração. Será escolhido, al- 
 

 

ternativamente dentre as delegações dos países-
membros importadores e exportadores. 

5. O Conselho terá, sôbre o território de cada 
país membro, a partir de 1º de janeiro de 1959, e nos 
limites compatíveis com a legislação interna aos 
mesmos países a capacidade jurídica necessária ao 
exercício das funções que lhe confere o presente 
Acôrdo. 

 
Artigo 28 

 
1. O Conselho estabelecerá um regulamento 

interno de acôrdo com as disposições do presente 
Acôrdo e manterá os registros que lhe forem 
necessários para o cumprimento das funções que lhe 
são conferidas pelo presente Acôrdo, bem como 
qualquer outra documentação que considerar 
desejável. Em caso de conflito entre o regulamento 
interno assim adotado e as disposições do presente 
Acôrdo, prevalecerá o Acôrdo. 

2. O Conselho poderá, por um Voto 
Especial, delegar à Comissão Executiva, 
estabelecida pelo artigo 37, o exercício de 
qualquer dos poderes e funções que não sejam 
aquêles que exigirem uma decisão por Voto 
Especial, nos têrmos do presente Acôrdo. O 
Conselho poderá, a qualquer momento, revogar 
uma delegação de poderes semelhantes por 
maioria dos sufrágios expressos. 

3. O Conselho poderá nomear as comissões 
permanentes ou temporárias que considerar 
desejáveis a fim de assisti-lo no exercido das 
funções que lhe forem atribuídas pelo presente 
Acôrdo. 

4. O Conselho estabelecerá, preparará e 
publicará, todos os relatórios, estudos, gráficos, 
análises e outros documentos que considerar 
desejáveis e úteis. 

5. Os Governos membros se comprometem  
a tornar disponíveis e a fornecer tôdas as  
estatísticas de informações necessárias ao Conse- 
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lho e ao Comité Executivo, a fim de permitir a êstes 
últimos o cumprimento das funções que lhes forem 
atribuídas pelo presente Acôrdo. 

6. O Conselho publicará pelo menos uma vez 
por ano, um relatório sôbre suas atividades e sôbre o 
funcionamento do presente Acôrdo. 

7. O Conselho exercerá tôdas as outras 
funções necessárias à execução do disposto no 
presente Acôrdo. 

 
Artigo 29 

 
O Conselho designará um Diretor Executivo 

que será seu mais alto funcionário administrativo. 
De acôrdo com as regras estabelecidas pelo 
Conselho, o Diretor Executivo designará o pessoal 
considerado necessário para o funcionamento do 
Conselho e de suas Comissões. Será condição, 
para admissão do Diretor Executivo e desses 
funcionários, não deter ou cessar de deter 
interêsses financeiros na indústria açucareiro ou 
no comércio do açúcar, e não receber, em relação 
aos seus deveres para com o presente Acôrdo, 
instruções de qualquer Govêrno ou qualquer outra 
autoridade estranha ao Conselho. 

 
Artigo 30 

 
1. O Conselho determinará o lugar de sua 

sede, onde terão lugar suas sessões, a menos que 
resolva efetuá-las em qualquer outra parte. 

2. O Conselho se reunirá pelo menos duas 
vezes por ano, e poderá ser convocado em qualquer 
outra ocasião pelo seu Presidente. 

3. O Presidente convocará uma sessão do 
Conselho desde que assim seja requerida: 

(I) por cinco Governos-membros; ou 
(II) por um ou mais Governos membros, 

detendo, pelo menos, 10 por cento do total dos 
Votos; ou 

(III) pela Comissão Executiva. 
 

Artigo 31 
 

A presença de Delegados, detendo 75 % do 
total dos votos dos Governos-membros, será 
necessária para constituir o quorum para qualquer 
reunião do Conselho. Entretanto, se êsse quorum 
não fôr alcançado no dia fixado para uma reunião do 
Conselho, convocada de acôrdo com o artigo 30, a 
referida reunião realizar-se-á sete dias mais tarde e a 
presença de representantes, detendo 50 % do total 
dos votos dos Governos-membros constituirá, então, 
o quorum necessário. 

 
Artigo 32 

 
O Conselho poderá tomar decisões sem 

realizar reuniões, por troca de correspondênda entre 
o Presidente e os Governos-membros, sob a reserva 
de que nenhum Governo-membro faça objeção a 
êste processo. Tôda decisão tomada dessa forma 
será comunicada no mais curto prazo possível, a 
todos os Governos-membros e será consignada na 
Ata da reunião seguinte do Conselho. 
 

Artigo 33 
 

Os votos de que disporão as Delegações de 
países importadores no Conselho serão repartidos 
do seguinte modo: 

 
Canadá............................................................ 85 
Ceilão.............................................................. 20 
Chile................................................................ 30 
Finlândia.......................................................... 20 
República Federal da Alemanha..................... 45 
Ghana.............................................................. 10 
Grécia.............................................................. 10 
Irlanda.............................................................. 10 
Israel................................................................ 10 
Japão............................................................... 150 
Federação da Malaia....................................... 20 
Marrocos.......................................................... 45 
Noruega........................................................... 20 
Paquistão......................................................... 15 
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Suécia.......................................................... 10 
Tunísia......................................................... 10 
Reino Unido................................................. 245 
Estados Unidos da América........................ 245 

Total...................................................... 1.000 
 

Artigo 34 
 

Os votos de que disporão as Delegações dos 
países exportadores no Conselho serão repartidos 
do modo seguinte: 

 
Austrália....................................................... 45 
Bélgica.......................................................... 15 
Brasil............................................................ 70 
China............................................................ 65 
Costa Rica.................................................... 10 
Cuba............................................................. 245 
Tchecoslováquia.......................................... 35 
Dinamarca.................................................... 15 
República Dominicana................................. 65 
França.......................................................... 30 
Guatemala.................................................... 10 
Haiti.............................................................. 10 
Hungria......................................................... 15 
índia.............................................................. 35 
Indonésia...................................................... 40 
Itália.............................................................. 15 
México.......................................................... 20 
Reino dos Países-Baixos............................. 15 
Nicarágua..................................................... 10 
Panamá........................................................ 10 
Peru.............................................................. 50 
Filipinas........................................................ 20 
Polônia......................................................... 30 
Portugal........................................................ 10 
União Sul-Africana....................................... 20 
URSS........................................................... 95 

Total.................................................. 1.000 
 

Artigo 35 
 

Sempre que o corpo de membros dêste 
Acôrdo mudar ou que qualquer país tiver seu direito 
de voto cancelado ou readquirir seus votos nos 
têrmos de qualquer disposição deste Acôrdo, o 
Conselho redistribuirá os votos entre cada 
 

 

grupo – (países importadores e países exportadores) 
– proporcionalmente ao número de votos de que 
dispõe cada membro do grupo, desde que nenhum 
país tenha menos que 10 ou mais que 245 votos e 
que não haja frações de votos, e ademais desde que 
os votos, dos países que dispõem de 245 votos nos 
têrmos do artigo 33 ou 34, não sejam reduzidos 
levando em consideração o número substancial de 
votos abandonados por cada um dêstes países, ao 
aceitar o número de votos que lhes foi atribuído 
pelos artigos 33 e 34. 

 
Artigo 36 

 
1. Excetuados os casos em que o presente 

Acôrdo prevê expressamente um outro processo,  
as decisões do Conselho serão tomadas pela 
maioria dos sufrágios dos paises exportadores e  
pela maioria dos sufrágios dos países importadores, 
e sob condição de que esta última maioria consista 
dos sufrágios de pelo menos 1/3 do número  
de países importadores presentes e com direito a 
voto. 

2. Quando um Voto Especial fôr exigido, as 
decisões do Conselho serão tomadas pela maioria 
de 2/3 pelo menos, dos sufrágios expressos, 
abrangendo uma maioria simples dos sufrágios 
expressos pelos países exportadores, e uma maioria 
simples dos sufrágios dos países importadores, 
contanto que esta última consista dos votos de 1/3, 
pelo menos, do número dos países importadores 
presentes e com direito a voto. 

3. Não obstante as disposições dos parágrafos 
1º e 2º do presente artigo, em tôdas as sessões  
do Conselho, convocadas de acôrdo com  
o parágrafo 3º (I) do art. 30 ou com o parágrafo  
3º (II) do art. 30, para tratar de qualquer questão 
visada pelo art. 21, as decisões do Conselho 
referentes à ação da Comissão Executiva para 
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aplicar o referido artigo serão tomadas pela maioria 
simples dos sufrágios expressos pelos países 
membros presentes e votantes, tomados em 
conjunto. 

4. O Governo de um pais-membro exportador 
poderá autorizar o Delegado votante de outro país 
exportador, e o Govêrno de um país membro 
importador, poderá autorizar o Delegado votante de 
outro país importador a representar seus interesses 
e a exercer seu direito de voto em uma ou mais 
reuniões do Conselho. Uma prova desta autorização 
deverá ser apresentada ao Conselho sob a forma 
considerada por êste último como satisfatória. 

5. Cada Govêrno, membro se compromete a 
considerar-se ligado por todas as decisões tomadas 
pelo Conselho em virtude das disposições do 
presente Acôrdo. 

 
Artigo 37 

 
1. O Conselho estabelecerá uma Comissão 

Executiva formada por representantes dos Governos 
de sete paises-membros exportadores a serem 
escolhidos por um ano-cota pela maioria dos votos 
que cabem aos países exportadores e por 
representantes dos Governos de sete países-
membros importadores a serem escolhidos por um 
ano-cota pela maioria dos votos que cabem aos 
países importadores. 

2. A Comissão Executiva exercerá os poderes 
e funções do Conselho que lhe forem delegados por 
êste último. 

3. O Diretor-Executivo do Conselho será ex-
ofício, Presidente da Comissão Executiva, mas não 
terá direito de voto; esta Comissão poderá eleger um 
vice-Presidente. A Comissão estabelecerá seu 
regulamento interno sob reserva da aprovação do 
Conselho. 

4. Cada membro da Comissão Executiva terá 
um voto. Na Comissão Executiva, as decisões se- 
 

rão tomadas pela maioria dos votos expressos pelos 
países exportadores e pela maioria dos votos 
expressos pelos países importadores. 

5. Cada Govêrno membro terá o direito de 
apelar para o Conselho nas condições que éste 
último determinar, contra qualquer decisão da 
Comissão Executiva, Na medida em que a decisão 
do Conselho não estiver de acôrdo com a decisão da 
Comissão Executiva, esta última será modificada a 
contar da data em que se manifestar a decisão do 
Conselho. 

 
CAPITULO XIV 

 
DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS 

 
Artigo 38 

 
1. Ás despesas das Delegações ao Conselho 

dos membros da Comissão Executiva ou de qualquer 
outra comissão criada de conformidade com êste 
Acôrdo serão custeadas por seus respectivos 
Governos. As demais despesas necessárias à 
Administração do presente Acôrdo, inclusive as 
remunerações pagas pelo Conselho, serão atendidas 
pelas contribuições anuais dos Governos-membros. A 
contribuição de cada Govêrno-membro, por ano cota, 
será proporcional ao número de votos de que dispuser, 
quando o orçamento para aquêle ano-cota fôr adotado. 

2. No decorrer de sua primeira sessão e nos 
têrmos dêste Acôrdo, o Conselho aprovará o 
orçamento para o primeiro ano-cota e fixará a 
contribuição a ser, paga por cada Govêrno-membro. 

3. No decorrer de cada ano-cota, o Conselho 
votará seu orçamento para o ano cota seguinte e 
fixará a contribuição a ser paga por cada Govêrno 
membro para o referido ano-cota. 

4. A contribuição inicial de cada  
Govêrno membro que aderir ao presente Acôrdo,  
em virtude do art. 41, será fixada pelo Conselho 
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na base do número de votos atribuídos ao referido 
país e da fração do ano-cota restante; mas as 
contribuições fixadas para os outros Governos-
membros no ano cota corrente não serão 
modificadas. 

5. As contribuições serão exigíveis, no comêço 
de cada ano-cota, para o qual essas contribuições 
forem fixadas e serão pagáveis na moeda do  
país em que se encontrar a sede do Conselho.  
O Govêrno-membro que não tiver pago sua 
contribuição no fim do ano-cota para o qual essa 
taxa de contribuição tenha sido fixada, será 
suspenso de seu direito de voto até que sua 
contribuição tenha sido paga mas, salvo por um Voto 
Especial do Conselho, não será privado de nenhum 
dos demais direitos, nem liberado de nenhuma das 
suas obrigações resultantes do presente Acôrdo. 

6. O Govêrno do país em que se encontra a 
sede do Conselho deverá isentar de impostos, a 
vigorar a partir do dia 1º de janeiro de 1959, na 
medida permitida por sua legislação, os fundos do 
Conselho, sua renda e as remunerações pagas pelo 
Conselho a seus funcionários. 

7. Em cada ano-cota, o Conselho publicará um 
balancete de suas receitas e despesas, no decorrer 
do ano-cota anterior. 

8. Antes de sua dissolução, o Conselho 
providenciará a liquidação de seu passivo, o destino 
para seus documentos e bens. 

 
CAPÍTULO XV 

 
COOPERAÇÃO COM OUTROS ORGANISMOS 

 
Artigo 39 

 
1. No exercício de suas funções, nos têrmos  

do presente Acôrdo, o Conselho poderá tomar tôdas  
as medidas a fim de consultar os organismos e 
instituições apropriadas, e de cooperar com êles, e po- 
 

derá, também, tomar tôdas as medidas que julgar 
convenientes para permitir aos representantes 
dessas organizações assistirem às suas reuniões. 

2. Se o Conselho verificar que qualquer uma 
das disposições do presente Acôrdo é incompatível 
com os princípios defendidos pelas Nações  
Unidas, por seus órgãos apropriados ou por suas  
agências especializadas, em matéria de acordos 
intergovernamentais sôbre produtos de base, esta 
incompatibilidade será considerada como entrave ao 
funcionamento do presente Acôrdo e o processo 
especificado no art. 43 será aplicado. 

 
CAPÍTULO XVI 

 
CONTESTAÇÕES E RECLAMAÇÕES 

 
Artigo 40 

 
1. Qualquer controvérsia referente à 

interpretação ou à aplicação do presente Acôrdo, 
que não fôr regulada por via de negociação, será, a 
pedido de um Govêrno membro, que fôr parte na 
questão, submetida ao Conselho para decisão. 

2. Quando uma controvérsia fôr submetida ao 
Conselho, em virtude do parágrafo 1º do presente 
artigo, a maioria dos Governos-membros ou um 
grupo de Governos-membros, possuindo pelo menos 
1/3 do total de votos, poderá solicitar ao Conselho, 
após completa discussão do assunto, que seja 
pedida a opinião da Comissão Consultiva 
mencionada no parágrafo 3º do presente artigo sôbre 
as questões em litígio, antes de tornar pública sua 
decisão. 

3. (I) Salvo a decisão em contrário do 
Conselho, tomada por unanimidade, essa Comissão 
será composta de: 

a) duas pessoas designadas pelos países 
exportadores das quais uma possua uma  
grande experiência sôbre as questões em litígio 
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e outra tendo autoridade e experiência em matéria 
jurídica; 

b) duas pessoas com qualificações análogas 
designados pelos países importadores; e 

c) um Presidente escolhido por unanimidade 
pelas quatro pessoas nomeadas, segundo as 
disposições das alíneas (a) e (b), acima ou em caso 
de desacôrdo, pelo Presidente do Conselho. 

(II) Nacionais do país cujos Governos são 
partes no presente Acôrdo poderão ser habilitados a 
pertencer à Comissão Consultiva. 

(III) Os membros da Comissão Consultiva 
agirão a título pessoal e sem receber instruções de 
nenhum Govêrno. 

(IV) As despesas da Comissão Consultiva 
estarão a cargo do Conselho. 

4. A opinião fundamentada da Comissão 
Consultiva será submetida ao Conselho que 
resolverá o litígio, depois de ter tomado em 
consideração todos os elementos úteis de 
informação. 

5. Uma queixa, segundo a qual o Govêrno-
membro não tenha cumprido as obrigações impostas 
pelo presente Acôrdo, será, a pedido do Govêrno-
membro autor da queixa, submetida ao Conselho 
que tomará uma decisão sôbre a matéria. 

6. Nenhum Govêrno-membro poderá ser 
reconhecido culpado de infringir o presente Acôrdo a 
não ser pela maioria dos votos possuídos pelos 
países exportadores e pela maioria dos votos 
possuídos pelos países importadores. Tôda 
verificação de uma infração ao presente Acôrdo, 
cometida por um Govêrno-membro, deverá precisar 
a natureza da mesma. 

7. Se o Conselho verificar que um Govêrno-
membro cometeu uma infração contra o presente 
Acôrdo, poderá, pela maioria dos votos possuídos 
pelos países exportadores e pela maioria dos  
votos possuídos pelos países importadores, 
suspender o Govêrno em questão de seu 
 

direito de voto até que êste último se tenha 
desobrigado de seus compromissos, ou excluir êste 
Govêrno do Acôrdo. 
 

CAPÍTULO XVII 
 

ASSINATURA, ACEITAÇÃO, ADESÃO E ENTRADA 
EM VIGOR 

 
Artigo 41 

 
1. O presente Acôrdo estará aberto, de 1º a 24 

de dezembro de 1958, à assinatura dos Governos 
representados por delegados à Conferência ao 
decorrer da qual foi negociado. 

2. O presente Acôrdo será submetido à 
ratificação ou aceitação pelos Governos signatários, 
de acôrdo com suas regras constitucionais 
respectivas, e os instrumentos de ratificação ou 
aceitação serão depositados junto ao Govêrno do 
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. 

3. O presente Acôrdo estará aberto à adesão 
de qualquer Govêrno mencionado nos artigos 33 ou 
34, e tal adesão efetuar-se-á pelo depósito de um 
instrumento de adesão junto ao Govêrno do Reino 
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda Norte. 

4. O Conselho poderá aprovar a adesão ao 
presente Acôrdo do Govêrno de qualquer membro 
das Nações Unidas ou de qualquer Govêrno 
convidado para a Conferência do Açúcar das Nações 
Unidas em 1958, mas que não tenha sido 
mencionado nos artigos 33 ou 34, desde que as 
condições de tal adesão sejam antecipadamente 
assentidas pelo Conselho e pelo Govêrno desejoso 
de efetuá-la. As condições assentidas pelo 
Conselho, nos têrmos dêste parágrafo, deverão ser 
compatíveis com as disposições do presente Acôrdo 
e, sempre que o Conselho concordar sôbre  
uma tonelagem básica de exportação referente  
a um país exportador não mencionado no arti- 
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go 14, êle o fará mediante Voto Especial. Sempre 
que qualquer Govêrno, desejoso de aderir ao 
presente Acôrdo, pedir uma emenda do mesmo 
como condição de adesão, esta não será aprovada a 
menos e até que o Conselho haja recomendado tal 
emenda e comece a mesma a vigorar, de acôrdo 
com o artigo 43. 

5. Sujeita ao disposto na alínea (I) do 
parágrafo 6º dêste artigo, a data efetiva da 
participação de um Govêrno neste Acôrdo, será a 
data em que o instrumento de ratificação, aceitação 
ou adesão for depositado junto ao Govêrno do Reino 
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. 

6. (I) Em 1º de janeiro de 1959 o presente 
Acôrdo entrará em vigor entre os Govêrnos que, 
àquela data, hajam depositado os instrumentos de 
ratificação, aceitação ou adesão, contanto que  
tais Governos perfaçam 60% dos votos dos  
países importadores e 70% dos votos dos países 
exportadores de acôrdo com a distribuição 
estabelecida nos artigos 33 e 34. Os instrumentos de 
ratificação, aceitação ou adesão, que se depositarem 
a partir de então, terão efeito na data de seus 
depósitos. 

(II) Para que êste Acôrdo entre em vigor, de 
conformidade com a alínea precedente, considerar-
se-á, como equivalente, em seus efeitos, a qualquer 
instrumento de ratificação, aceitação ou adesão, uma 
notificação, recebida pelo Govêrno do Reino Unido 
da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte em 1º de janeiro 
de 1959 ou em qualquer dia anterior a essa data, e 
que contenha o compromisso de esforçar-se  
por obter a ratificação, aceitação ou adesão, de 
acôrdo com os processos constitucionais o mais 
ràpidamente possível e, se possível, antes de 1º de 
junho de 1959. 

(III) Qualquer notificação, feita de acôrdo  
com a alínea (II) dêste parágrafo, poderá indicar 
 

que o Govêrno interessado aplicará provisoriamente, 
êste Acôrdo, a partir do dia 1º de janeiro de 1959. Na 
ausência dessa indicação, o Govêrno notificador 
será considerado como um observador sem direito a 
voto, desde que, contudo, êsse Govêrno cesse de 
ser observado se comunicar, antes do dia 1º de 
junho de 1959, que aplicará provisòriamente êste 
Acôrdo. 

(IV) Se um Govêrno ao fazer uma notificação 
de acôrdo com a alínea (II) dêste parágrafo, deixar 
de depositar um instrumento de ratificação, aceitação 
ou adesão até o dia 1º de junho de 1959, êle, em 
conseqüência, cessará de ter direito ao «statue» de 
participante ou observador provisório, conforme fôr o 
caso. Se, contudo, o Conselho se convencer de  
que o Govêrno interessado não depositou seu 
instrumento em virtude de dificuldades em completar 
seus processos constitucionais, o Conselho poderá 
estender o período, além do dia 1º de junho de 1959 
até outra data que determinar. 

(V) As obrigações, nos têrmos dêste Acôrdo, 
dos Governos que tenham depositado instrumentos 
de ratificação, aceitação ou adesão, no dia 1º de 
junho de 1959, ou em data posterior determinada 
pelo Conselho de acôrdo com a alínea (IV) dêste 
parágrafo, entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro 
de 1959, para o primeiro ano-cota, a não ser no  
caso em que um Govêrno esteja obrigado por 
legislação em vigor a agir contràriamente a êste 
Acôrdo, em virtude de êle não vigorar, 
definitivamente ou provisòriamente, para êsse 
Govêrno, naquela época. 

(VI) Se no fim do período de cinco  
meses mencionados na alínea (II) acima ou no  
fim de qualquer extensão daquele período, a 
percentagem dos votos dos países exportadores, 
que tiverem ratificado ou aceitado o presente  
Acôrdo ou tiverem aderido ao mesmo, fôr 
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inferior à percentagem prevista na alínea (I) acima, 
os Governos que tiverem ratificado ou aceitado o 
presente Acôrdo ou tiverem aderido ao mesmo, 
poderão acordar pôlo em vigor entre êles. 

7. Onde, visando ao funcionamento dêste 
Acôrdo, fôr feita referência aos Governos ou países 
enumerados, mencionados ou incluídos em artigos 
especiais, qualquer pais, cujo Govêrno aderiu ao 
presente Acôrdo, sob condições aceitas pelo 
Conselho, de conformidade com o parágrafo 4º dêste 
artigo, será considerado, em consequência, 
enumerado, mencionado ou incluído naqueles artigos. 

8. O Govêrno do Reino Unido da Grã-Bretanha 
e Irlanda do Norte informará todos os Governos 
signatários de cada assinatura, ratificação e 
aceitação do presente Acôrdo ou de cada adesão ao 
mesmo e comunicará a todos os Governos 
signatários e aceitantes, qualquer reserva ou 
condição estabelecida no mesmo. 

 
CAPÍTULO XVIII 

 
DURAÇÃO, EMENDA, SUSPENDO, RETIRADA, 
RESERVAS E DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 
Artigo 42 

 
1. A vigência do presente Acôrdo será de 

cinco anos, a partir de 1º de janeiro de 1959. O 
Acôrdo não será passível de denúncia. 

2. Sem prejuízo dos artigos 43 e 44, o Conselho, 
no decorrer do terceiro ano do presente Acôrdo, 
examinará o funcionamento integral do Acôrdo, 
especialmente no que se refere às cotas e aos preços, 
tomará em consideração tôdas as emendas que os 
Governos membros possam apresentar, em conexão 
com êste exame, e proporá emendas ou efetuará 
outros arranjos que se tornem necessários para a 
emenda do presente Acôrdo no tocante ao seu 
funcionamento nos quarto e quinto anos. 

3. O Conselho submeterá, ou tomará 
medidas necessárias para submeter, aos 
Governos-membros, pelo menos, três meses 
antes do último dia do terceiro ano-cota do 
presente Acôrdo, um relatório sôbre os  
assuntos mencionados no parágrafo 2º dêste 
artigo. 

4. Cada Govêrno-membro poderá, no mais 
tardar dos meses após o recebimento do  
relatório do Conselho mencionado no parágrafo  
3º do presente artigo, retirar-se do presente  
Acôrdo, comunicando essa retirada ao Govêrno do 
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte; a 
retirada será válida a partir do último dia do terceiro 
ano-cota. 

5. (I) Se, após o prazo de dois meses 
mencionados no parágrafo 4º do presente  
artigo, um Govêrno que não se retirou do  
presente Acôrdo, em virtude dêste parágrafo,  
julgar que o número de Governos que se  
retirarem do Acôrdo, em virtude do referido 
parágrafo, ou que a importância dêsses Governos  
no quadro do presente Acôrdo for de natureza a 
prejudicar o funcionamento do Acôrdo, o dito 
Govêrno poderá, nos trinta dias que se seguirem  
à expiração do período supracitado, solicitar ao 
Presidente do Conselho a convocação de uma 
reunião especial dêste, no decorrer da qual os 
Govêrnos-membros do presente Acôrdo examinarão 
a questão de saber se continuarão ou não partes  
do mesmo. 

(II) Qualquer reunião especial, convocada  
em virtude de uma solicitação formulada de  
acôrdo com a alínea (I) acima, será realizada num 
prazo máximo de um mês após que o Presidente 
tenha recebido a solicitação em causa e os 
Governos representados na referida reunião poderão 
retirar-se do Acôrdo, comunicando a saída ao 
Govêrno do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda 
do Norte nos trinta dias que se seguirem à reunião; 
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a referida notificação de saída entrará em vigor trinta 
dias após a data de seu recebimento por êste 
Govêrno, 

(III) Os Governos que não forem 
representados na reunião especial, realizada em 
virtude das alíneas (I) e (II) acima, não poderão 
retirar-se do presente Acôrdo, nos, têrmos, das 
disposições das referidas alíneas. 

 
Artigo 43 

 
1. Se surgirem circunstâncias que, na opinião 

do Conselho, entravem ou ameacem entravar o 
funcionamento do presente Acôrdo, o Conselho 
poderá por um Voto Especial, recomendar aos 
Governos-membros uma emenda ao presente 
Acôrdo. 

2 O Conselho fixará o prazo no qual cada 
Govêrno-membro deverá notificar o Govêrno do 
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, se 
aceita ou não a emenda recomendada, em virtude do 
parágrafo 1º do presente artigo, 

3. Se, antes do fim do.prazo filixado no 
parágrafo 2º do presente artigo, todos os Govêrnos 
membros aceitarem uma emenda, esta última 
entrará em vigor imediatamente após o recebimento, 
da última notificação pelo Governo do Reino Unido 
da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. 

4. Se, no fim do prazo fixado no parágrafo 2º 
do presente artigo, uma emenda não fôr aceita pelos 
Govêrnos, dos países exportadores, que possuam 
75% dos votos atribuídos aos países exportadores e  
pelos Governos dos países importadores, 
possuidores de 75% dos votos atribuídos aos países 
importadores; essa emenda não entrará em vigor, 

5.Se, no fim do prazo fixado no  
parágrafo .2º do presente artigo uma,  
emenda fôr aceita pelos Governos dos países 
exportadores, detentores de 75% dos votos atri- 
 

buidos aos. países exportadores e pelos Governos 
dos países importadores, que possuam 75% dos 
votos atribuídos aos países importadores, mas não 
pelos Governos de todos os países importadores e 
exportadores: 

(I) A emenda entrará em vigor para os 
Governos que houverem comunicado sua aceitação, 
segundo os termos do parágrafo 2º do presente 
artigo no início do ano-cota que se seguir ao fim do 
prazo fixado nos têrmos dêsse parágrafo. 

(III) O Conselho decidirá, sem demora, se a 
emenda é de, natureza tal que os Governos-
membros que não a aceitem devam ser suspensos 
do presente Acôrdo, a partir do dia em que essa 
emenda entrar em vigor, nos têrmos da alínea (I) 
acima, e comunicará sua decisão nesse sentido a 
todos os Govêrnos membros. Se o Conselho 
decidir que a emenda é de tal natureza, os 
Governos-membros, que não tiverem aceito a 
emenda, informarão o Conselho, antes da data na 
qual a emenda deverá entrar em vigor, nos têrmos 
da alínea (I) acima, se continuarão a considerar 
esta emenda como inaceitável, e os Governos 
membros que a tiverem considerado assim serão 
automáticamente suspensos do presente Acôrdo. 
Todavia se um desses Governos-membros provar 
ao Conselho que foi impedido de aceitar a 
emenda, antes da entrada em vigor dessa última 
nos têrmos da alínea (I) acima, por motivo das 
dificuldades de ordem constitucional 
independentes de sua vontade; o Conselho poderá 
adiar a suspensão, até que as referidas 
dificuldades tenham sido superadas, e que o 
Governo-membro tenha notificado sua decisão ao 
Conselho. 

6. O Conselho determinará as regras 
segundo as quais será reintegrado um  
Governo membro suspenso, nos têrmos  
da alínea (II) do parágrafo 5º do presente artigo, 
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bem como as regras necessárias à aplicação do 
disposto no presente artigo. 
 

Artigo 44 
 

1. Se um Govêrno-membro considera-se 
lesado em seus interêsses pelo fato de qualquer dos 
Governos mencionados nos artigos 33 e 34 não 
haver ratificado, aceitado o presente Acôrdo, ou a êle 
houver aderido, ou também, em virtude das reservas 
aprovadas pelo Conselho, segundo os têrmos do 
artigo 45 do presente Acôrdo, êle comunicará isso ao 
Govêrno do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda 
do Norte. Ao receber tal notificação o Govêrno do 
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte 
informará imediatamente o Conselho, o qual 
examinará o assunto, ou na primeira reunião que se 
seguir, ou em quaisquer outras reuniões posteriores 
realizadas no prazo de um mês, no mais tardar, após 
o recebimento da dita notificação. Se, após um 
período de dois meses que se seguirem à notificação 
ao Govêrno do Reino Unido, o Govêrno-membro 
ainda considera lesados os seus interêsses, pode êle 
retirar-se do presente Acôrdo, notificando ao 
Govêrno do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda 
do Norte sua retirada, no prazo de 30 dias 
subseqüentes. 

2. Se um Govêrno membro demonstrar  
que, apesar do disposto no presente Acôrdo,  
o funcionamento dêste resultou numa grave  
redução no abastecimento, ou não estabilizou os 
preços no mercado livre, entre os limites previstos  
no presente Acôrdo e se o Conselho não tomar 
medidas para remediar tal situação, o Govêrno 
interessado poderá comunicar sua retirada do 
Acôrdo. 

3. Se, durante a vigência do presente Acôrdo, 
por motivo das medidas tomadas por um país não 
 

membro ou em virtude de medidas incompatíveis 
com o presente Acôrdo, tomadas por um país-
membro, produzir-se na relação entre a oferta e  
a procura no mercado livre uma evolução 
desfavorável, considerada por um Govêrno-membro 
como gravemente prejudicial a seus interêsses, êste 
Governo-membro poderá interpelar o Conselho. Se 
êste declarar que a causa tem fundamento, o 
Govêrno interessado poderá comunicar sua retirada 
do presente Acôrdo. 

4. Se algum Govêrno-membro considerar que 
seus interêsses serão prejudicados sèriamente em 
razão das quantidades de tonelagem básica de 
exportação a ser atribuída a país exportador não 
membro e não mencionado no artigo 14 e em vias de 
adesão ao presente Acôrdo, em virtude do disposto 
no Parágrafo 4º do artigo 41, tal Govêrno pode 
apresentar seu caso no Conselho que decidirá a 
respeito. Se, apesar da decisão do Conselho, o 
referido Govêrno considerar que seus interêsses 
continuam a ser prejudicados sèriamente, poderá êle 
comunicar sua retirada do presente Acôrdo. 

5. O Conselho tomará, no decorrer de 30 dias, 
uma decisão sôbre qualquer questão que lhe fôr 
submetida, em virtude dos parágrafos 2º, 3º e 4º do 
presente artigo, se o Conselho não se tiver 
pronunciado no prazo fixado o Govêrno que 
submeteu a questão ao Conselho, terá direito de 
comunicar sua retirada do presente Acôrdo. 

6. Cada Govêrno-membro poderá se vier a 
encontrar-se envolvido em hostilidade, solicitar, ao 
Conselho, a suspensão no todo ou em parte, das 
obrigações que lhe foram impostas, pelo presente 
Acôrdo. Se esta solicitação fôr rejeitada, êste 
Govêrno comunicará sua retirada do presente 
Acôrdo. 

7. Se um Govêrno membro  
aproveitar-se dos dispositivos do pará- 
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grafo 2º do artigo 16 para desobrigar-se dos 
compromissos que assumiu nos têrmos do referido 
artigo, qualquer outro Govêrno membro terá o direito 
de comunicar sua própria retirada a qualquer 
momento, no decorrer dos três meses que se 
seguirem, depois de ter explicado seus motivos ao 
Conselho. 

Além das situações previstas em qualquer 
parte do presente Acôrdo, quando um Govêrno-
membro demonstrar que razões independentes de 
sua vontade impedem-no de cumprir as obrigações 
contraídas, nos têrmos do presente Acôrdo, poderá 
comunicar sua retirada do Acôrdo, sob a reserva de 
que o Conselho decidirá se esta retirada é 
justificada. 

9. Se um Govêrno-membro considerar que 
uma retirada do presente Acôrdo, comunicada em 
execução das disposições do presente artigo, por 
qualquer outro Govêrno-membro e referente a seu 
território metropolitano ou a todo ou parte do território 
não metropolitano cuja representação internacional 
êle assume, é de importância tal que entrava o 
funcionamento do presente Acôrdo, êste Govêrno 
poderá comunicar sua própria retirada do presente 
Acôrdo a qualquer momento, no decorrer dos três 
meses seguintes. 

10. Qualquer comunicação de retirada feita em 
execução do presente artigo deverá ser dirigida ao 
Govêrno do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda 
do Norte, e entrará em vigor 30 dias após a data do 
seu recebimento por êste Govêrno. 

 
Artigo 45 

 
1. Qualquer Govêrno que, em 31 de dezembro 

de 1958, era parte, com uma ou mais reservas, do 
Acôrdo Internacional do Açúcar em 1953, ou do Acôrdo 
emendado pelo Protocolo de 1956, está capacitado 
 

a fazer reserva ou reservas idênticas ao tempo da 
assinatura, ratificação, aceitação do presente Acôrdo 
ou adesão ao mesmo. 

2 – Qualquer Govêrno representado na 
Conferência das Nações Unidas sôbre o Açúcar, de 
1958, pode fazer uma ou mais reservas pelos 
mesmos têrmos e pelo mesmo modo mencionados 
no parágrafo 1º dêste artigo. Qualquer litígio surgido 
em virtude dêste parágrafo será solucionado de 
acôrdo com o processo estatuído no artigo 40. 

3. Qualquer outra reserva a êste Acôrdo, feita 
no momento da assinatura, ratificação, aceitação ou 
adesão, exigirá o consentimento do Conselho. 

4. Sempre que alguma reserva ou reservas 
são feitas de acôrdo com êste artigo, e que exijam o 
consentimento do Conselho, êste examinará o 
assunto, logo que tal seja praticável, após o depósito 
do instrumento de ratificação, aceitação ou  
adesão, conforme o caso, do Govêrno intessado. O 
instrumento será considerado em vigor a título 
provisório até o momento em que o Conselho haja 
examinado o assunto e, se êsse Govêrno não 
consegue obter o consentimento do Conselho para 
reserva ou para a reserva com alguma modificação, 
ou o mesmo Govêrno não está desejoso de retirar a 
reserva, o instrumento cessará de vigorar. 

5. As atribuições do Conselho especificadas 
neste artigo serão exercidas mediante Voto Especial. 

6. Na atribuição do presente artigo impedirá 
qualquer Govêrno-membro de retirar, quer no todo, 
quer em parte, qualquer reserva oposta por êle. 

 
Artigo 46 

 
1. Sempre que, em virtude do Acôrdo 

Internacional do Açúcar de 1953, emendado  
pelo Protocolo de 1956, as conseqüências  
de qualquer medida tomada, a ser tomada, ou 
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deixada de ser tomada em um ano-cota, tenham 
efeito, tendo-se em vista o funcionamento do citado 
Acôrdo, no ano-cota subseqüente, tais conseqüências 
terão o mesmo efeito perante o primeiro ano-cota do 
presente Acôrdo, tal como se os dispositivos do 
Acôrdo de 1953, emendado pelo Protocolo de 1956, 
continuassem a vigorar, para tal fim. 

2. Apesar do disposto nos parágrafos 1º e 2º 
do artigo 18 e do parágrafo 1º do presente artigo, as 
cotas iniciais provisórias de exportação para o ano-
cota de 1959 serão estabelecidas pelo Conselho 
durante o mês de janeiro de 1959. 

 
Artigo 47 

 
O Govêrno do Reino Unido da Grã-Bretanha e 

Irlanda do Norte informará imediatamente todos os 
Governos signatários e aderentes sôbre cada 
notificação e comunicação de retirada recebidas em 
virtude dos artigos 42, 43, 44 e 48. 

 
CAPÍTULO XIX 

 
APLICAÇÃO TERRITORIAL 

 
Artigo 48 

 
1. Qualquer Govêrno poderá, no momento da 

assinatura, da ratificação, da aceitação do presente 
Acôrdo ou da adesão a êste ou em qualquer momento 
posterior, declarar por notificação ao Govêrno do 
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte que 
o Acôrdo se estenderá à totalidade ou parte dos 
territórios não metropolitanos dos quais êsse Govêrno 
assume a representação internacional, e o Acôrdo se 
aplicará desde o recebimento desta notificação aos 
territórios que forem nela mencionados. 

2. Dentro do prazo de 30 dias após uma 
solicitação do Conselho, cada Govêrno fornecerá  
a êste uma lista, redigida em têrmos geo- 
 

gráficos, do território ou territórios aos quais,  
naquele momento, êste Acôrdo se aplica, seja  
em virtude de ratificação, aceitação ou adesão,  
de acôrdo com o artigo 41, seja em virtude  
de notificação feita por aquêle Govêrno,  
de conformidade com o parágrafo 1º dêste  
artigo. 

3. De acôrdo com as disposições dos artigos 
42, 43 e 44 reverentes à retirada, qualquer  
Govêrno-membro poderá comunicar ao Govêrno  
do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte  
a retirada, em separado, do presente Acôrdo,  
na totalidade ou em parte, dos territórios não 
metropolitanos cuja personalidade internacional êle 
assume. 

4. No caso de retirada por parte de  
um Govêrno-membro de todos ou de alguns  
dos territórios não metropolitanos de cujas 
relações internacionais é responsável, e no caso 
de modificações em aplicação no território 
metropolitano ou não metropolitano, de qualquer 
país-membro, comunicadas essas modificações  
ao Conselho por qualquer Govêrno-membro  
nos têrmos do parágrafo 2º dêste artigo, o 
Conselho, a pedido de qualquer Govêrno-membro, 
examinará se cabe efetuarem-se mudanças  
no «status», cotas, direitos e obrigações do 
Govêrno interessado, e, se fôr o caso decidirá  
por Voto Especial, sôbre as mudanças a serem 
feitas nesse sentido. Se o Govêrno-membro  
em causa considerar que seus interêsses  
são prejudicados pela decisão do Conselho, êle 
poderá retirar-se dêste Acôrdo, anunciando a  
sua retirada ao Govêrno do Reino Unido, da  
Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, num prazo  
de 30 dias após o Conselho ter chegado a uma 
decisão. 

Em fé do que os representantes abaixo 
assinados, devidamente autorizados por seus 
respectivos Governos, assinaram o presente 
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Acôrdo nas datas que figuram ao lado de suas 
assinanuras. 

Os textos do presente Acôrdo em línguas 
chinesa, inglêsa, francesa, russa e espanhola  
serão igualmente autênticos, sendo os originais 
depositados junto ao Govêrno do Reino Unido da 
Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, que transmitirá 
cópias certificadas a todos os Governos signatários 
ou aderentes. 

 
Discussão única do Veto nº 5, de 1959, do 

Prefeito do Distrito Federal, ao Projeto de Lei Municipal 
nº 3-59, que manda incluir no Plano de Obra da Cidade 
uma série de novas realizações de interêsse público e 
dá outras providências (incluído na Ordem do Dia nos 
têrmos do art. 171 nº II, letra c, do Regimento Interno) 
tendo Parecer nº 551, de 1959, da Comissão de 
Constituição e Justiça, pela aprovação do veto. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o veto. 

(Pausa). 
Não havendo quem queira usar da palavra, 

declaro encerrada a discussão. 
Tratando-se de matéria cuja votação é 

secreta, será feita pelo processo mecânico. 
Há 32 Senadores no recinto. 
Os Senhores Senadores que aprovam o veto, 

votarão «Sim»; os que rejeitam o veto, votarão «Não». 
Em votação o projeto. (Pausa). 
Votaram a favor 29 Senhores Senadores e 

contra 1. Houve duas abstenções. 
O veto está aprovado. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da  

Câmara número 7, de 1959, que cria cargos  
no Quadro Permanente do Ministério da  
Educação e Cultura; incorpora ao Patrimônio  
da União os bens que constituem 
 

a Faculdade de Farmácia e Odontologia, de  
Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, e dá 
outras providências (incluído em Ordem do Dia  
em virtude de dispensa de interstício, concedida  
na sessão anterior, a requerimento do Senhor 
Senador Gaspar Velloso), tendo Pareceres  
(sob números 552 a 554, de 1959) das Comissões: 
de Educação e Cultura, favorável, com as  
Emendas que oferece sob ns. 1 a 4; (C.E.C.); de 
Serviço Público Civil, favorável ao projeto e às 
emendas; de Finanças, favorável ao projeto e as 
emendas. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 

requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 376, DE 1959 

 
Nos têrmos dos arts. 212, letra l, e 274,  

letra b, do Regimento Interno, requeiro adiamento  
da discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 7,  
de 1959, a fim de ser feita na sessão de 16 do 
corrente. 

Sala das Sessões, em 15 de outubro de 1959 
– Heribaldo Vieira. 

O SR. PRESIDENTE: – Em virtude de 
deliberação do Plenário, o Projeto sai da Ordem do 
Dia para ser incluído na de amanhã. 

Escolha de membro do Conselho Nacional  
de Economia. Discussão única do Parecer da 
Comissão de Economia sôbre a Mensagem nº  
174, de 1959, pela qual o Sr. Presidente da 
República submete ao Senado a escolha do Sr.  
José Garrido Tôrres para membro do Conselho 
Nacional de Economia. 
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O SR. PRESIDENTE: – Tratando-se de 
assunto a ser considerado em sessão secreta, peço 
aos Senhores funcionários que tomem providências 
nesse sentido. 

A sessão transforma-se em secreta às 21 
horas e 55 minutos e volta a ser pública às 22 horas 
e 5 minutos. 

O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a 
sessão. 

Sôbre a mesa Redação Final, que vai ser  
lida. 

É lido e aprovado, e vai à promulgação o 
seguinte: 

 
PARECER 

Nº 567, DE 1959 
 

Redação Final do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 14, de 1959. 

 
Relator: Sr. Menezes Pimentel. 
A Comissão apresenta a Redação Final  

(fl. anexa) do Projeto de Decreto Legislativo nº  
14, de 1959, de iniciativa da Câmara dos  
Deputados. 

Sala das Comissões, em 15 de outubro de 
1959. – Afonso Arinos, Presidente eventual. – 
Menezes Pimentel, Relator. – Ary Vianna. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 567, DE 1959 
 

Redação Final do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 14, de 1959. 

 
Faço saber que o Congresso Nacional 

aprovou nos têrmos do art. 66, inciso I da 
Constituição FederaI, e eu promulgo o seguinte: 

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1959 

 
Aprova o Acôrdo Internacional do Açúcar, 

assinado pelo Brasil em Londres a 15 de dezembro 
de 1958. 

 
Art. 1º – É aprovado o Acôrdo Internacional do 

Açúcar assinado pelo Brasil, em Londres, a 15 de 
dezembro de 1958. 

Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a 
matéria da Ordem do Dia. 

Vou encerrar a sessão. Designo para a de 
amanha, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Primeira discussão (3º dia) do Projeto de 

Emenda à Constituição nº 2 de 1959, que altera 
dispositivos constitucionais referentes à organização 
do Estado da Guanabara, tendo Parecer Contrário, 
sob nº 233, de 1959, da Comissão Especial (com 
votos em separado dos Srs. Senadores Jefferson de 
Aguiar e Afonso Arinos e substitutivo do Sr. Jefferson 
de Aguiar e mais 17 Senhores Senadores). 

2 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 7, de 1959, que cria cargos no Quadro 
Permanente do Ministério da Educação e Cultura; 
incorpora ao Patrimônio da União os bens  
que constituem a Faculdade de Farmácia e 
Odontologia de Natal, no Estado do Rio Grande  
do Norte, e dá outras providências (incluído em 
Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício, 
concedida na sessão anterior, a requerimento  
do Sr. Senador Gaspar Velloso), tendo Pareceres 
(sob ns. 552 a 554, de 1959) das Comissões:  
de Educação e Cultura, favorável, com 
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as Emendas que oferece sob ns. 1 a 4; (C.E.C.); de 
Serviço Público Civil, favorável, ao projeto e às 
emendas; de Finanças, favorável ao projeto e às 
emendas. 

3 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 72, de 1959 (nº 974, de 1956, na Câmara), 
que concede isenção de direitos de importação para 
materiais, máquinas e equipamentos adquiridos pela 
Refinaria e Exploração de Petróleo União S.A. para a 
instalação de sua refinaria de Capuava, no Estado 
de São Paulo (incluído em Ordem do Dia em virtude 
de dispensa de interstício, concedida na sessão 
anterior a requerimento do Sr. Senador Lino de 
Mattos), tendo Parecer Favorável, sob nº 549, de 
1959, da Comissão de Finanças. 

4 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 81, de 1959 (nº 43, de 1959, da Câmara), 
que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial 
de Cruzeiros 3.000.000,00, para ocorrer às despesas 
da realização do VII Congresso Nacional de 
Jornalistas em Fortaleza, Ceará em 1959 (incluído 
em Ordem do Dia em virtude de dispensa de 
interstício concedida na sessão anterior a 
requerimento do Sr. Senador Lameira Bittencourt), 
tendo Parecer Favorável), sob nº 547, de 1959, da 
Comissão de Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 22 horas e  

5 minutos. 
 



137ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 16 DE OUTUBRO DE 1959 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. FILINTO MÜLLER E CUNHA MELLO 
 

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

Cunha Mello. 
Lameira Bittencourt. 
Zacharias de Assumpção. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Leônidas Mello. 
Mathias Olympio. 
Victorino Corrêa. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Argemiro de Figueiredo. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Silvestre Péricles. 
Lourival Fontes. 
Heribaldo Vieira. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Otávio Mangabeira. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Milton Campos. 
Moura Andrade. 
Lino de Mattos. 
Pedro Ludovico. 
Coimbra Bueno. 
Taciano de Mello. 
João Villasbôas. 

Filinto Müller. 
Fernando Corrêa. 
Alô Guimarães. 
Gaspar Velloso. 
Souza Naves. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Irineu Bornhausen. 
Alem de Sá. – (49). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 49 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, declaro aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Quarto Secretário, servindo de 2º, 

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

O Sr. Cunha Mello, 1º Secretário, lê o 
seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Ofício 

 
Da Câmara dos Deputados, sob nº 1.814, 

encaminhando autógrafo do 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 85, DE 1959 

 
(Nº 1.524-B, de 1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Inclui escolas superiores entre os 

estabelecimentos subvencionados pelo Govêrno 
Federal. 
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O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º São incluídas, nos têrmos da Lei nº 

1.254, de 4 de dezembro de 1950, entre os 
estabelecimentos subvencionados pelo Govêrno 
Federal as Faculdades: Católica de Filosofia; da 
Universidade do Ceará; de Ciências Econômicas, da 
Paraíba; de Filosofia, Ciências e Letras "Santa 
Maria", de Belo Horizonte; de Filosofia, Ciências e 
Letras "Cristo-Rei", de São Leopoldo; de Filosofia, 
Ciências e Letras, da Universidade Mackenzie, de 
São Paulo; de Ciências Econômicas, da 
Universidade Católica de Pernambuco. 

Parágrafo único. São concedidas subvenções 
anuais de Cruzeiros 3.000.000,00 (três milhões de 
cruzeiros) à Faculdade Católica de Filosofia da 
Universidade do Ceará, e de Cr$ 2.500.000,00 (dois 
milhões e quinhentos mil cruzeiros) às demais. 

Art. 2º Para ocorrer ao pagamento das 
subvenções correspondentes ao exercício de 1959, é 
o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério 
da Educação e Cultura, o crédito especial de 
Cruzeiros 15.500.000,00 (quinze milhões e 
quinhentos mil cruzeiros). 

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

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

 
PARECER 

Nº 568, DE 1959 
 

Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 115, de 1958 (nº 2.454-B, de 1957, 
na Câmara dos Deputados), que regula a venda de 
ações de sociedades anônimas, inclusive de 
economia mista, pertencentes à União, aos Estados 
ou aos Municípios. 

 
Relator: Sr. Mem de Sá. 

O Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 1958, é 
de autoria do inesquecível Deputado Odilon Braga 
que, permanentemente preocupado com a defesa 
dos interêsses do Brasil, o concebeu como meio de 
evitar possíveis abusos ou desídias que levassem a 
União, os Estados e os Municípios a perder o 
contrôle de sociedades anônimas de que participem. 

Estabelece, por isto, que a venda das ações 
de propriedade dos Municípios, dos Estados e da 
União depende sempre, sob pena de nulidade de 
pleno direito, de prévia autorização dos órgãos 
legislativos, os quais, no exercício de tão grave 
encargo, devem realizar investigações destinadas a 
verificar se a alienação implica a perda do contrôle 
das emprêsas, qual o valor delas, sua significação 
econômica etc. 

A douta Comissão de Constituição e Justiça, 
em magnífico parecer do eminente Senador 
Argemiro de Figueiredo, considerou inconstitucional 
a proposição em suas referências a Estados e 
Municípios que, pelas razões aduzidas, devem ficar 
fora da competência de legislação ordinária da 
União, na matéria em causa. Apresentou, por isto, 
emendas substitutivas dos artigos 1º e 2º do projeto, 
expungindo dos mesmos as referências a Estados e 
Municípios. 

Nos têrmos propostos pela Comissão de 
Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças 
considera o projeto de grande utilidade e 
conveniência. 

Seu nobre autor teve em mira, como diz na 
justificação, impedir que conhecidas manobras e 
pressões financeiras levassem o Estado a perder o 
contrôle de emprêsas de alto sentido para a 
economia nacional, em favor de grupos 
internacionais. Mas, afora êste objetivo, que por si só 
legitimaria o projeto, também êle se recomenda 
como instrumento acautelador do patrimônio da 
União. 
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As ações de propriedade dela, em sociedades 
anônimas ou de economia mista, representam, 
freqüentemente, valores vultosos e, por vêzes, 
imensos. Não é razoável, portanto, que o Poder 
Executivo, que depende de autorização legislativa 
para doar ou vender a menor fração de terras que 
possuir no mais remoto município do País, possa 
alienar, sem a mesma prévia autorização, milhares 
de ações, de emprêsas como, para exemplificar, a 
Vale do Rio Doce, a Acesita e outras. Esta 
autorização do Poder Legislativo, assim, encontra 
fundamento na melhor doutrina quer política, quer 
financeira. O Govêrno é exercido, em conjunto, pelo 
Legislativo e pelo Executivo, cabendo àquele função 
eminente em tudo quanto respeita à finança pública, 
e, òbviamente, ao patrimônio do Estado. 

Aos representantes do povo, nas democracias 
representativas, cabe, primacialmente, a atribuição 
de fixar tributos e despesas, bem como permitir a 
alienação dos bens patrimoniais do Estado. 

O projeto do Deputado Odilon Braga, com as 
emendas da Comissão de Constituição e Justiça, 
deve merecer, por tôdas as razões, a aprovação do 
Senado. 

Entende, porém, a Comissão que o art. 3º do 
projeto, declarando que "são mantidos em vigor os 
textos legais que obrigam a União a conservar em seu 
poder 51% das ações de voto das sociedades de que 
participe" – deve ser suprimido por ocioso e, portanto, 
contrário à boa técnica legislativa. Se os textos legais 
não são expressamente revogados por lei, continuam 
em vigor, independentemente de nova declaração a 
respeito. Assim, apresenta a seguinte emenda: 

 
EMENDA Nº 3 (CF) 

 
Suprima-se o artigo 3º. 
É o parecer. 
Sala das Comissões, em 14 de outubro de 1959. 

– Gaspar Velloso, Presidente. – Mem de Sá, Relator. 
 

– Taciano de Mello. – Ary Vianna. – Fernandes 
Távora. – Caiado de Castro. – Milton Campos. – 
Francisco Gallotti. – Padre Calazans. 

 
PARECER 

Nº 569, DE 1959 
 

Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 
Lei nº 216, de 1955, da Câmara dos Deputados (nº 
4.891-B, de 1954, na Câmara), que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o 
crédito especial de Cr$ 25.000.000,00, destinado à 
regularização de despesas da Superintendência 
das Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio 
Nacional. 

 
Relator: Sr. Francisco Gallotti. 
O Projeto de Lei nº 216, de 1955, oriundo da 

Câmara, autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$ 
25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de cruzeiros), 
destinado à regularização de despesas da 
Superintendência das Emprêsas Incorporadas ao 
Patrimônio Nacional e que será automàticamente 
registrado e distribuído ao Tesouro Nacional, pelo 
Tribunal de Contas. 

A abertura dêsse crédito foi solicitada ao 
Congresso Nacional pelo Sr. Presidente João  
Café Filho (Mensagem nº 2.232, de 27 de setembro 
de 1954), na forma do art. 67 da Constituição. O 
pedido teve origem numa exposição feita pelo Sr. 
Marcial Dias Pequeno, Superintendente das 
Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio da União  
ao Sr. Ministro da Fazenda, Sr. Otávio Bulhões, 
mostrando a real e desesperadora situação 
daquelas Emprêsas e solicitando fôsse o Banco do 
Brasil autorizado a fornecer, como antecipação  
de receita, a importância de Cruzeiros 
25.000.000,00, com o que concordou o Sr. Ministro, 
resultando daí a Exposição de Motivos nº 1.576, de  
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22 de setembro de 1954, ao Sr. Presidente Café 
Filho, que, afinal, solicitou ao Congresso Nacional a 
abertura de crédito especial que ora é examinado, 
com o fim de "regularizar despesas da 
Superintendência das Emprêsas Incorporadas ao 
Patrimônio Nacional." 

Em 7 de fevereiro de 1958, sendo o Relator o 
Senador Júlio Leite, a Comissão de Finanças 
aprovou o parecer favorável emitido. A 26 de 
fevereiro, o Sr. Senador Lima Teixeira requereu 
fôssem solicitadas informações ao Sr. Ministro da 
Fazenda "sôbre se ainda perdura a necessidade do 
referido crédito." 

Em 1º de abril de 1958, o Sr. Ministro da 
Fazenda, baseado em pareceres da Contadoria 
Geral da República, que opinava pela aprovação, 
transmitiu ao Senado tal informação. 

Em 16 de abril de 1958, o Sr. Senador Cunha 
Mello, em pedido de informações ao Ministério da 
Fazenda, perguntava: 

a) quanto a União já adiantou às Emprêsas 
Incorporadas; 

b) a que título foram feitos os adiantamentos; 
c) se as Emprêsas estavam em liquidação, 

qual o montante em moeda de seus bens já vendidos 
e se o produto destas vendas foi recolhido ao 
Tesouro Nacional. E ainda: se a Superintendência 
das Emprêsas Incorporadas têm prestado 
regularmente contas de suas diversas gestões, por 
exercício, e obtido quitação. 

As informações foram prestadas com os 
maiores esclarecimentos pela Contadoria Geral da 
República e pela Superintendência das Emprêsas 
Incorporadas. 

Aos itens foi respondido: 
 

Em 1953........................................ 34.000.000,00 
Em 1954........................................ 52.210.090,00 
Em 1955........................................ 1.562.880,00 
Em 1956........................................ 16.840.000,00 
Num total, nos quatro anos, de..... 104.612.970,00 

 

Em 1957, após medidas drásticas, houve um 
"superavit" de Cruzeiros 29.913.386,00, devendo-se 
tal fato ao fechamento das Emprêsas deficitárias e 
sua imediata liquidação, e ainda que o valor dos 
bens alienados a particulares, ou transferidos a 
outros órgãos públicos (INIC e Departamento da 
Imprensa Nacional) se eleva a Cruzeiros 
881.225.892,20, dos quais foram recebidos pela 
Superintendência Cr$ 84.105.058,00 e pela 
Emprêsa "A Noite", em liquidação, Cruzeiros 
15.848.589,10, num total de Cr$ 99.953.647,10, 
faltando receber do INTC a importância de Cr$ 
763.272.245,10, e do Departamento de Imprensa 
Nacional Cruzeiros 18.000.000,00, de modo a 
formarem tais parcelas o montante anunciado de Cr$ 
881.225.892,30. Da informação se conclui que não 
houve recolhimento ao Tesouro Nacional (item c), 
tão pouco esclarece a que título foram feitos 
adiantamentos (item b). E no número 18 das 
informações diz: 

"A prestação de contas da liquidação está 
sendo ultimada para ser submetida ao Tribunal de 
Contas." 

O Tribunal de Contas, respondendo, informou, 
em 24-4-58: 

"A Superintendência prestou contas relativas 
aos exercícios de 1946 a 1950 e 1953, tendo sido 
julgadas quites as relativas aos exercícios de 1946 e 
1948. Quanto às contas de 1949, 1950 e 1953, estão 
dependendo de cumprimento de diligência ordenada 
pelo Tribunal. Não foram remetidas as tomadas  
de contas dos exercícios de 1951, 1952 e 1954 a 
1956." 

A 1º de outubro corrente, o Senhor  
Senador Cunha Mello requereu a retirada da Ordem 
do Dia do projeto em exame, para que retornasse  
a esta Comissão a fim de ser reexaminada a  
matéria. 
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Como vêem os Senhores Membros desta 
Comissão: não pode haver – de longa data – maior 
balbúrdia e incompreensão nas prestações de contas 
dessa Organização! Muitas são as administrações 
nesse longo período e não sabem se chegará o dia 
em que tudo possa ser devidamente regularizado... 

Após êsse cipoal de dados, resta-nos dar 
parecer sôbre o crédito de Cr$ 25.000.000,00 pedido 
ao Senhor Presidente João Café Filho, em 1954, e 
que visa regularizar despesas da Superintendência 
das Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio da União. 
Negar aprovação: que significaria? Nada. Tudo ficará 
como está, sem a regularização. Portanto, ao menos 
aprová-lo, para regularizar e ao Tribunal de Contas 
cobrar, em última etapa, o exame final das 
prestações de contas. 

Pela aprovação. 
Sala das Comissões, em 14 de outubro de 

1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Francisco 
Gallotti, Relator. – Fernandes Távora. – Taciano de 
Mello. – Mem de Sá, vencido. – Caiado de Castro, 
vencido. – Milton Campos, vencido. – Padre 
Calazans, vencido. 

 
PARECERES 

NS. 570 E 571, DE 1959 
 

Nº 570, de 1959 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 208, de 1958 (na 
Câmara nº 3.384-B, de 1957), que concede pensão 
especial de Cr$ 3.000,00 mensais a Francisca 
Philemon de Mascarenhas, viúva de Francisco de 
Assis Mascarenhas. 

 
Relator: Sr. Ruy Carneiro. 
Pelo presente projeto é concedida a  

pensão especial de Cruzeiros 3.000,00 (três  
mil cruzeiros) mensais a Francisco Philemon  
de Mascarenhas, viúva de Francisco de  
 

Assis Mascarenhas, antigo inspetor da Comissão de 
Linhas Telegráficas e Estratégicas de Mato Grosso 
ao Amazonas. 

A justificação esclarece que a pretendida 
proteção do Estado recairá sôbre a viúva de 
dedicado servidor, o qual, no desempenho de suas 
espinhosas atividades, trabalhou de 1907 a 1917 sob 
as ordens diretas do Marechal Rondon. O grande 
sertanista – prossegue a justificação – jamais 
poupou elogios ao trabalho daquele seu 
subordinado. 

Do ponto de vista constitucional e jurídico, 
nada há que invalide a proposição em exame. A 
douta Comissão de Finanças dirá no mérito. 

É o parecer. 
Sala das Comissões, em 12 de agôsto de 

1959. – Lourival Fontes, Presidente. – Ruy Carneiro, 
Relator. – Mourão Vieira. – Daniel Krieger. – Milton 
Campos. – Attílio Vivacqua. 

 
Nº 571, de 1959 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 208, de 1958 (na Câmara, nº 
3.384, de 1957). 

 
Relator: Sr. Fernandes Távora. 
O Projeto da Câmara nº 3.384, de 1957, 

concede a pensão de três mil cruzeiros mensais a 
Dona Francisco Philemon de Mascarenhas, viúva de 
Francisco de Assis Mascarenhas, ex-inspetor da 
Comissão de Linhas Telegráficas e estratégicas de 
Mato Grosso ao Amazonas. 

O autor dêste projeto justifica-o, não só pelas 
anteriores concessões como por tratar-se da viúva 
de um funcionário que serviu, por 10 anos, sob as 
ordens do Marechal Rondon, que foi pródigo em 
elogios aos seus preciosos serviços, naquela árdua e 
difícil Comissão. 

Como comprovante do alegado, existe arquivado 
no Ministério da Fazendo o Processo nº 2.358, de 3  
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de novembro de 1943, assim como outros 
documentos instrutivos da petição da viúva, em que 
aquêle venerando soldado faz as melhores 
referências ao seu prezado auxiliar Francisco de 
Assis Mascarenhas. 

Sou, pois, de parecer que a douta Comissão 
de Finanças agirá com justiça, apoiando o projeto em 
aprêço. 

Sala das Comissões, em 14 de outubro de 
1859. – Gaspar Velloso, Presidente. – Fernandes 
Távora, Relator. – Guido Mondin. – Mem de Sá. – 
Taciano de Mello. – Padre Calazans. – Milton 
Campos. – Caiado de Castro. – Francisco Gallotti. – 
Ary Vianna. 

 
PARECERES 

NS. 572, 573 E 574, DE 1959 
 

Nº 572, de 1959 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 
o Projeto de Resolução nº 6, de 1959, que dispõe 
sôbre a reversão de Benedicto Afonso de Araújo, no 
cargo de Auxiliar de Portaria, classe "J", do Quadro 
da Secretaria do Senado Federal. (Apresentado pela 
Comissão Diretora). 

 
Relator: Sr. Jefferson de Aguiar. 
A Comissão Diretora do Senado Federal 

apresentou Projeto de Resolução, sob nº 6, de 13 do 
corrente mês, com o objetivo de determinar a reversão 
de Benedicto Afonso de Araújo, ao serviço ativo no 
cargo de auxiliar de Portaria, classe "J", do Quadro da 
Secretaria, ficando assegurado o seu acesso à classe 
"K", na primeira vaga a ser provida por merecimento. 

Justificando o projeto, afirma-se que, "não 
mais existindo os motivos que deram causa a 
aposentadoria do aludido funcionário", a reversão se 
impõe, nos têrmos da legislação em vigor. 

Esclareça-se que Benedicto  
Afonso de Araújo, foi aposentado no  
 

cargo de servente, classe "H", nos têrmos do  
art. 191, item I, § 3º, da Constituição Federal, 
combinado com o art. 234, do Regulamento da 
Secretaria do Senado, "com os vencimentos 
integrais e a gratificação adicional que tiver direito, 
por tempo de serviço", 20 de abril de 1954 
(Resolução nº 11). 

Assinalam as informações constantes dos 
processos anexados ao projeto que teria ocorrido 
equívoco na aposentação do funcionário em 
referência, por isso que, contra a evidência do 
laudo que o considerava não inválido para o 
serviço, a Comissão Diretora da época o aposentou 
compulsoriamente, sob o fundamento de ter êle 
gozado mais de vinte e quatro meses de licença 
para tratamento de saúde, sem se considerar o 
caráter de excepcionalidade, no que concerne à 
invalidez definitiva, no mandamento imperativo dos 
arts. 218 e 223 do Regulamento da Secretaria do 
Senado. 

O cargo de servente, classe "H", foi 
transformado no cargo de auxiliar de portaria,  
classe "I", pela Resolução nº 15, de 25 de maio de 
1954. 

A Lei nº 1.050, de 1950, estabelece a 
inspeção médica para os inativos, aposentados por 
invalidez, e prevê a reversão dêles se considerados 
aptos para o serviço, "independentemente de 
quaisquer formalidades" (sic). 

O Decreto nº 28.140, de 19 de maio de 1950, 
que regulamentou a Lei nº 1.050 (reajusta os 
proventos da inatividade dos servidores públicos, 
civis e militares, atacados de moléstia grave, 
contagiosa ou incurável) determina a reversão do 
funcionário ao serviço público, quando julgado apto 
pelo Serviço de Biometria Médica, como no caso em 
exame, no cargo equivalente ao que ocupava na 
época da aposentadoria, ou naquele que resultar das 
transformações posteriores à aposentadoria (art. 6º), 
em vaga existente e a ser preenchida por 
merecimento. 
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O funcionário interessado tinha estabilidade no 
cargo (Constituição, art. 188, II) e dêle só poderia ser 
privado, na plenitude do seu exercício, com as 
vantagens que daí decorriam (gratificações 
adicionais, promoções, aumento de vencimentos, 
diárias etc), em decorrência de sentença judiciária, 
processo administrativo ou por extinção do cargo 
(Constituição, artigo 189, II). 

Por conseguinte, o Projeto de Resolução nº 6, 
se afina com a lei vigente e constitui ato de justiça, 
com a reparação integral de equívoco ocasionado 
pela aposentadoria compulsória do funcionário, 
assim privado de promoções e vantagens que a 
medida louvável da Comissão Diretora soluciona 
adequadamente, merecendo, por isso mesmo, 
aprovação integral. 

Sala das Comissões, em 20 de maio de 1959. 
– Lourival Fontes, Presidente. – Jefferson de Aguiar, 
Relator. – Argemiro de Figueiredo. – Daniel Krieger. 
– Milton Campos. – Menezes Pimentel. – Lima 
Guimarães. – Attílio Vivacqua. 

 
Nº 573, de 1959 

 
Da Comissão de Saúde Pública, sôbre o 

Projeto de Resolução nº 6, de 1959. 
 
Relator: Sr. Reginaldo Fernandes. 
Trata-se de projeto de resolução em que se 

manda reverter o Auxiliar de Portaria, classe "J", 
Benedicto Afonso de Araújo ao cargo do qual foi 
afastado por motivo de saúde. Justifica a Comissão 
Diretora tal projeto por não mais existirem os motivos 
que deram causa à aposentadoria do aludido 
funcionário. 

Tramita o projeto pela Comissão de 
Constituição e Justiça que opinou pela sua 
aprovação e conseqüente reversão do funcionário. A 
Comissão de Finanças, todavia, antes de pronunciar-
se, achou por bem ouvir a esta Comissão sôbre  
 

a conveniência da aprovação do projeto. 
Falecem, entretanto, a esta Comissão, os 

elementos de indagação que possam confirmar ou 
infirmar o laudo do Serviço de Biometria Médica, 
anexo aos autos, e que dá como recuperado o 
referido servidor. 

A Lei nº 1.050, de 1950, estabelece a 
inspeção médica para os inativos, aposentados por 
invalidez, e prevê a sua reversão se considerados 
aptos para o serviço, frisando que esta se fará 
independentemente de quaisquer formalidades. O 
Decreto nº 28.140, de 19 de maio de 1950, que 
regulamentou a lei citada determina que o órgão 
competente para essa verificação é o Serviço de 
Biometria Médica. Nenhum fato novo foi aduzido ao 
processo que invalidasse o laudo dêsse Serviço. 
Êsse laudo, segundo ofício do Diretor do Serviço de 
Biometria, constante dos autos, foi atualizado e o 
servidor considerado apto para reassumir o cargo. 

Atendendo, portanto, a que se trata de medida 
reparadora, solvendo equívoco prejudicial ao 
patrimônio do funcionário, opinamos pela aprovação 
do projeto. 

Sala das Comissões, em 12 de agôsto de 1959. 
– Reginaldo Fernandes, Presidente e Relator. – Alô 
Guimarães. – Fernando Corrêa. – Pedro Ludovico. 

 
Nº 574, de 1959 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre Projeto de 

Resolução nº 6, de 1959, do Senado Federal. 
 
Relator: Sr. Milton Campos. 
O Projeto de Resolução nº 6, de 1959, 

elaborado pela Comissão Diretora do Senado, 
destina-se a conceder a Benedicto Afonso de Araújo 
reversão ao serviço ativo, no cargo de Auxiliar de 
Portaria, classe "J", do Quadro da Secretaria do 
Senado, ficando assegurado o seu acesso à classe 
"K", na primeira vaga a ser provida por merecimento. 
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O funcionário em questão fôra aposentado 
por motivo de moléstia, e ainda por equívoco, pois, 
ao contrário do que se decidiu na época, poderia 
êle ter tido prorrogação da licença para, durante 
ela, tentar a recuperação. Mas, depois de 
aposentado, submeteu-se a novos exames (a 
própria lei recomenda, em casos tais, o exame 
periódico de saúde) e foi considerado apto para o 
serviço. Daí o pedido de reversão, que a Comissão 
Diretora entendeu merecedor de deferimento, 
pronunciando-se no mesmo sentido a Comissão de 
Saúde. 

A Comissão de Justiça, sendo relator o  
nobre Senador Jefferson de Aguiar, opinou  
também favoràvelmente, em parecer unânime 
datado de 20 de maio do corrente ano, que assim 
concluiu: 

"O Projeto de Resolução nº 6, de 1959, se 
afina com a lei vigente e constitui ato de justiça, com 
a reparação integral de equívoco ocasionado pela 
aposentadoria compulsória do funcionário, assim 
privado de promoções e vantagens que a medida 
louvável da Comissão Diretora soluciona 
adequadamente, merecendo, por isso mesmo, 
aprovação integral". 

A Comissão de Finanças, em face do exposto, 
opina do mesmo modo, tanto mais quanto, segundo 
informação constante do processo, há três vagas, 
atualmente, na classe inicial da carreira de Auxiliar 
de Portaria, – cargo em que se dará a reversão 
determinada pelo projeto. 

Sala das Comissões, em 14 de setembro de 
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Milton 
Campos, Relator. – Padre Calazans. – Caiado de 
Castro. – Francisco Gallotti. – Ary Vianna. – 
Fernandes Távora. – Guido Mondin. – Mem de Sá. – 
Taciano de Mello. 

PARECERES 
NS. 575, 576 E 577, DE 1959 

 
Nº 575, de 1959 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei do Senado nº 7, de 1959, que 
dispõe sôbre a franquia postal e telegráfica para os 
Partidos Políticos Nacionais. 

 
Relator: Sr. Attílio Vivacqua. 
1. O presente projeto, de autoria do Senador 

Caiado de Castro, dispõe sôbre a concessão de 
franquia postal e telegráfica nos Partidos Políticos 
Nacionais. 

Ao ser apreciado pela Comissão de 
Constituição e Justiça, esta, de acôrdo com o Parecer 
nº 133, de 1954, do Senador Lima Guimarães, o 
considerou, por maioria, inconstitucional, dentro do 
entendimento expresso ipsis-literis: 

"tratando-se de isenção de taxas, a proposição 
é de caráter evidentemente financeiro, e a sua 
apresentação ao Senado fere o § 1º do art. 67 da 
Constituição, que prescreve: 

"Cabe à Câmara dos Deputados e ao 
Presidente da República a iniciativa de lei de fixação 
das fôrças armadas e a de tôdas as leis sôbre 
matéria financeira". 

Aberta a discussão preliminar do projeto, seu 
nobre autor apresentou o Substitutivo nº 1, em que 
se regula o estabelecimento de normas sôbre os 
Estatutos e Órgãos dos Partidos. O seu art. 4º 
declara que a êsses órgãos incumbe preservar 
unidade partidária e ativar a vida da agremiação. 
Prescreve o art. 5º – "Para cumprimento do disposto 
no artigo anterior, os Partidos Políticos gozarão de 
franquia postal e telegráfica, nos têrmos fixados 
nesta lei". 

2. O ilustre Relator, no parecer proferido na 
Comissão de Justiça, opinou pela inconstituciona- 
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Iidade do substitutivo, com o argumento de que êste 
reproduzia disposições do Código Eleitoral, como 
assunto principal, conservando, porém, como 
matéria acessória, a íntegra do texto do projeto, 
considerado inconstitucional por êste órgão. 

O projeto regula, na verdade, interêsse de 
Estatutos de Partidos Políticos, qual é a sua 
finalidade, cujo rendimento exige meios 
indispensáveis que, na hipótese, são a franquia 
postal-telegráfica. 

3. A Comissão de Constituição e Justiça, por 
maioria de votos, admitiu a constitucionalidade e 
assim concluiu, tendo em vista entendimento anterior 
nesse sentido, ao lado das outras razões 
verbalmente expostas como base de divergência do 
ponto de vista do Relator vencido. 

Aceitou-se, para êsse entendimento, a tese de 
que a competência do Senado para legislar sôbre a 
matéria principal, que, no caso, é de direito eleitoral 
(art. 5, XV, alínea "a", da Constituição Federal), 
envolve a competência para legislar sôbre a matéria 
complementar ou acessória de natureza financeira 
ou natureza outra, desde que conatural com o objeto 
principal da proposição ou necessária à sua eficácia. 

Essa tese aparece esposada pelo Senado, no 
inaugurar a sua primeira legislatura, exposta e 
sustentada como foi no Parecer nº 567, de 1947, de 
12-12-1947, da lavra do eminente jurista e ex-
Senador Ferreira de Souza, e emitido sôbre o Projeto 
de Lei nº 7, desta Casa, de 1947. 

O citado art. 67, § 1º, da Constituição, assim 
como o seu § 2º, não poderiam ser interpretados 
isoladamente, de forma a impedir a iniciativa do 
Senado sôbre os assuntos de sua competência 
constitucional. 

É sobremodo ilustrativa e abonadora  
dessa interpretação sistemática do art. 67,  
§ 1º, o ensinamento de Carlos Maximiliano  
quanto ao entendimento do art. 29 da  
 

Constituição de 1891, correspondente ao referido  
67, § 1º, do nosso Estatuto Básico. O art. 29 
prescrevia: 

"Compete à Câmara a iniciativa do adiamento 
da Sessão Legislativa e de tôdas as leis de  
impostos, de leis de fixação das fôrças de terra e 
mar..." 

Diz o grande constitucionalista: 
– "O art. 29, como todos os preceitos 

derrogatórios do Direito Comum, interpreta-se 
restritivamente. A regra é que a iniciativa das leis 
cabe a ambas as Câmaras; as exceções – constam 
de texto citado e de modo explicito" (Com. à 
Constituição Brasileira, pág. 327). 

"Podem – acrescenta – ter início em qualquer 
dos ramos do Parlamento os projetos relativos aos 
correios e estradas-de-ferro, embora entre outras 
proposições encerrem aumento de ônus para o 
constituinte, os que permitem construir e explorar 
portos, barragens, eclusas, estradas e cada um com 
o direito de cobrar certas taxas, bem como os que 
autorizam o Executivo a contrair empréstimos e 
instituem logo tributo especial para o resgate da nova 
dívida (Obr. citada, Pág. 328). 

4. Em notável parecer, proferido na Câmara 
dos Deputados, nosso eminente colega e autorizado 
jurista Lameira Bittencourt, imprimindo, como era de 
esperar, a devida amplitude à tese em aprêço, 
afirmava em texto incisivo e lapidar: 

"A regra geral é da competência cumulativa  
e concorrente do Presidente da República  
e de qualquer das Casas do Congresso: É o que 
resulta, indiscutivelmente, da maneira expressa e 
inequívoca da letra clara e do espírito visível do  
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"caput" do art. 67 da Constituição Federal. De tal 
arte, a norma contida no § 1º dêsse artigo, ao 
restringir à Câmara e só à Câmara e ao Presidente 
da República – a competência para a iniciativa de 
tôdas as leis, sôbre matéria financeira, estabelece 
uma exceção à generalidade daquele preceito 
constitucional. 

Se assim é, se o estatuído no citado § 1º do 
art. 67, representa uma exceção ao princípio geral e 
traduz, ainda, uma restrição à capacidade legiferativa 
do Senado, por êsse duplo motivo, por uma 
elementar regra de hermenêutica, só pode e deverá 
ser interpretado e aplicado em sentido estrito, não 
comportando, em conseqüência, a nenhum título, 
inteligência ampliativa. 

Assim, as leis que regulam matéria nítida, 
direta e especialmente financeira, é que serão, 
excepcionalmente, da atribuição da iniciativa 
privativa da Câmara. Em caso de dúvida razoável, ou 
quando o sentido financeiro da proposição não fôr o 
principal e predominante, mas apenas o secundário, 
acessório e conseqüente, não será lícito recusar-se a 
competência igual do Senado. 

E assim conclui, só incidirão nas restrições do 
mencionado § 1º do art. 67 do nosso Estatuto 
Fundamental, as leis sôbre aspecto exclusivo e 
especificamente financeiro". (Diário do Congresso 
Nacional, Seção II, de 20 de maio de 1958, pág. 
855). 

Conforme observamos em discurso proferido 
no Senado, o conceito da matéria financeira  
está sujeito às fronteiras movediças da doutrina;  
não poderia a hermenêutica sôbre competência  
do Senado, ficar à mercê das várias e  
divergentes concepções doutrinárias que importem 
em restringir ou mutilar essa competência. Ao 
 

demais não fixamos a noção de direito financeiro 
cujos princípios e normas devem ser estabelecidos 
pelo Congresso Nacional (art. 45, letra d). No citado 
parecer de nosso ex-colega Professor Ferreira de 
Souza, consagrado mestre de Direito, abalizado 
conhecedor de assuntos econômicos e financeiros, 
inclui entre as leis de matéria financeira: 

a) as de impostos (art. 65, II, da Constituição); 
b) as de abertura de créditos especiais 

extraordinários (art. 65, II, combinado com o art. 75 e 
parágrafo único); 

c) as de aprovação de contas do Presidente 
da República (art. 66, VIII, e art. 77, § 4º); 

Crédito e organização bancária são considerados 
de índole econômica consoante pronunciamento da 
Comissão de Constituição e Justiça e do Plenário do 
Senado. Em parecer acolhido por aquela Comissão o 
Prof. Ferreira de Souza demonstrou que também não se 
enquadram na categoria de leis financeiras as leis 
monetárias e cambiais, eis que "embora elas interessem 
ao Estado, mesmo ao Tesouro, versam sôbre matéria 
econômica, dizem respeito a riquezas, tomando-a no 
momento circulatório". Não foge, porém, à competência 
do Senado a iniciativa de leis que envolvem a  
criação de tributos, operações ou abertura de  
créditos, desde que a respectiva disposição constitua  
um complemento ou acessório de providência  
legislativa principal, como, por exemplo, as proposições 
que visem a legislar sôbre o plano nacional de  
viação, e serviço postal, e o correio aéreo nacional, 
serviço de telégrafos, de radiocomunicação, de 
radiodifusão, de telefones interestaduais e internacionais, 
de navegação aérea e de vias férreas que liguem  
portos marítimos e fronteiras nacionais ou transponham 
os limites do Estado, e sôbre defesa permanente  
contra os efeitos da sêca, das endemias rurais, 
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e das inundações, defesa e proteção da saúde, 
regime penitenciário, produção e consumo, 
requisições civis e militares, regimes de portos e 
navegação, tráfego interestadual, riqueza do 
subsolo, mineração metalúrgica, águas, energia 
elétrica, floresta, caça e pesca etc. 

5 – São copiosos os precedentes de  
projetos originários do Senado dentro da 
interpretação preconizada para a aplicação  
do art. 67, § 1º, e também com referência  
ao § 2º dêsse dispositivo, proposição cuja 
constitucionalidade o Senado reconheceu, alguns 
dêles já transformados em lei, tendo, portanto, 
alcançado o beneplácito jurídico da Câmara dos 
Deputados. O relator reporta-se à enumeração que 
fêz dêsses precedentes (Diário do Congresso 
Nacional – Seção II, pág. 856, edição de 20 de maio 
de 1958), aos quais poderiam ser aditados outros 
precedentes. 

Como dissemos, o objetivo fundamental da 
proposição é o de estabelecer normas sôbre a 
organização partidária, colimando incentivá-la e 
fortalecê-la. Prove-se, assim, exclusivamente sôbre 
Direito Eleitoral, que é matéria cuja iniciativa cabe à 
Câmara dos Deputados e ao Senado. Não se 
compreende que quem legisla a respeito não a 
possa dotar dos recursos imprescindíveis para 
atender fim colimado pela lei. 

Essa a interpretação do art. 67, § 1º, da 
Constituição, que ora se invoca, com base nos 
fundamentos acima expendidos. 

6. Escapou à Comissão de Constituição e 
Justiça a apreciação do parágrafo único do  
art. 1º do Substitutivo, no qual se diz: "Os  
Estatutos dos Partidos, depois de aprovados  
pelo Tribunal Superior, incorporam-se à legislação 
Eleitoral. "É evidente a inconstitucionalidade  
dêsse dispositivo, atribuindo, como atribui, 
competência legislativa aos órgãos partidários. O 
Relator, se outro membro desta Casa o não  
fizer, apresentará no Plenário emenda supressiva no 
 

aludido parágrafo único, a qual não poderia ser 
apresentada na redação do vencido. 

7. Ante o exposto, e feita a ressalva do item 6 
dêste parecer, a Comissão de Constituição e Justiça 
manifesta-se, por sua maioria, pela 
constitucionalidade do substitutivo ao Projeto nº 7, de 
1959, do Senado, mas, por sua inconveniência, 
quanto ao mérito. 

Sala das Comissões, em 15 de julho de 1959. 
– Lourival Fontes, Presidente. – Attílio Vivacqua, 
Relator. – Ruy Carneiro. – Lima Guimarães, vencido 
de acôrdo com meu voto. – Rui Palmeira. – Menezes 
Pimentel. – Mourão Vieira. – Milton Campos. 

 
VOTO EM SEPARADO DO SENADOR LIMA 

GUIMARÃES 
 
Na interpretação do § 1º do artigo 67, da 

Constituição Federal, duas correntes se fixaram 
nesta Comissão: uma que não permite ao Senado a 
iniciativa de qualquer lei que envolva matéria 
financeira; outra que admite a constitucionalidade de 
leis de caráter precìpuamente econômico e que 
contenha, como acessória matéria financeira. 

Surge, ainda, a disputa entre a conceituação 
de matéria financeira. 

O Projeto nº 7, de 1959, de iniciativa do 
Senador Caiado de Castro, dispõe entre franquia 
postal e telegráfica para os Partidos Políticos 
Nacionais. 

Vindo a esta Comissão, a mim distribuído, teve 
o parecer que conclui pela inconstitucionalidade do 
projeto, aprovado pela douta Comissão, com os 
votos contrários dos nobres Senadores Attílio 
Vivacqua e Rui Palmeira. Em Plenário, foi requerido 
o adiamento da sua discussão e apresentado um 
substitutivo do próprio autor do projeto. 

Neste substitutivo o nobre Senador Caiado de 
Castro acrescenta apenas cinco artigos em que 
procura reproduzir dispositivos já existentes no 
Código Eleitoral para constituir o assunto principal do 
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projeto, vindo em seguida a íntegra do projeto 
julgado inconstitucional, como matéria acessória. 

Reconheço a boa vontade do nobre Senador 
que procura elastecer a capacidade de iniciativa do 
Senado, aproveitando a corrente que aceita a 
matéria financeira como acessória. 

Não me parece, entretanto, tenha alcançado o 
seu objetivo. 

O expediente adotado, embora realizado com 
inteligência, não tirou ao projeto o seu caráter 
inconstitucional, que mantenho para o substitutivo. 

Sala das Comissões, em 17 de junho de 1959. 
– Lima Guimarães, Relator. 

 
Nº 576, de 1959 

 
Da Comissão de Transportes, Comunicações 

e Obras Públicas, sôbre o Projeto de Lei do Senado 
nº 7, de 1959. 

 
Relator : Sr. Taciano de Mello. 
O projeto em exame – (substitutivo) – que 

dispõe sôbre os Estatutos dos Partidos Políticos 
Nacionais, concede franquia postal e telegráfica à 
correspondência das referidas entidades. 

Embora louvável, a medida iria criar manifesta 
situação de privilégio dos Partidos Políticos em 
relação às demais pessoas jurídicas de direito 
público interno, tais como os Estados, os Municípios 
e as autarquias, cuja correspondência não goza de 
isenção, mas de redução de taxas. 

De fato, o Decreto-lei nº 1.995, de 1 de 
fevereiro de 1940, que dispõe sôbre o uso oficial da 
correspondência postal e telegráfica, regulamentado 
pelo Decreto nº 6.109, de 16 de agôsto do mesmo 
ano, determina: 

"Art. 2º A correspondência oficial postal e 
telegráfica dos Estados, Municípios e do  
Distrito Federal, terá curso com taxas reduzidas  
de acôrdo com os arts. 6º e 24, nº 7, da Lei 
 

nº 537, de 11 de outubro de 1937, preenchidas  
as formalidades estabelecidas por essa  
mesma lei, devendo, porém, o pagamento  
dessas taxas realizar-se dentro do mês  
subseqüente ao da sua apresentação sob  
pena de ficarem suspensos os favores dêste  
artigo. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo 
aplicar-se-á às entidades autárquicas ou para-
estatais." 

Parece-nos que a melhor solução seria 
conceder-se aos Partidos Políticos a redução 
prevista na citada lei, o que viria diminuir os  
efeitos do projeto sôbre a grave situação  
deficitária do Departamento dos Correios e 
Telégrafos, cuja arrecadação atingiu sómente 41,3 
por cento da despesa realizada, no último exercício 
financeiro. 

Julgamos, ainda, perfeitamente dispensáveis 
os arts. 6º e 9º do projeto, que versam matéria 
regulamentar, sendo que o art. 8º, estabelecendo 
equiparação entre a correspondência simples e a 
qualificada, contraria tècnicamente o Regulamento 
dos Serviços Postais e Telegráficos. 

Nestas condições, opinamos pela aprovação 
do substitutivo, com a seguinte: 

 
EMENDA Nº 2 (CTLOP) 

 
a) ao art. 5º, substitua-se pelo seguinte: 
Art. 5º A correspondência postal e  

telegráfica, emanada dos Partidos Políticos 
Nacionais, é considerada oficial, ficando  
equiparada, no território nacional, à de que  
trata o art. 2º, do Decreto-lei nº 1.995, de 1 de 
fevereiro de 1940, aplicando-se-lhe as disposições 
do Decreto nº 6.109, de 16 de agôsto do mesmo 
ano. 

b) Aos arts. 6º, 7º, 8º e 9º, e respectivos 
parágrafos, suprimam-se. 
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Sala das Comissões, em 18 de agôsto de 

1959. – Francisco Gallotti, Presidente. – Taciano de 
Mello, Relator. – Ary Vianna. 

 
Nº 577, de 1959 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei do Senado nº 7, de 1959, que dispõe sôbre a 
franquia postal e telegráfica para os Partidos 
Políticos Nacionais. 

 
Relator : Sr. Mem de Sá. 
Apresentou o eminente Senador Caiado de 

Castro, em 1º de abril do corrente ano, projeto de lei 
que concedia franquia postal e telegráfica para os 
Partidos Políticos Nacionais. Considerado 
inconstitucional pela douta Comissão de Constituição 
e Justiça, recebeu emenda substitutiva, de autoria do 
mesmo Senador Caiado de Castro, que foi aceita por 
aquêle órgão técnico. 

Consoante esta emenda o projeto dispõe, 
primacialmente, em seus primeiros quatro artigos, 
sôbre os Estatutos dos Partidos Políticos. 

O art. 5º, porém, dispõe: – "Para cumprimento 
do disposto no artigo anterior (ativação da vida 
partidária), os Partidos Políticos gozam de franquia 
postal e telegráfica, nos têrmos fixados nesta lei". 

Os arts. 6º e 9º fixam os têrmos e a forma da 
franquia. 

A Comissão de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas, examinando a matéria mostrou  
que a proposição iria outorgar aos Partidos  
Políticos, quanto ao uso dos Correios e Telégrafos 
nacionais situação privilegiada mesmo em  
relação às pessoas jurídicas de direito público 
interno, pois que o Decreto-lei nº 1.995, de 1 de 
fevereiro de 1940, regulamentado pelo Decreto nº 
6.109, estabelece que os Estados, Municípios e o 
Distrito Federal apenas gozam de "taxas reduzidas" 
para a sua correspondência oficial postal e 
telegráfica. Por isto, coerentemente apresentou 
 

emenda, segundo a qual a correspondência  
postal e telegráfica, emanada dos Partidos Políticos, 
passa a ser considerada oficial, equiparada  
à de que trata o art. 2º do Decreto-lei nº 1.995,  
antes citado. Propôs, ainda, a ilustre Comissão, 
emenda mandando suprimir os artigos 6º,  
7º, 8º e 9º do substitutivo por contrariarem 
tècnicamente o Regulamento dos Correios e 
Telégrafos. 

A Comissão de Finanças não entra no exame 
dos primeiros quatro artigos do substitutivo, porque, 
versando matéria de direito eleitoral, nenhum reflexo 
ou implicação têm na vida orçamentária e financeira 
da República. 

Quanto à isenção para a correspondência 
postal e telegráfica, concedida aos Partidos,  
somos de parecer que não deve ser aprovada, 
mesmo nos têrmos atenuados da emenda da 
CTCOP. 

A receita dos Correios e Telégrafos é incluída 
entre as receitas chamadas "originárias" do Estado, 
ou de Economia Privada, ou, ainda de Direito 
Privado, em oposição às que são ditas "Derivadas", 
ou de Economia ou Direito Público. Aquelas se 
dizem "originárias" por se originarem de bens ou 
serviços que o Estado possui ou explore como 
qualquer pessoa de direito privado. Tais são os bens 
do domínio fiscal ou domínio privado: terras, 
florestas, indústrias, comércio, bancos e serviços 
como o de transportes, energia etc. Derivadas são, 
ao contrário, as que derivam da soberania do 
Estado, como quer a escola alemã – ou do poder de 
coação do Estado, como ensinam os autores 
franceses. Assim, as receitas se dividem, em 
doutrina e na prática, em duas grandes classes, 
conforme decorrem, ou não, do poder de coação  
que só o Estado detém, legalmente, numa 
democracia. 

São, portanto, receitas derivadas os impostos, 
as taxas, as contribuições de melhoria, as 
contribuições paraestatais e as multas. 
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A boa doutrina financeira só recomenda 

isenções em matéria de impostos e de multas. 
Mesmo no caso de taxas típicas, quando elas visam 
à remuneração de um serviço público de caráter 
obrigatório, por lei – por exemplo, serviços de 
fiscalização, de água e esgotos, de registros etc. – 
são condenadas as isenções. E o são sob o bom 
fundamento de que, tratando-se de serviços de 
natureza divisível, isto é, serviços de que se não 
beneficiam indistintamente, universalmente, todos os 
indivíduos (como são exemplos típicos os da 
segurança e das fôrças armadas) mas, serviços em 
que é possível distinguir e verificar quais os 
indivíduos que dêle se utilizam, devem, em magna 
parte, por êstes serem pagos. As isenções, ainda no 
caso das taxas, são e devem ser excepcionais, como 
no exemplo clássico da taxa judiciária para as 
pessoas de condição miserável, segundo a 
conceituação jurídica. É que, neste exemplo, vê-se o 
serviço da Justiça como essencial à sociedade e a 
tôda sociedade e a todos os indivíduos favorecendo. 
É pago, por isto, em parte por uma taxa – pelos que 
dêle se utilizam – e em parte pelo produto dos 
impostos em virtude de se incluir a Justiça entre os 
serviços também de interêsse indivisível ou 
universal. 

O critério aqui exposto foi expressamente 
adotado pela Constituição de 1946, que, no art. 31, 
vedou à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, apenas lançar impostos sôbre os 
bens, rendas e serviços, uns dos outros. Cobrar 
taxas de serviços, isto é permitido. Exige-as da 
União, dos Estados e Municípios, como êstes 
daquela, sempre que haja serviço prestado. 

Se assim é em relação a taxas, que são 
receitas derivadas, receitas com elemento de 
coação, mais evidente se faz o princípio da não 
isenção quando se trata do pagamento de preços ou 
tarifas por serviços que integram o domínio pri- 
 

vado, de natureza nitidamente divisível, em que os 
usuários são perfeitamente identificáveis, os serviços 
de caráter industrial, comercial etc. 

Em todos êles o Estado, ao explorá-los, adote 
ou não por lei o regime de monopólio, tem de seguir 
orientação idêntica à que as pessoas de direito 
privado adotam, quando são elas que os exploram, 
em concorrência ou não com o Estado. Trata-se, 
então, de serviços que, se não precisam propiciar 
necessàriamente lucros ao Estado, se devem bastar 
a si mesmos, pagando e cobrindo pelo menos as 
despesas de custeio ou manutenção. 

O serviço da correspondência postal está 
dentro desta espécie. Històricamente êle foi, de 
início, atividade privada, exercido por emprêsas 
privadas, e assim permaneceram até o século 
passado, sendo famosos, sobretudo, os correios da 
Casa Rotschild. Quanto aos telégrafos, tanto se trata 
de serviço de categoria indicada, que, ainda hoje, em 
país como os Estados Unidos, estão principalmente 
a cargo de companhias particulares. No Brasil, ao 
lado do Telégrafo Nacional, ainda persistem 
emprêsas privadas explorando tal serviço. 

É certo que, com a evolução que caracteriza 
nosso século, correios e mesmo telégrafos tendem a 
se tornar não só monopólio do Estado como a 
adquirir o caráter de serviço público tìpicamente da 
alçada do Poder Público. 

Mas, ainda assim, ainda admitindo que 
Correios e Telégrafos sejam caracterìsticamente 
missão do Estado, sempre êles serão 
remunerados por preços ou tarifas. Jamais haverá, 
na cobrança da remuneração do serviço postal  
ou telegráfico, o caráter ou o elemento de  
coação, que identifica as taxas e os impostos 
(digamos, entre parênteses, que o fato de 
chamarmos, habitualmente, taxas postais no 
Brasil, as tarifas e preços dêstes serviços, significa 
apenas um mau hábito, vício de linguagem que se 
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consagrou, até em textos legais, sem refletir o 
caráter doutrinário ou a natureza legal das 
verdadeiras taxas). 

Pelas razões sumàriamente invocadas, os 
serviços postais e telegráficos têm de ser explorados 
com critério predominantemente industrial, com o 
critério consagrado na exploração da indústria dos 
serviços, isto é, sob o princípio de que se devem 
bastar, ser auto-suficientes, financeiramente, 
cobrindo sua receita o global de suas despesas. 

No Brasil, porque tem sido outra a orientação 
seguida, chegamos ao deplorável estado que hoje 
constitui uma vergonha e resume o mais candente 
libelo à nossa incapacidade administrativa. O 
eminente relator da Comissão de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas traz ao estudo um 
dado que dispensa outros argumentos: – a 
arrecadação do Departamento dos Correios e 
Telégrafos alcança apenas a 41,3 por cento de suas 
despesas. Como é coberto o deficit? Pela receita 
geral da União e, portanto, ou pelos impostos ou 
pelas emissões. Na atual situação brasileira 
sabemos que são sobretudo as emissões de papel 
moeda que cobrem todos os deficits. Quem suporta 
o ônus brutal de tal política é, naturalmente, a 
coletividade, indistintamente, o povo, as grandes 
massas assalariadas da cidade e do campo. São, 
portanto, em grande parte, os analfabetos e os que 
não usam os correios e telégrafos, que concorrem 
para pagar mais da metade das despesas do serviço 
postal e telegráfico (58,7 por cento), por meio de 
impostos visíveis ou por meio do impôsto invisível da 
inflação, por meio da máquina de espoliação dos 
pobres. 

Ainda que se admita, em determinados 
exercícios, deficits orçamentários, em face do 
interesse público do serviço, não será de admitir, em 
nenhum caso, as isenções ou reduções das tarifas. 

Tôda a ciência da administração, como a das 
finanças, com a boa política, mandam, pois, que 
 

as tarifas postais e telegráficas sejam suficientes 
para as despesas, a fim de que sejam os usuários de 
tais serviços que arquem com o ônus que êles 
implicam. 

Dentro desta ordem de idéias, o D.C.T. devia 
ser uma autarquia industrial com auto-suficiência 
financeira. Em decorrência, nenhuma isenção ou 
franquia deveria ser outorgada para os serviços 
mencionados. Quando a União, por motivos 
respeitáveis e até, nalguns casos, justos, entendesse 
favorecer determinadas instituições, o meio 
preconizado deveria ser a concessão de auxílios ou 
subvenções orçamentárias, suficientes ao fim 
perseguido. 

Entendemos, pois, que mesmo a redução de 
"taxas", como a legislação confere aos Estados e 
Municípios, é condenável, pois nenhuma isenção ou 
redução de preços pode ser outorgada sem que o 
serviço obtenha, de outra forma qualquer, a 
indenização necessária a seu equilíbrio financeiro. 

No caso do projeto do eminente Senador 
Caiado de Castro, reconhecemos e louvamos o 
alcance cívico e o sentido de sua intenção, como 
sempre nobre, mas entendemos que, ainda nos 
têrmos da emenda da C.T.C.O.P., o favor deve ser 
recusado. Se se quiser estimular a vida e a 
atividade dos Partidos Políticos, o caminho 
recomendável é dos auxílios ou subvenções claras 
e diretas, suficientes para as despesas postais e 
telegráficas e outras consideradas dignas de 
amparo do Erário. A tal proposição, dentro das 
possibilidades financeiras vigentes, não se negará 
apoio. Mas a franquia ou redução das tarifas  
do DCT para os Partidos Políticos não  
sòmente fere os princípios aqui expostos, como, 
ainda, se presta a abusos fàcilmente imagináveis, 
tendo em vista a falta de educação cívica do 
brasileiro. O uso desta franquia ou redução, nos 
milhares de Municípios do País, sem possibilidade 
de coibir abusos, principalmente no caso 
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da correspondência postal – e o projeto inclui, 
porque não exclui, a área – agravaria enormemente 
o estado de miséria em que se acham os serviços e 
as finanças do Departamento em causa. O deficit 
aumentaria e, assim, a franquia ou redução seria 
coberta pelas emissões de papel moeda que já 
levaram a inflação a um ponto insuportável. 
Repetimos, pois: que se adote o princípio da 
subvenção declarada e certa; jamais desta, de 
aparência inocente, cujas conseqüências vão 
concorrer para exasperar o martírio inflacionário da 
situação atual. 

A Comissão de Finanças, em conclusão: 
1) Deixa de dar parecer sôbre os arts. 1º, 2º, 

3º e 4º do substitutivo, por lhe escaparem à 
competência; 

2) Dá parecer contrário aos artigos 5º, 6º, 7º, 
8º e 9º, pelas razões aduzidas; 

3) Dá parecer contrário à Emenda nº 2, item a, 
da Comissão de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas e favorável ao item b, da mesma 
emenda; 

4) Propõe a seguinte emenda, indicada pelo 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça, mas 
não formalizada: 

 
EMENDA Nº 3 

 
Suprima-se o parágrafo único do art. 1º do 

projeto, pelas razões expostas no parecer daquela 
Comissão. Assim procede para evitar que sua 
apresentação, em Plenário, determine o retôrno do 
projeto às Comissões. 

Sala das Comissões, em 14 de outubro de 
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Mem de Sá, 
Relator. – Taciano de Mello. – Guido Mondin. – Ary 
Vianna. – Fernandes Távora. – Francisco Gallotti. –
Caiado de Castro, vencido. – Milton Campos. – 
Padre Calazans. 

PARECER 
Nº 578, DE 1959 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça,  

sôbre Ofício número 771-P, de 2 de setembro  
de 1959, do Sr. Presidente do Supremo  
Tribunal Federal, encaminhando cópia autenticada 
da Representação nº 352 – do Ceará,  
julgada a 14 de novembro de 1958 
(inconstitucionalidade da Lei nº 3.780, de 29 de 
agôsto de 1957). 

 
Relator: Sr. Jefferson de Aguiar. 
O Sr. Presidente do Supremo  

Tribunal Federal, em Ofício nº 771-P, de 2 de 
setembro do cadente ano, remeteu ao Senado 
Federal cópia do Acórdão de 14 de novembro  
de 1958, na Representação nº 352, do Sr. 
Procurador-Geral da República, e que julgou 
inconstitucional a Lei Estadual do Ceará nº  
3.780, de 29 de agôsto de 1957, a qual elevou à 
categoria de Município o antigo Distrito de  
General Tibúrcio, no Município de Viçosa, naquele 
Estado. 

A Representação firmou-se em que a referida 
lei não obedeceu às exigências previstas na 
Constituição do Estado, quanto à população mínima 
e à renda municipal, e, ainda, por não ter havido 
consulta à Câmara Municipal, representada. 

"O art. 64, da Constituição Federal, confere ao 
Senado Federal a atribuição privativa de decretar a 
suspensão total ou parcial de leis e decretos julgados 
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, em 
decisão definitiva (res judicata). 

O pronunciamento do Supremo Tribunal 
Federal há de ser em face da Constituição Federal e 
os decretos vulneráveis pelo pronunciamento da 
mais alta Côrte, e pela medida conferida ao  
Senado deverão ser do Presidente da República, 
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enuncia Temístocles Cavalcanti (Constituição 
Federal Comentada, vol. II, pág. 120).  
Entende o mesmo constitucionalista que a 
disposição constitucional coíbe as interpretações 
judiciais, incumbindo ao Senado Federal  
– através da anulação do preceito de lei  
considerado inconstitucional – decretar a  
tese de lei e de seu contexto (ibidem, pág.  
121). 

Se bem que autores falem em veto judicial 
(Allen Smith, The Spirit of American Government, 
pág. 95), a inconstitucionalidade e a conseqüente 
suspensão da execução do preceito fulminado pelo 
aresto não têm o merecimento do veto presidencial, 
mas, por via de conseqüência, atinge o mesmo alvo, 
pela ineficácia da norma (v. Pontes de Miranda, 
Comentários à Constituição de 1946, vol. II, pág.  
58). 

Carlos Maximiliano, na interpretação  
do texto constitucional, aponta que a atividade do 
Senado Federal é restrita às leis e decretos, nêles 
incluídos os regulamentos, e sempre após 
pronunciamento definitivo da Côrte Excelsa 
(Comentários à Constituição Brasileira, vol. II, pág. 
118). 

O Senado Federal já analisou matéria  
idêntica, na sua conformação jurídico-constitucional, 
ao apreciar o Projeto de Resolução nº 9, de  
1958 (Pareceres ns. 278 e 290, de 1958: 
promulgando-se a Resolução nº 18, de 7 de julho de 
1958, como se decretou a suspensão da execução 
do art. 2º da Lei nº 2.622, de 18 de outubro de  
1955, em decorrência de julgamento definitivo do 
Egrégio Supremo Tribunal Federal, de 6 de janeiro 
de 1958." 

A solicitação formulada é precedente  
e merece ser amparada, desde que provado  
de maneira escorreita que o Egrégio  
Supremo Tribunal Federal decretou a inconsti- 
 

tucionalidade da Lei Cearense nº 3.780, de 29 de 
agôsto de 1958, no que concerne a elevação à 
categoria de Município o Distrito de General Tibúrcio, 
integrante do Município de Viçosa, no Estado do 
Ceará. 

Diante do exposto, e, em cumprimento ao art. 
64 da Constituição Federal, propomos a adoção do 
seguinte: 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

 
Suspende a execução da Lei nº 3.780, de 29 

de agôsto de 1957, do Estado do Ceará. 
 
Art. 1º Fica suspensa a execução da Lei nº 

3.780, de 29 de agôsto de 1957, do Estado do 
Ceará, que cria o Município de General Tibúrcio, 
estabelece a sua área territorial, e dá outras 
providências, por ter sido julgada inconstitucional 
pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão 
definitiva, de 14 de novembro de 1958 (art. 64, da 
Constituição Federal). 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Sala das Comissões, em 14 de outubro de 
1959. – Lourival Fontes, Presidente. – Jefferson de 
Aguiar, Relator. – Ruy Carneiro. – Rui Palmeira. – 
Menezes Pimentel. – Argemiro de Figueiredo. – 
Attílio Vivacqua, vencido. "Não se aplica no presente 
caso o preceito do artigo 64, da Constituição, mas o 
disposto no art. 8º, parágrafo único e art. 13, da 
Constituição Federal, visto tratar-se de declaração de 
inconstitucionalidade com base no art. 7º, inciso VII, 
alínea e, da Lei Magna, decretada em virtude de 
representação do Procurador-Geral da República. A 
suspensão de lei julgada inconstitucional cabe, na 
espécie em exame, ao Congresso Nacional." – 
Milton Campos, vencido, pelos fundamentos do voto 
que proferi. 
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PARECER 
Nº 579, DE 1959 

 
Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei 

da Câmara nº 67, de 1959, que estima a Receita e 
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro 
de 1960 – Subanexo 4.18 – Ministério das Relações 
Exteriores. 

 
Relator: Sr. Mem de Sá. 
Projeto de Lei da Câmara nº 87, de 1959, que 

estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1960, na parte relativa ao 
Ministério das Relações Exteriores (Subanexo 4.18), 
prevê despesas num total de Cr$ 2.270.350.370,00. 

O quantitativo que acabamos de citar é bem 
mais significativo que o autorizado para o exercício 
corrente (Cr$ 729.041.780,00), muito embora tenha a 
Câmara dos Deputados cortado, na Proposta do 
Executivo, Cr$, 87.346.000,00. 

Adiante explicaremos a razão pela qual o 
orçamento do Itamarati, para 1960, se apresenta 
com uma dotação três vêzes maior, em moeda 
nacional, que a autorizada para o exercício em 
curso. A questão está vinculada ao problema 
cambial, que de nós exigirá esclarecimentos 
especiais. 

Por enquanto, objetivando, apenas, transmitir 
uma idéia sôbre a estrutura do orçamento em 
aprêço, examinaremos o projeto em si mesmo, 
fazendo uma ligeira comparação entre êle e a 
Proposta do Poder Executivo. 

Conforme dissemos, para uma Proposta de 
Cr$ 2.357.696.370,00 a Câmara dos Deputados 
admitiu Cr$ 2.270.350.370,00, excluindo, assim, 
dotações no valor de Cruzeiros 87.346.000,00. 

A redução efetuada pela Câmara dos 
Deputados, vale esclarecer, recaiu, pràticamente, 
sôbre a rubrica 1.1.00 – Pessoal Civil, cuja proposta 
era de Cr$ 1.373.083.400,00. 

Examinando, de per si, as sub-rubricas 
computadas no título pessoal verificamos, com um 
simples passar de olhos, que o corte efetuado pela 
Câmara dos Deputados, incidiu quase 
exclusivamente sôbre o subtítulo 1.1.26 – 
gratificação de Representação, onde a redução é de 
Cr$ 80.000.000,00, numa proposta de Cr$ 
950.000.000,00. Afora isso, no título pessoal civil, há 
apenas um outro pequeno corte de Cruzeiros 
282.000,00, na dotação destinada a tarefeiros 
(subtítulo 1.1.06). 

É justamente em relação ao subtítulo 1.1.26 – 
Gratificação de Representação, que maiores dúvidas 
poderiam pairar sôbre o espírito do legislador. A 
questão a indagar seria qual o valor real, de fato 
necessário ao Itamarati, para manter os níveis das 
remunerações, no exterior, evitando-se, com isso, 
reduções ou aumentos nos vencimentos e salários, 
cujos padrões e valores só podem ser alterados em 
lei. 

Em virtude da nova taxa para as operações 
oficiais, teve o Ministério das Relações Exteriores 
que procurar uma saída em face do que dispõe o 
Decreto nº 45.400, de 6 de fevereiro de 1959. Êste 
decreto alterou o "divisor de conversão aplicável ao 
pagamento de vencimentos, salários, remunerações 
e quaisquer outras vantagens a servidores civis e 
militares em exercício no exterior", fixando-o em Cr$ 
100,00 por dólar. Êste novo divisor já está sendo 
adotado pela Delegacia do Tesouro Brasileiro, no 
exterior, para efeito de escrituração das operações 
de receita e despesa. 

A medida, como é de prever, alterou 
sensìvelmente os cálculos em moeda nacional, 
quando vinculadas a operações oficiais no exterior, 
cuja taxa de conversão, antes do citado decreto era 
de Cruzeiros 31,28 (despesas pessoal) e Cruzeiros 
28,82 para as demais despesas. 

É claro que o Ministério  
das Relações Exteriores, ao elaborar seu 
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orçamento para 1960 aplicou a nova taxa não 
apenas às despesas concernentes às gratificações 
de representação – porta através da qual procurou, 
como dissemos, evitar o rebaixamento dos 
vencimentos, salários e remunerações – mas 
adotou-a, também, para tôdas as mais rubricas da 
parte variável, de seu orçamento, que tenham 
relação com despesas administrativas nas 
representações. Idêntico critério admitiu, como se 
fazia necessário, na fixação dos valores, em 
cruzeiro, das subvenções, auxílio e mais 
compromissos brasileiros, no exterior, com entidades 
internacionais. 

O Ministério das Relações Exteriores não 
poderia, realmente, reconhecemos, deixar de usar 
êsse recurso ante as alterações decorrentes da nova 
taxa estabelecida pelo Decreto nº 45.400, de 6 de 
fevereiro do ano em curso. 

Dêsse modo, ou por essa via, é que se explica 
a razão pela qual o orçamento do Itamarati nos 
aparece – se comparado com o autorizado para o 
exercício em vigor – majorado em mais de 300% 
(trezentos por cento). 

Os esclarecimentos que acabamos de prestar 
se faziam a nosso ver indispensáveis, pois, sem 
êles, difícil nos seria atinar com os motivos desta, por 
assim dizer, "vertiginosa inflação" do orçamento do 
Ministério das Relações Exteriores, de um exercício 
para o seguinte. 

É evidente que, diante disso, perdem sentido 
tôdas as possíveis comparações em tôrno da 
evolução das despesas em aprêço no último 
qüinqüênio, por exemplo (1954-1958), 
acrescentando-se às mesmas os dados relativos a 
1959 e os previstos para o exercício vindouro. 

Isso não obstante, a título ilustrativo, damos, a 
seguir, alguns elementos para uma melhor 
compreensão em tôrno da posição do orçamento do 
Ministério das Relações Exteriores no conjunto das 
despesas públicas. 

As tabelas explicativas do DASP, que à 
proposta acompanham, indicam que a despesa do 
Ministério das Relações Exteriores, no qüinqüênio 
1954-1958, computados os créditos adicionais 
autorizados, variou, por exercício, entre Cruzeiros 
387.750.417,00, em 1954, e Cruzeiros 
752.555.522,00, em 1958. Quanto a 1959, exclusive 
os créditos acima referidos, a dotação orçamentária, 
para o exercício, é de Cruzeiros 729.041.780,00, 
conforme tivemos a oportunidade de citar. 

Verificamos, portanto, que o quantitativo 
previsto para 1960, seja se tomarmos a Proposta do 
Executivo, seja se considerarmos o projeto, não 
pode ser objeto de confronto com os custos do setor 
no dito período e nem mesmo com o autorizado para 
o exercício em curso. 

A despesa do Ministério, que vinha 
representando menos de 1% da despesa da União 
(0,79%, em 1954; 0,47%, em 1959), passou a 
representar, de acôrdo com os dados comparativos 
da Proposta para 1960 (tabelas explicativas), 
percentagem equivalente a 1,43% daquelas 
despesas, considerados, aqui, apenas os valores da 
Proposta. 

Isto, tendo-se em vista, tão sómente, a 
proporção relativa, pois, mais expressivos seriam os 
efeitos do referido Decreto nº 45.400 sôbre a efetiva 
posição do Ministério no quadro geral das despesas 
governamentais, se a análise de outra natureza 
descessemos. 

Com êsses esclarecimentos encerramos estas 
simples apreciações quanto ao aspecto orçamentário 
pròpriamente dito do subanexo em aprêço. 

Ocioso seria, a nosso ver, discutir o mérito dos 
quantitativos neste orçamento considerados. 

De um lado, não perdemos de vista a 
circunstância de que o Orçamento, em seu caráter 
específico, como instrumento de trabalho da 
Administração, é obra muito mais do Executivo que 
do Legislativo. 
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Por outro, não esquecemos, também, que muito 
embora tenhamos realizado algum progresso de 
reconstitucionalização do País, até esta data, ainda 
assim, reduzida é a margem de participação do 
Congresso na feitura da Lei de Meios. 

Para colaborarmos mais diretamente neste 
campo, precisaríamos, primeiro, acompanhar a 
elaboração orçamentária mais de perto, ouvidos, 
pelo menos, os chefes dos departamentos gerais. 
Doutra parte, deveríamos, também, acompanhar a 
execução do Orçamento não nos limitando, como 
temos feito, a aprovar as contas presidenciais 
relativas a cada exercício financeiro, tomando por 
base, exclusivamente, o parecer prévio do Tribunal 
de Contas. Pois, não desconhecemos que êste 
último as encara sob ângulos específicos, legais, que 
certamente não esgotam a competência do 
Congresso no exame, na fiscalização e na 
apreciação das contas públicas. 

Daí porque, conscientemente, nos eximimos 
de opinar sôbre o mérito das dotações consignadas 
no projeto. Preferimos, no caso, apreciá-las apenas 
sob o prisma da própria estrutura esquemática, 
formal, dos orçamentos públicos, verificando, em 
relação a cada rubrica, se as normas vigentes foram 
cumpridas e, se, nesse proceder, não houve 
excesso. 

Sob êsses aspectos, – e atendo-nos 
exclusivamente a êles não temos dúvidas em sugerir 
à douta Comissão de Finanças a aprovação do 
projeto, ressalvadas as emendas. 

Quanto a estas últimas, limitamo-nos a trazê-
las, como relator, ao conhecimento da Comissão. 
Esclarecemos, também, que, por sua maioria, ou 
corrigem pequenos senões do projeto, ou procuram 
repor quantias suprimidas pela Câmara dos 
Deputados. 

Isto não o fazemos, convém assinalar,  
como se estivéssemos contrariando o mérito  
das reduções efetuadas. Não. Trazemos as emen- 
 

das levados ùnicamente pela intenção de dar ao 
órgão técnico da outra Casa do Congresso Nacional, 
a oportunidade de mais uma vez testar seus próprios 
critérios. 

É como se, concordando, ainda assim 
requerêssemos nova audiência sôbre a matéria, até 
porque o problema dos quantitativos, na parte 
variável do Orçamento é, como sabemos, suscetível 
de interpretações diversas, conforme as bases ou 
critérios sob os quais se assentou o cálculo de cada 
dotação. 

E, tanto é assim, que o DASP – quase sempre 
restritivo quando realiza os cálculos referentes a 
cada item – admitiu quantia maior para a verba 
destinada a gratificação de representação, fixando-a 
à luz do já mencionado decreto. 

Vale aduzir, por outro lado, que tem sido praxe 
do Senado – quando entende passível de discussão 
a matéria – remeter à Câmara emendas que repõem 
cortes por esta efetuados. E, de um modo geral, o 
acêrto do Senado em assim proceder não tem sido 
desmentido pelos fatos. Nas muitas vêzes em que a 
Câmara mantém a redução, verificamos que, no 
decorrer do exercício, vemo-nos a braços com 
projetos de lei autorizando créditos adicionais, o que 
importa ou em êrro manifesto na apreciação das 
necessidades públicas, ou em trabalho renovado. 

A verdade é que não vimos, no orçamento do 
Ministério das Relações Exteriores, a não ser em um 
caso ou noutro, a deliberada intenção – até legítima 
– pudesse prever recursos para uma decisiva 
ampliação das representações brasileiras no exterior. 

A majoração de 300%, como nos parece ficou 
bem claro, salvo o crescimento vegetativo da 
despesa é o decorrente da inflação monetária, 
destina-se, sobretudo, a manter o aparelhamento 
existente em níveis semelhantes aos do exercício 
corrente. 

Por conseguinte, a propalada  
necessidade de ampliação do Itama- 
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rati não se reflete, de modo ostensivo, no orçamento 
para 1960, apesar de hoje em dia, entre outros 
assuntos relevantes, muito se falar nesta 
necessidade. 

No Plenário desta Casa, em discursos,  
alguns. Senhores Senadores têm tido oportunidade 
de abordar esta necessidade de ampliação.  
Não vamos, pois, neste instante, repisar argumentos. 
Os relatores do presente subanexo, por outro  
lado, todos os anos, têm apontado as  
deficiências das representações brasileiras, no 
exterior. 

Esperamos e estamos certos de que a falada 
reforma do Itamarati não se reduzirá a aumentos de 
quadros. Se isso acontecer, não se culpe tão 
sòmente o Congresso. Culpe-se o Executivo, 
principalmente, pois que a êle é que compete, como 
de fato competiu, a iniciativa de propor ao Legislativo 
a reestruturação reclamada. 

O mundo afro-asiático, por exemplo, aí  
está. 

É do consenso geral que devemos tomar 
conhecimento dêle de uma maneira direta e 
interessada. Somos, também, um País em 
desenvolvimento, em busca de melhores dias, de 
mais riqueza e mais estabilidade. Sob muitos 
aspectos são sensíveis as semelhanças do que 
temos com o referido mundo. 

O Itamarati caminha na sua direção?  
Isto é, procura mesmo se aparelhar para, com  
êle, crescer? Essas são indagações que as  
parcelas responsáveis do povo fazem até aos 
candidatos à Presidência da República no próximo 
pleito. Um dêles já afirmou, mesmo, que o Brasil está 
destinado a liderar êsses povos e, ao que tudo 
indica, traduziu, com suas declarações, legítimos 
anseios do Brasil. Será que podemos permanecer 
diagnosticando – e diagnosticando bem – sem fazer 
quase nada de positivo no sentido da 
correspondente terapêutica? Essa é a indagação que 
fica como conclusão final do parecer que 
submetemos à deliberação da Comissão de 
Finanças. 

A Comissão de Finanças é de parecer 
favorável ao projeto de orçamento para 1960, na 
parte relativa ao Ministério das Relações Exteriores, 
de parecer favorável à Emenda nº 1, e apresenta as 
de ns. 2-CF a 12-CF. 

Sala das Comissões, em 15 de outubro de 
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. Mem de Sá, 
Relator. Fausto Cabral. – Taciano de Mello. – Auro 
Moura Andrade. – Caiado de Castro. – Victorino 
Freire. – Fernando Corrêa. – Ary Vianna. 

 
EMENDAS 

Nº 1 
 

01 – Secretaria de Estado 
2.0.00 – Transferências 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções 
2.1.01 – Auxílios 
1) Auxílios, conforme discriminação constante 

da Proposta Orçamentária (Adendo A). 
Onde se diz: 
9) Centro Latino-Americano de Pesquisas em 

Ciências Sociais Cr$ 6.000.000,00. 
Diga-se: 
9) Centro Latino-Americano de Pesquisas em 

Ciências Sociais Cr$ 12.000.000,00. 
 

Justificação 
 

Para o exercido de 1959, o Centro Latino-
Americano de Pesquisas em Ciências Sociais  
teve, no orçamento do Ministério da Educação e 
Cultura, (4.14, Consignação 1.6.00 – Encargos 
Diversos  1.6.13, Serviços Educativos e Sociais) a 
dotação de Cr$ 6.000.000,00 (seis milhões de 
cruzeiros). Na proposta orçamentária do Executivo 
para 1960, essa dotação foi elevada para Cr$ 
8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros). 

Considerando, porém, que, no orçamento  
do Ministério das Relações Exteriores (4.19,  
Adendo A) o referido Centro Latino-Americano teve 
em 1959 uma dotação de Cruzeiros 6.000.000,00, 
dotação essa que foi repetida na proposta orça- 
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mentária para 1960, a Câmara dos Deputados houve 
por bem cancelar aquela dotação no orçamento do 
Ministério da Educação e Cultura. 

Nestas condições, o Centro Latino-Americano, 
que tem, nestes dois últimos anos, desenvolvido um 
intenso programa de estudos e caracterização sócio-
econômica e cultural do Brasil e das demais nações 
latino-americanas, contribuindo substanciamente 
para um melhor entendimento entre as nações do 
hemisfério, mediante a melhor compreensão dos 
seus problemas, vê reduzidas as suas 
disponibilidades em recursos, a cêrca de 42% 
daquilo com que contava para a realização do seu 
programa. 

Proponho, por isso, que sejam consignados ao 
Centro Latino-Americano a dotação de Cruzeiros 
12.000.000,00 que correspondem a cêrca de 84% 
daquilo que a proposta orçamentária do Executivo, 
por intermédio do Ministério da Educação e Cultura e 
do Ministério das Relações Exteriores pretendia 
consignar ao referido Centro. 

Sala das Comissões, em ... de outubro de 
1959. – Filinto Müller. 

 
Nº 2 (CF) 

 
Secretaria de Estado (Despesas próprias) 
1.0.00 – Custeio 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.04 – Salários de Mensalistas 

 
Texto 

 
Eleve-se a dotação para Cruzeiros 

32.000.000,00. 
 

Justificação 
 

A elevação proposta foi determinada  
pelo Decreto nº 46.517, de 21 de julho do ano  
em curso, publicado no "Diário Oficial" de  
22 do mesmo mês. Por êsse Decreto, a  
Tabela Numérica Especial de Extranumerários-
Mensalistas (ex-diaristas) foi incorporada à Tabela 
 

única de Extranumerário-Mensalistas do Ministério 
das Relações Exteriores. 

Em conseqüência, foi dada nova estrutura à 
citada Tabela Única, resultando dêsse fato a 
necessidade da suplementação da dotação 
orçamentária própria da ordem de Cruzeiros 
5.000.000,00. 

A ampliação da Tabela única foi medida de 
imperiosa necessidade, uma vez que o número de 
servidores burocráticos e subalternos do Itamarati já 
não atendia as exigências dos serviços da Secretaria 
de Estado. 

 
Nº 3 (CF) 

 
Secretaria de Estado (Despesas próprias) 
1.0.00 – Custeio 
1.1.00 – Pessoal Civil 
1.1.26 – Gratificação de Representação 

 
Texto 

 
Onde se lê: 
Cr$ 870.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 950.000.000,00 

 
Justificação 

 
Houve por bem a Câmara reduzir de Cr$ 

950.000.000,00 para Cruzeiros 870.000.000,00 a 
dotação proposta para Gratificação de 
Representação em 1960. 

O quantitativo de Cruzeiros 950.000.000,00 da 
proposta, foi calculado com base no acréscimo da 
despesa com a referida gratificação, determinado no 
corrente exercício pela entrada em vigor do Decreto 
nº 45.400, de 6 de fevereiro último. 

Convém, contudo, não esquecer-se que, para 
o cálculo do montante necessário, não poderia o 
Poder Executivo limitar-se ao valor exato da dotação 
para 1959, acrescido da quantia a ser suplementada 
em virtude da vigência do referido decreto, uma vez 
que a suplementação pedida no corrente exercício 
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deriva tão sòmente do aumento da despesa  
em menos de 11 meses. 

Além do mais, deve-se prever uma  
pequena margem de segurança que permita  
ao Govêrno atender a despesas com a abertura  
de novos postos no exterior, principalmente  
nos países da África e da Ásia. 

Foi o seguinte o cálculo efetuado para o 
quantitativo da Proposta, cujo restabelecimento se 
solicita: 

Dotação de 1959 – Cruzeiros 200.000.000,00; 
Acréscimo (Decreto nº 45.400) – Cr$ 

712.000.000,00; 
Margem de segurança – Cruzeiros 

38.000.000,00; 
Total – Cr$ 950.000.000,00. 

 
Nº 4 (CF) 

 
Secretaria de Estado 
1.0.00 – Custeio 
1.6.00 – Encargos Diversos 
1.6.13 – Serviços Educativos e Culturais 

 
Texto 

 
Dê-se a esta subconsignação o seguinte 

desdobramento: 
1 – Para intercâmbio e difusão cultural: 
1) Para atender as despesas resultantes  

de convênios culturais, bôlsas escolares,  
bonos a professôres brasileiros no exterior, 
manutenção de centros de estudos no  
exterior e outras correlatas – Cruzeiros 
31.000.000,00; 

2) Ajuda a estudantes brasileiros no exterior – 
Cr$ 11.000.000,00; 

3) Serviços de difusão cultural no exterior –  
Cr$ 18.000.000,00; 

2) Para a Comissão de Estudos de Textos de 
História do Brasil – Cr$ 300.000,00; 

3) Despesas de qualquer natureza com  
a instalação e a manutenção do Museu Histórico  
e Diplomático do Itamarati – Cruzeiros  
2.500.000,00. 

Nº 5 (CF) 
 

Secretaria de Estado (Despesas próprias) 
1.0.00 – Custeio 
1.6.00 – Encargos Diversos 
1.6.10 – Serviços de caráter secreto ou 

reservado 
 

Texto 
 

Onde se lê: 
Cr$ 60.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 468.500.000,00 

 
Justificação 

 
No orçamento vigente, contou o Itamarati com 

Cr$ 13.000.000,00 para esta dotação, a qual, 
transferida para a Delegacia do Tesouro Brasileiro, em 
Nova Iorque, produziu US$ 685.000,00. Com a 
entrada em vigor do Decreto nº 45.400, de 6 de 
fevereiro de 1959, que alterou a taxa de conversão do 
cruzeiro para pagamento no Exterior, elevou-se êsse 
quantitativo, na proposta orçamentária, para Cr$ 
70.000.000,00, dos quais, correspondem a mesma 
quantia de dólares disponível no presente exercício, 
com um acréscimo de apenas US$ 15.000,00, ou 
seja, de apenas 20%. O Itamarati tendo em vista ser 
esta verba indispensável à plena execução da política 
exterior do Brasil, solicita aprovação do quantitativo de 
Cruzeiros 68.500.000,00 que lhe permitirão dispor, no 
exercício vindouro, da mesma importância em dólares 
que foi posta à sua disposição em 1959. 

 
Nº 6 (CF) 

 
Secretaria de Estado (Encargos Gerais) 
2.0.00 – Transferências 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções 
2.1.01 – Auxílios 

 
Texto 

 
Inclua-se: 
Alínea 2) Para atender a eventual aumento do 

valor de cotas dos auxílios previstos na alínea 1) –  
Cr$ 17.000.000,00. 
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Justificação 
 

Não se trata de despesa nova e sim do 
restabelecimento da dotação de Cr$ 17.000.000,00 
solicitada pelo Itamarati para esta alínea, da 
Subconsignação 2.1.01 – Auxílios, a qual se destina 
a atender às alterações de valor das contribuições 
para os organismos internacionais relacionados no 
(Adendo A ao seu Orçamento). 

Os recursos previstos por esta alínea figuram 
há já vários anos no orçamento do Ministério das 
Relações Exteriores, e vêm se revelando, nos 
últimos exercícios, insuficientes para atenderem às 
despesas com o aumento de contribuições, como 
aconteceu, por exemplo, no ano em curso, quando 
essas despesas excederam de cêrca de US$ 
150.000.00 à dotação respectiva. 

 
Nº 7 (CF) 

 
Secretaria de Estado (Encargos Gerais) 
2.0.00 – Transferências 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções 
2.1.01 – Auxílios 
1) Auxílios conforme discriminação constante 

da proposta orçamentária (Adendo A). 
 

Texto 
 

Onde se lê: 
Agência de Auxílios e Trabalho para os 

Refugiados na Palestina (UNNRA). 
Leia-se: 
Agência de Socorro e Trabalho para os 

Refugiados na Palestina (UNWRA). 
 

Justificação 
 

Trata-se de dar denominação exata ao 
organismo contemplado. 

 
Nº 8 (CF) 

 
Secretaria de Estado (Encargos Gerais) 
2.0.00 – Transferências 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções 
2.1.02 – Subvenções Ordinárias. 

1) Subvenções a entidade de cooperação 
internacional, conforme discriminação do Adendo B. 

 
Texto 

 
Inclua-se: 
Instituto Brasileiro de Relações Internacionais 

– Cr$ 1.000.000,00. 
 

Justificação 
 

O Itamarati solicita o restabelecimento da 
subvenção de Cruzeiros 1.000.000,00 ao Instituto 
Brasileiro de Relações Internacionais, constante do 
Orçamento vigente, porque reconhece que o referido 
Instituto vem realizando obra meritória na promoção 
de um melhor conhecimento, no Brasil, dos 
problemas ligados à cooperação internacional. 

 
Nº 9 (CF) 

 
Secretaria de Estado (Encargos Gerais) 
2.0.00 – Transferências 

 
Texto 

 
Transfira-se, do (Adendo B) para o (Adendo A) 

a dotação destinada à Organização de Polícia 
Criminal. 

 
Justificação 

 
Dado o seu caráter de contribuição obrigatória, 

derivada de compromisso internacional, a dotação 
acima referida se classifica melhor como "auxílio" do 
que como subvenção. 

 
Nº 10 (CF) 

 
Secretaria de Estado (Encargos Gerais) 
2.0.00 – Transferências 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções 
2.1.02 – Subvenções Ordinárias. 
1) Subvenções a entidade de cooperação 

internacional, conforme discriminação do Adendo  
B. 

14) Instituto Ítalo-Brasileíro de Roma. 
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Texto 
 

Reduza-se o quantitativo para Cr$ 55.000,00. 
 

Justificação 
 

Trata-se de corrigir engano de cifra. 
 

Nº 11 (CF) 
 

Secretaria de Estado (Despesas próprias) 
1.0.00 – Custeio 
1.6.00 – Encargos Diversos 
1.6.24 – Diversos 
6) Despesas de qualquer natureza com o 

reaparelhamento e a modernização do arquivo. 
 

Texto 
 

Onde se lê: 
Cr$ 500.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 1.000.000,00 

 
Justificação 

 
A fim de promover uma completa 

reorganização de seus arquivos, obteve o Itamarati, 
para o corrente exercício, uma dotação de Cruzeiros 
1.750.000,00 fixada na subconsignação acima 
mencionada. Para o exercício vindouro, foi a dotação 
reduzida, na Proposta, a apenas Cr$ 500.000,00. 

Tendo em vista que tal redução é excessiva e 
não permitirá realizar com sucesso o 
reaparelhamento e a modernização dêsse importante 
setor da administração do Ministério das Relações 
Exteriores, solicita-se a fixação dessa dotação em 
Cr$ 1.000.000,00, a qual será inferior, ainda assim, 
ao quantitativo do orçamento vigente. 

 
Nº 12 (CF) 

 
Secretaria de Estado (Encargos Gerais) 
2.0.00 – Transferências 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.02 – Subvenções Ordinárias. 

1) Subvenções a entidades de cooperação 
internacional, conforme discriminação constante do 
Adendo B. 

Acrescente-se: 
Para o Centro Cultural Ítalo-Brasileiro, de 

Milão – Cruzeiros 450.000,00. 
 

Justificação 
 

O Brasil e a Itália assinaram no ano  
passado, por ocasião da visita ao Brasil do 
Presidente Gronchi, um acôrdo cultural de alta 
significação para os dois países. Êste ano, em  
Milão, depois de trabalho intenso foi criado um  
centro cultural Ítalo-Brasileiro, com sede naquela 
cidade, e que se destina a promover, não só o 
intercâmbio cultural entre os dois países, mas, 
também, o intercâmbio de especialistas, técnicos, 
industriais etc. 

O intercâmbio especializado de alto  
nível universitário, é uma das maiores necessidades 
de nosso País. Milão, capital econômica e  
industrial da Itália, é o centro adequado para 
realizações dessa natureza, além de ser o maior 
centro editorial e artístico daquele país. 

Sala das Comissões, em 15 de outubro de 
1959. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador Lameira 
Bittencourt, primeiro orador inscrito. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT (*): –  
Sr. Presidente, testemunhará o Senado que,  
tôda vez que neste Plenário se fazem críticas a  
atos do Govêrno da República, ou mesmo 
denúncias, principalmente quando êsses reparos  
e essas censuras se revestem de forma 
determinada, objetiva, precisa, concreta, tenho 
procurado, de imediato, ou na mesma sessão, trazer 
a palavra de esclarecimento e de defesa do Govêrno 
ou conforme o caso e as circunstâncias, solicitar 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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informações aos órgãos competentes. 
Essa, Sr. Presidente, a linha invariável, 

inflexível e rigorosa de conduta desta Liderança, 
segundo a sábia e prudente orientação deixada por 
V. Exa., Sr. Presidente, quando na direção das 
fôrças Majoritárias desta Casa do Congresso. 

Assim procedi, não faz muito, quando uma  
das mais categorizadas expressões da Minoria  
do Senado, o ilustre Senador Mem de Sá,  
cujo nome sempre declino com acatamento e 
simpatia... 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito agradecido a V. 
Exa. Estou chegando ao Plenário. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – ...trouxe 
ao conhecimento da Casa, através de sua palavra 
sincera e autorizada de autêntico homem de bem, 
irregularidades que ocorreriam no tocante a 
nomeações de concursados, prejudicados em seus 
direitos por procrastinação descabida e ilegítima do 
Govêrno da República. 

Poucos dias depois, no máximo dentro de uma 
semana, trouxe os esclarecimentos que me foram 
prestados pela Secretaria da Presidência da 
República e pelo Diretor Geral do DASP. As 
informações foram tão claras, positivas, cabais, 
convincentes e documentadas; e tive a ventura de 
vê-las declaradamente, plenamente aceitas pelo 
eminente colega e amigo, Senador Mem de Sá, em 
nobre e elevado gesto que, se me proporcionou 
tranqüilidade, alegria e honrou o Govêrno, honrou 
sobremodo a S. Exa.; evidenciou, uma vez mais, a 
sinceridade, a lealdade, o espírito público e o 
sentimento de justiça com que faz oposição ao 
Govêrno. Esta, aliás, a verdadeira Oposição, 
honesta, leal, construtiva; e os que defendem a 
política do Govêrno, consideram-na, mais que útil e 
benéfica, absolutamente necessária a uma das 
peças integrantes do bom funcionamento da 
estrutura constitucional do País. 

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

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Com 
muito prazer. 

O SR. MEM DE SÁ: – Agradeço a 
generosidade com que V. Exa. sempre se refere à 
minha pessoa. Sabe o nobre colega com quanta 
efusão de alma retribuo os sentimentos generosos 
que lhe são peculiares. No caso, porém, reclamara 
eu exclusivamente sôbre determinado fato ocorrido 
no Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 
Industriários. Realmente, foram satisfatórias as 
informações justificando a demora no processamento 
do concurso, em face do vulto de concorrentes – 
cêrca de trinta mil. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Mais de 
trinta e dois mil. 

O SR. MEM DE SÁ: – Julguei razoável o prazo 
para a homologação do concurso. Devo, entretanto, 
dizer a V. Exa. que continuo recebendo reclamações 
sôbre a não abertura de concursos em muitas 
carreiras do Serviço Público. Dirigi, nesse sentido, 
dois requerimentos de informações ao DASP, espero 
vê-los respondidos, para voltar ao assunto. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Muito 
grato à generosidade, a que, aliás, já me habituei, 
com que V. Exa. acolheu minhas palavras. Pode ficar 
certo de que essas informações serão prestadas 
com a máxima presteza e rigorosa fidelidade. Confio 
no DASP como confio em V. Exa., que essas 
informações, terão a mesma sorte das que transmiti, 
naquela oportunidde a Vossa Excelência, serão bem 
recebidas pelo nobre colega. 

O SR. MEM DE SÁ: – Amém! 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: –  

Sr. Presidente, cito o fato apenas de passagem,  
no início de meu discurso, para mostrar que  
como defensor do pensamento, da política,  
e da administração do Govêr- 
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no, tenho procurado, de acôrdo aliás com o eminente 
Sr. Presidente da República, sempre que ocorra 
essa necessidade, trazer as mais prontas, as mais 
cabais e sinceras informações sôbre qualquer 
assunto que possa envolver, direta ou indiretamente, 
a responsabilidade do Govêrno da República. 

Em um dos últimos dias do mês de agôsto, o 
nosso ilustre colega, nobre representante do Estado 
de São Paulo, Sr. Senaddr Lino de Mattos, num 
dêsses seus eloqüentes, veementes, inflamados 
discursos, que apesar de veementes e inflamados, 
partindo de S. Exa., nós sempre ouvimos e 
acolhemos com boa vontade, com simpatia... 

O SR. LINO DE MATTOS: – É muita 
generosidade de Vossa Excelência. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: –  
...fêz graves, sérias acusações em tôrno do que S. 
Exa. Considerava, à base de informações que lhe 
foram levadas, importação clandestina, ilegal, 
ilegítima, criminosa – são essas, mais ou menos as 
palavras de S. Exa. – de automóveis que estariam 
entrando, contra a lei e com prejuízo do Erário, às 
centenas, aos milhares, através do Pôrto de Santos, 
para simular fictícia indústria automobilística 
nacional. 

Em dado passo da sua oração, S. Exa.,  
depois de alinhar fatos, números, mencionando  
até os nomes de navios, e as quantidades  
de automóveis que ali teriam desembarcado – 
automóveis inteiros, com câmbio favorecido, sem 
pagar os impostos devidos, para posteriormente 
serem apresentados e vendidos como automóveis 
nacionais – usou até de expressões como "farsa", 
"pilhéria" "pândega", referindo-se à existência dêsses 
automóveis, que estariam sendo apresentados como 
se fabricados no Brasil, mas que, na realidade, 
estavam sendo importados inteiros, com tôdas as 
suas peças perfeitamente montadas, por industriais 
 

ou homens de negócios menos escrupulosos. 
De imediato, Sr. Presidente, de acôrdo com a 

orientação a que me referi, solicitei do Sr. Ministro da 
Fazenda prontas informações a êsse respeito; mas, 
por mais rápido que tivesse andado, já fôra eu 
antecipado pelo Sr. Presidente da República, o 
eminente Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira que, 
em memorando do seu Gabinete Civil, recomendara 
ao Sr. Ministro da Fazenda fôsse feita rigorosa 
investigação a respeito do que dissera em discurso o 
nobre Senador Lino de Mattos, sôbre a entrada ilegal 
de veículos no território nacional. 

Essas informações tardaram, Senhor 
Presidente; eu mesmo não tive a preocupação de 
apressar sua remessa a esta Casa, não só porque o 
assunto deveria ser – como foi – rigorosamente 
investigado, pesquisado, esmiuçado, como queria 
trazê-las ao Senado, presente o eminente 
representante de São Paulo, que eu sabia haver-se 
ausentado dos nossos trabalhos. 

Tenho-as enfim, em mão, provindas de duas 
fontes, ambas rigorosamente iguais no seu 
conteúdo; uma, datada de 12 de outubro, capeada 
pela seguinte carta: 

"Prezado amigo Senador Lameira Bittencourt. 
Líder da Maioria no Senado Federal. 
De acôrdo com os nossos entendimentos 

verbais, tenho a satisfação de passar às mãos do 
ilustre amigo cópia dos esclarecimentos prestados 
pela Diretoria das Rendas Aduaneiras, pela Diretoria-
Geral da Fazenda Nacional e pela Carteira de 
Comércio Exterior a respeito do discurso 
pronunciado pelo Senador Lino de Mattos, sôbre a 
entrada ilegal de veículos no território nacional. 

Um cordial abraço do amigo, Paes de 
Almeida". 

Dias depois, isto é, datada de  
ontem, 15, as mesmas informações me 
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foram dirigidas, acompanhadas da seguinte carta do 
Gabinete Civil da Presidência da República: 

"Meu caro Senador, 
Envio-lhe, em anexo, cópia das informações 

prestadas pelo Ministério da Fazenda, a respeito da 
entrada de veículos no território nacional, 
denunciada há tempos, pelo Senador Lino de Mattos, 
em discurso no Senado Federal. 

Receba, nesta oportunidade, meu caro 
Senador, as expressões de minha estima e 
consideração. – José Sette Câmara, Chefe do 
Gabinete Civil." 

Permita-me o Senado e especialmente o 
eminente Senador Lino de Mattos que, para 
evidenciar a atenção dispensada pelo Govêrno ao 
assunto, leia a carta do Gabinete do Ministério da 
Fazenda com que essas informações foram 
remetidas ao Catete: 

"Em 12.10.59. 
Exmo. Sr. Ministro José Sette Câmara. 
Chefe do Gabinete Civil da Presidência da 

República. 
Em referência à sua carta de sete de agôsto 

último, transmitindo uma recomendação do Sr. 
Presidente da República no sentido de ser feita 
rigorosa investigação a respeito do discurso 
pronunciado pelo Senador Lino de Mattos, sôbre a 
entrada ilegal de veículos no território nacional, tenho 
a satisfação de passar às suas mãos cópia dos 
esclarecimentos prestados a respeito pela Diretoria 
das Rendas Aduaneiras, pela Diretoria-Geral da 
Fazenda Nacional e pela Carteira de Comércio 
Exterior." 

Embora sem aparente necessidade,  
faço a leitura dêsse expediente, para  
demonstrar que o assunto foi devidamente 
considerado e objeto de imediatas providências,  
não só pela Liderança da Maioria nesta 
 

Casa, como pelo próprio Sr. Presidente da 
República, que ao tomar conhecimento do discurso 
do ilustre representante por S. Paulo, nosso  
nobre colega Senador Lino de Mattos, determinou 
fôssem pedidas informações e se procedesse a 
rigorosas sindicâncias. 

Sr. Presidente, com êsses esclarecimentos 
preliminares, passarei a ler as informações a que 
aludi. 

Vejamos, primeiro a da Diretoria das Rendas 
Aduaneiras: 

"A importação de automóveis e camionetas de 
que foi objeto o discurso do Senador Lino de Mattos 
está perfeitamente esclarecida pela Inspetoria da 
Alfândega de Santos." 

Aliás, se bem apreendi, o engano teria sido 
contra o nobre colega. Para fins de contrôle 
estatístico, o número de veículos excedia o afirmado 
por Sua Excelência. 

"Do vapor alemão "Millerntor", do  
norueguês "Craveland", entrados nos meses de 
junho e julho dêste ano no Pôrto daquela cidade, 
descarregaram, respectivamente, 600 (seiscentos) 
automóveis e 360 (trezentos e sessenta) camionetas 
e mais 120 (cento e vinte) automóveis para 
passageiros, – total: 720 automóveis e 360 
camionetas "C.K.D."." 

Sabe o Senado o que significa essa 
abreviatura: "automóveis desmontados", de acôrdo, 
aliás, com uma lei de 1952, que proibe a importação 
de veículos que não venham completamente 
desmontados. 

"Como bem afirma o Diretor daquela  
aduana, as referidas importações foram autorizadas 
pelo GEIA, estando cobertas com licenças fornecidas 
pela CACEX. 

Devo acentuar que a firma importadora 
Volkswagen do Brasil S.A., pela mesma CA- 
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CEX, está autorizada a importar: 
2.000 automóveis de passageiros e 2.196 

camionetas de carga e uso misto. 
Assim, é evidente a existência de um saldo  

de 1.280 automóveis e 1.836 camionetas a  
importar. 

Na esfera aduaneira não há irregularidade que 
deva ser apurada. 

Convém, entretanto, que, sôbre o assunto, 
sejam ouvidos os órgãos aludidos – CACEX e  
GEIA – para que a autoridade competente possa 
ajuizar do acêrto ou legalidade da importação em 
aprêço." 

Peço aos eminentes colegas interessados  
e que me distinguem com sua atenção, que não 
emitam juizo sôbre a real interpretação dessas 
informações, pois devem ser completadas e 
esclarecidas para seu melhor entendimento, com 
elementos fornecidos pela própria CACEX. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Estou  
evitando apartear V. Exa. em razão de sua 
observação de que devemos conhecer as 
informações, para então apreciá-las. Declaro, porém, 
que até agora os itens lidos por V. Exa. só confirmam 
minha denúncia. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – 
Aparentemente. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Prefiro,  
todavia – essa a boa orientação – aguardar que V. 
Exa. conclua a leitura. Amanhã, com vagar, 
reexaminarei a resposta dada e, em outro ensejo, 
apreciá-las-ei. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Terei o 
maior prazer em debater o assunto com Vossa 
Excelência. 

Como as informações aparentemente 
confirmam a denúncia de Vossa Excelência  
por isso mesmo solicitei dos nobres colegas 
 

aguardassem os esclarecimentos complementares, 
principalmente os prestados pela CACEX. No início 
do meu despreocupado e desataviado discurso, pedi 
a atenção do Senado para a circunstância de que, 
por defeito de terminologia, de itens específicos, 
estão sendo considerados automóveis, camionetas 
importadas por inteiro, veículos representados por 
partes correspondentes a peças ainda não 
produzidas pela indústria nacional. 

Creia o nobre representante de São Paulo que 
estou considerando o assunto com a máxima 
sinceridade e boa fé. Permita-me salientar, desde já, 
que o Ministério da Fazenda, pelos seus diversos 
Órgãos e Diretorias, está informando com a máxima 
lisura e sinceridade, nada tendo que esconder; tanto 
que fornece documento que – V. Exa. mesmo 
reconhece à primeira vista, pode parecer a 
confirmação de suas denúncias, acusações e críticas. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Eu não disse 
"pode parecer". Para mim, é a confirmação plena da 
acusação que formulei. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – V. Exa. 
entende assim. 

O SR. LINO DE MATTOS: – V. Exa. acabou 
de ler a confirmação de que o GEIA autorizou 
determinadas firmas fabricantes de automóveis, no 
Brasil, a importar, cada uma, dois mil veículos. Não é 
preciso mais nada. A declaração do Govêrno – repito 
– confirma plenamente a denúncia que formulei. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Pediria 
ao nobre colega, que desde já honra meu discurso 
com seus apartes, que os profira baseado nas 
minhas considerações e nas informações que estou 
lendo. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Aguardarei a 
leitura. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: –  
Não as separe, umas das outras, 
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porque quando aludi a camionetas e automóveis – 
prevendo, desde logo, o inteligente aparte de V. Exa. 
– esclareci que as repartições aduaneiras 
mencionam como automóveis inteiros aquêles na 
realidade parcialmente importados, como é fácil 
verificar pelo número das peças que figuram no 
manifesto alfandegário. Não há automóveis com 
apenas duzentos e trinta quilos; no entanto, no 
despacho alfandegário, constam veículos 
aparentemente inteiros, pesando trezentos, 
quatrocentos e quinhentos quilos. 

Não desejo aprofundar-me tanto; o que me 
interessa, no momento, é ler as informações do 
Ministério da Fazenda. 

Poderia desde logo responder a V. Exa. que, 
se feita, realmente, a importação de automóveis 
inteiros, completamente montados, com tôdas as 
peças, por firmas que, nesse caso, estariam 
fraudando o alto objetivo da instalação do parque 
industrial automobilístico nacional, não gozariam elas 
dos favores fiscais, do câmbio privilegiado nem da 
isenção do impôsto de importação. Sabe bem V. 
Exa. que o câmbio favorecido só começa a ser 
concedido para as peças importadas por fábricas 
cujo indica de nacionalização do motor tenha 
alcançado 60 por cento. 

De acôrdo mesmo com o celebérrimo, 
famigerado e tão combatido por todo o Senado artigo 
59 da Lei das Tarifas, a importação resultante da 
chamada Emenda Bilac Pinto, sôbre automóveis de 
passageiros, só gozará da redução do impôsto de 
importação quando a omissão das peças de 
produção nacional corresponder a índice bem 
apreciável, como adiante terei ocasião de 
demonstrar. Ainda que se tratasse de automóveis 
inteiros – ao contrário da informação dada a V. Exa., 
que com boa fé a transmitiu ao Senado da República 
– a importação não se teria feito com os favores de 
isenção total ou parcial do impôsto de importação, e, 
 

principalmente, não se teria feito com os benefícios, 
com o estimulo e o amparo, que seriam legítimos, no 
caso do câmbio favorecido. Permita me V. Exa. 
completar meu pensamento: Nós, Senadores de 
todos os Partidos e de todos os Estados, da 
Oposição e do Govêrno, tivemos oportunidade de 
visitar o Parque Automobilístico Nacional, instalado 
principalmente no Estado que o nobre Senador Lino 
de Mattos tão dignamente representa no Congresso 
Nacional. 

O SR. LINO DE MATTOS: – E que nada tem 
que ver com essa importação. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – 
Verificamos ser uma realidade a indústria 
automobilística nacional, e verificamos, através 
de nossa própria observação, com os próprios 
olhos e o próprio testemunho que é realidade tão 
viva, tão vigorosa e auspiciosa que já está 
passando para a segunda fase, conforme ficou 
esclarecido em debate no Sindicato de classe – a 
construção de tratores, automotores e máquinas 
agrícolas. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Essa devia ser a 
primeira fase. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Também 
pensava como V. Exa. e também assim julguei;  
mas os técnicos, os que têm obrigação, até  
por dever de ofício, que há anos se debruçam  
sôbre o estudo e a solução do problema e conhecem 
a matéria melhor que nós, entendem de forma 
diversa. A pergunta, de boa fé, ingênuamente  
feita por mim e outros colegas: "Por que não  
se começa pela indústria de tratores e implementos 
agrícolas?" – um técnico, acompanhado de 
assessores, respondeu nos, com a máxima cortesia, 
mas com a amável ironia de quem verificava 
estarmos cometendo cincada técnica: – "Só se pode 
cogitar da indústria de tratores depois de instalada a 
indústria de automóveis." 
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O nobre Senador Lino de Mattos duvida; é 
direito de S. Exa. Não sou técnico no assunto, 
apenas por êle me interesso como bom brasileiro. A 
resposta foi-nos dada, no entanto, com apoio não só 
em razões de ordem prática, objetiva, econômico-
financeira, como, ainda, invocando o argumento 
irrespondível de que em nenhum país a indústria de 
tratores e implementos agrícolas precedeu a de 
automóveis, por uma série de circunstâncias, 
inclusive a instalação das fábricas de auto-peças e 
outras minúcias. 

Desejava dizer a V. Exa. – aliás, não pretendia 
estender-me nesse ponto, para o qual fui 
amistosamente provocado pelo aparte do nobre 
colega – que, visitando uma importante fábrica – a 
SIMCA – que está produzindo ótimos automóveis, 
embora o índice de nacionalização não seja tão 
avançado como, por exemplo, na "General Motors", 
na "Ford", na "Volkswagen" e em outras, ouvimos, 
em tom de queixa, a reclamação de que pagavam 
ágio muito elevado e ainda não gozavam de câmbio 
favorecido. Indaguei se o motivo era o de, de acôrdo 
com os planos do GEIA, estarem um pouco 
atrasados no cumprimento das etapas de 
nacionalização; e o Diretor da emprêsa confessou-
me que outras fábricas obtinham o dólar favorecido, 
com o ágio mais baixo, porque já haviam alcançado 
o índice exigido de nacionalização. 

Cito o fato de passagem, não só existência de 
legitima, verdadeira, autêntica indústria 
automobilística nacional, que dispensa os recursos 
da importação ilegal, criminosa e abusiva, como para 
acentuar que êsses veículos, se importados por 
inteiro, como pode parecer à primeira vista, não se 
beneficiaram nem da isenção do impôsto de 
importação, nem dos benefícios em favores do 
câmbio favorecido. 

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

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Com todo 
o prazer! 

O SR. LINO DE MATTOS: – Infelizmente, 
nobre Senador Lameira Bittencourt, o nosso 
Regimento Interno não contém dispositivo  
que habilite o Senador a dar validade imediata à  
sua palavra, empenhada na tribuna desta Casa. Não 
fôra isso, e recorreria à Mesa do Senado para  
que fôsse constituída, imediatamente, uma comissão 
de Senadores. Iríamos a Santos, pediríamos  
para que fôssem abertas as caixas que contêm  
os automóveis e eu me submeteria ao risco de  
ser punido por essa Comissão, com a pena que  
lhe parecesse necessária, se não encontrássemos, 
naquelas caixas, automóveis importados, com 
infringência das nossas leis. Estou absolutamente 
convencido disso. Não me estou louvando  
em informações de terceiros. Conheço pessoalmente 
o caso. Estive na Alfândega de Santos. Todos  
os elementos que ali trabalham conhecem o fato,  
à sociedade. Os automóveis estão sendo 
importados, se não cento por cento, pelos  
menos, oitenta ou noventa por cento estrangeiros. 
Depois, são colocados no mercado como de 
fabricação nacional. Quero, nobre Líder da  
Maioria, Senador Lameira Bittencourt, deixar  
bem claro o assunto, para que não se embaralhe 
mais minha atitude. Quando afirmo que há essa 
importação irregular e ilegal, não me  
estou colocando contra a indústria automobilística 
legítima que existe no meu Estado – e que é um dos 
motivos do meu orgulho de brasileiro e de S. Paulo. 
Nada tem que ver uma coisa com a outra. Há, em 
São Paulo, uma indústria automobilística legítima, 
honesta, decente, esforçada mas há, também, 
importadores que estão burlando as nossas leis. 
Conseguem êsses automóveis a crédito, com três 
anos de prazo, financiados pelo Banco do Brasil, e 
os vendem, a dinheiro, aqui no Brasil. Automó- 
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veis, que aqui chegam por cem mil cruzeiros, são 
vendidos a dinheiro a quinhentos e dez mil cruzeiros; 
outros, que chegam na ordem de duzentos e poucos 
mil cruzeiros, são vendidos a novecentos e trinta, 
novecentos e cinqüenta mil cruzeiros, e, até, um 
milhão de cruzeiros. Essa é a verdade incontestável. 
Já disse e reafirmo: pena que o Regimento Interno 
não contenha dispositivos que me habilite a pedir à 
Mesa que nomeie uma Comissão de Senadores para 
me acompanhar a Santos, a fim de que eu prove, na 
Alfândega local, que minha afirmativa é verdadeira. 
V. Exa., entretanto, Senador Lameira Bittencourt, 
Líder da Maioria nesta Casa, pode, inclusive, 
formular apêlo ao Presidente da República, ou ao 
Ministro da Fazenda, a fim de que atendam a êsse 
meu pedido: que se organize uma Comissão e me 
comuniquem, porque a acompanharei, e provarei o 
que digo, não com ofícios nem discursos, mas 
exibindo automóveis que estão entrando em Santos. 
Quando há tempos, eu afirmava que em Corumbá e 
outras cidades da fronteira, entravam, 
escandalosamente, automóveis contrabandeados, 
também houve resposta do Govêrno, declarando que 
minha afirmativa não representava precisamente a 
verdade; entretanto, a Nação sabe o que 
aconteceu... Quando afirmei, aqui, há pouco tempo 
que, no dia em que eu discursava, o feijão custava 
trinta cruzeiros, mas que, dentro de três meses, 
estaria a sessenta ou oitenta cruzeiros, alguns 
Senhores Senadores acharam muita graça... mas o 
aumento ocorreu. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Muito 
grato pelo aparte de Vossa Excelência, que me dá 
oportunidade de esclarecer alguns equívocos. 

Em primeiro lugar, não duvido da veracidade 
ou sinceridade da palavra de V. Exa. Todos  
nós, sêres humanos, estamos sujeitos a enganos,  
a equívocos, até porque, nós, 
 

Senadores, que não somos onicientes, que não 
somos onipresentes, temos de basear nossas 
informações, nossas denúncias, nossas alegações, 
nossos pronunciamentos, em geral – no 
cumprimento legítimo de nosso mandato – em 
informações que colhemos, e essas, mesmo de boa 
fé, podem estar sujeitas a equívocos. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Exatamente por 
isso, afirmei a V. Exa. que não me baseei em 
informações; conheço os fatos. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Irei lá, 
meu nobre colega. 

Não veja, portanto, nas informações que estou 
lendo e na defesa – acredite, sincera – que estou 
fazendo, nenhuma prova de desconsideração ou 
desaprêço a V. Exa. Mais de uma vez ressalvei que não 
duvido da lealdade, da boa-fé e dos sentimentos 
patrióticos de V. Exa. Mas, posso responder, incontinenti 
ao nobre aparteante – e folgo que V. Exa, já aceite em 
parte minhas palavras, porque V. Exa. mesmo admite 
que êsses automóveis, êsses caminhões, que, segundo 
informações levadas a V. Exa., seriam carros 
completamente, inteiramente estrangeiros, podem ter 
uma percentagem brasileira, embora pequena a ser 
complementada com peças nacionais, na ordem de 
quinze, de vinte ou de trinta por cento. 

Afirmei, desde o princípio, a Vossa Excelência 
– pois me parece estar havendo um equívoco, que 
pode ser esclarecido com informações da CACEX – 
que, mesmo que êsses automóveis, êsses veículos 
fossem inteiramente estrangeiros, sem nenhuma 
percentagem reservada à complementação da 
indústria nacional, êles não gozariam dos favores da 
isenção do Impôsto de Importação, nem dos 
benefícios do câmbio favorecido, como foi informado 
a Vossa Excelência. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Permite V. Exa. 
outro aparte? 
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O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Pois não. 
O SR. LINO DE MATTOS: – Permita que 

esclareça uma particularidade da maior importância 
neste tópico a que V. Exa. se refere. Quando me 
rebelei contra essas Importações, afirmei, e repito 
nesta oportunidade, que o Govêrno, à vista de 
discurso que eu pronunciara anteriormente, a 
propósito de leilões de divisas com base no art. 59 
do Código de Tarifas Alfandegárias, deliberou 
suspender êsses leilões; entretanto, um mês depois, 
descobriu maneira desonesta de fornecer dólares 
para essa importação, porque, ao invés da licitação, 
o GEIA autorizou cem dólares licitados para a 
importação de automóveis, na base de duas mil 
unidades para cada uma das firmas lá registradas. 
Foi quando procurei indagar como se importariam 
automóveis. se o Govêrno não dava dólar e não 
havia licitação; por que maneira êsses dólares eram 
fornecidos, a não ser por processo desonesto, 
porque oculto, porque desconhecido. Aí está o ponto 
fundamental da minha acusação. Êsses automóveis, 
nobre Senador Lameira Bittencourt, são importados 
cem, noventa, oitenta ou sessenta por cento... 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Veja bem 
V. Exa. que estamos nos aproximando. 

O SR. LINO DE MATTOS: – ...sempre que 
haja licitação de dólares; o Govêrno concede dólares 
favorecidos, sem que essas firmas sejam obrigadas 
a pagá-los, porque sómente daqui a três anos é que 
elas vão acertar contas com o Banco do Brasil. Quer 
dizer, negócio desonesto. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Perdôa-me, 
mas V. Exa. está mal informado. Não estou baseado em 
informações trazidas por terceiros, Ouvimos de um dos 
fabricantes de automóveis do seu Estado – a SIM- 
 

CA – a reclamação de que não estava desfrutando 
de câmbio favorecido, a que se julgava com direito, 
porque não havia atingido o índice de nacionalização 
necessário. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Essa firma que 
reclama é uma das prejudicadas. 

O SR. LAMEIRA BITTTENCOURT: – Tenho o 
direito de insistir: Vossa Excelência, mesmo de boa-
fé, está enganado. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Não estou! O 
nobre colega é que está confundindo. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – É 
possível, mas poderei apresentar outros argumentos. 

O SR. LINO DE MATTOS: – A firma a que V. 
Exa. se está referindo, que reclama não ter dólares 
favorecidos, é prejudicada com êsse processo de 
importação. Conseqüentemente, por parte das 
autoridades federais há duas medidas distintas: uma, 
que protege a linha de firmas que importam êsses 
automóveis com dólares, favorecidos, e outra que 
não concede o mesmo favor a outras firmas 
importadoras. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – V. Exa. 
está sendo profundamente injusto. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Na primeira, 
estão aquelas firmas que não fabricam automóveis, 
que não têm capital. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Cujas 
fábricas visitamos e admiramos suas instalações. 

Nobre colega, apesar da veemência, da 
inflamação quase contagiante de V. Exa., tenho 
procurado manter sempre a mais absoluta 
serenidade e cortesia, não só pelo meu feitio, 
mas, também, de acôrdo com as tradicionais 
regras de ponderação, comedimento e auste- 
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ridade dêste Senado, para tantos considerado dos 
órgãos mais vetustos e respeitáveis, quase um tabu 
intangível do organismo político. 

O SR. LINO DE MATTOS: – O vigor  
das minhas palavras resulta apenas da  
convicção de que estou fazendo afirmativas 
verdadeiras. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Não 
posso aceitar, e gostaria de ter direito de dar mais 
ênfase e energia a esta réplica, à afirmação de 
manobras desonestas do Govêrno. Sabe 
perfeitamente V. Exa. que do Sr. Presidente da 
República, tudo se pode dizer, menos que seja 
desonesto ou capaz, por ação ou omissão, de se 
tornar dela conivente. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Se Vossa 
Excelência coloca a carapuça na cabeça do 
Presidente da República, a responsabiidade é do 
nobre colega. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – O 
eminente colega, que, até há pouco tempo, privou 
da sua estima e da sua intimidade, e era sempre 
tão solicitamente recebido no Catete, há-de 
reconhecer, em sua consciência, que não é justo 
atribuir a um ato certo ou errado do Govêrno da 
República, qualquer mácula ou eiva de 
desonestidade. 

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

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Pois não. 
O SR. LINO DE MATTOS: – Ainda ontem o 

nobre e brilhante colega de Minas Gerais, Senador 
Milton Campos, analizava decreto do Presidente da 
República, pelo qual se verificava que o Chefe da 
Nação fôra obrigado a introduzir disposição proibindo 
a autoridades subalternas, fazerem nomeações à 
revelia do Presidente da República. Vê V. Exa. que o 
supremo Magistrado da Nação é o primeiro a 
reconhecer através de ato seu, a pos- 
 

sibilidade de irregularidades praticadas por 
autoridades sujeitas à sua autoridade maior. Assim, 
quando formulei críticas e aludi a atos desonestos, 
evidentemente não tinha a intenção direta de atingir 
ao Sr. Presidente da República, Senhor Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, e sim, aos responsáveis pela 
prática da irregularidade. Deixo bem claro para que 
não pareça o contrário; todavia, denunciado o fato, 
verificada a sua procedência, se o Sr. Presidente da 
República não tomar as providências devidas, aí 
então, a culpa será de Sua Excelência. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Recebo, 
com agrado, a ressalva de V. Exa. e outra atitude 
não seria de esperar do seu caráter e da sua 
conduta nesta Casa. 

Se não é do Sr. Presidente da República, seria 
então culpa do Grupo Executivo da Indústria 
Automobilística, o GEIA. 

Sr. Presidente, Senhores Senadores: ainda 
está à frente do GEIA um dos homens mais dignos, 
eminentes e honestos que o Brasil jamais conheceu. 
De tal maneira S. Sa. se vem portando no exercício 
dos cargos públicos que lhe têm sido cometidos, que 
é merecedor do respeito e dos aplausos dos amigos 
e correligionários, assim como dos próprios 
adversários. Refiro-me ao Almirante Lúcio Meira. 

Julga-se o ato pela pessoa que o pratica. 
Parece-me êste um bom sistema ou critério para 
apreciar-se a dignidade ou indignidade, a 
honestidade ou desonestidade de uma ação. Uma 
pessoa honesta não pratica ato desonesto. 

Tôda a política relativa à indústria 
automobilística nacional foi traçada no GEIA, cujas 
diretrizes tiveram como fator predominante o homem 
de bem que é o Almirante Lúcio Meira. 

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

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Com 
muita satisfação. 
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O SR. FERNANDES TÁVORA: – Pelo que 
venho ouvindo, quer de Vossa Excelência quer do 
ilustre representante de São Paulo, parece-me que 
há em tôrno de uma possível importação ilegal de 
automóveis, vendidos no País como nacionais. 
Penso que não seria muito difícil o Senado nomear 
Comissão para apurar a verdade. Fazendo cessar 
êsse contrabando, o Govêrno concederia às 
companhias automobilísticas nacionais o maior 
benefício. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Muito 
grato pelo aparte com que V. Exa. me honrou. 

Em rápidas pinceladas, fixarei o sentido geral 
da minha idéia. 

Uma das críticas à solução do problema da 
indústria nacional de veículos automotores consiste em 
dizer que a produção foi ou está sendo superior às 
necessidades ou às possibilidades do consumo do 
mercado interno. Verificamo-lo na visita às magníficas 
instalações da Ford do Brasil. Em certo período, 
felizmente já superado, a produção de automóveis e 
caminhões não era absorvida pelo mercado interno. 

Agora, pergunto ao Senado: se a indústria 
automobilística nacional enfrentou, até há pouco, 
essa crise; se, para os fabricantes, era difícil colocar 
no mercado interno os veículos de sua produção, por   
que e para que agravar os têrmos o problema, 
importando automóveis em condições menos 
favoráveis? 

O SR. LINO DE MATTOS: – V. Exa. pergunta, 
eu respondo: as fábricas que alegam produzir além das 
necessidades do consumo, como a Ford e a General 
Motors, emprêsas idôneas, estas não se utilizam do 
processo irregular, ilegal de importação. Compreenderá 
V. Exa. que, se determinada firma obtém lhe financie o 
Govêrno a importação de automóveis e ainda 
consegue colocá-los na praça a bom preço, por que 
razão desistirá de importá-los? Simplesmente porque 
 

o mercado está saturado de carros grandes. A 
pergunta de Vossa Excelência é facilmente 
respondível. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – V. Exa. 
responde a tudo, sempre com muita facilidade. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Qualquer 
pessoa honesta, decente, a quem se oferecesse 
negócio dessa natureza, não relutaria em aceitá-
lo. Eu mesmo confesso que o aceitaria, 
honestamente. Se o Banco do Brasil me 
financiasse a importação de automóveis, se eu os 
pudesse comprar, sem despender um só centavo, 
a cem mil cruzeiros para revendê-los a 
quinhentos mil, no Brasil; se eu pudesse utilizar-
me do financiamento durante três anos –  
prazo para resgate – por que não aceitaria a 
transação patrocinada pelo próprio Govêrno da 
República? 

Nessas condições, o que se está fazendo é 
simplesmente um vantajosíssimo negócio, com o 
apoio das autoridades da República. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Escusado 
dizer a V. Exa. que não estou aqui para  
defender esta ou aquela fábrica, êste ou aquêle 
negócio. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Minha acusação 
não atinge qualquer fábrica e sim o Govêrno da 
República, responsável por essas operações. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Não é 
responsável; e V. Exa. sabe disso. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Como não é 
responsável, se as firmas só podem importar 
automóveis com autorização do Govêrno? 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – V. Exa. 
não permite que eu responda a todos os seus 
apartes. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Como  
isentar de responsabilidade as au- 
  



– 537 – 
 
toridades federais, se qualquer tipo de importação é 
por elas controlado? Nada se importa a não ser com 
divisas estrangeiras – as quais só podem ser 
adquiridas mediante licitação, na Bôlsa – e de acôrdo 
com a Lei de Tarifas, aprovada pelo Congresso 
Nacional. Como êsses homens importam 
automóveis, sem autorização do Govêrno? 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permite 
V. Exa. dar um aparte ao seu aparte? 

O SR. LINO DE MATTOS: – Evidentemente a 
responsabilidade é do Govêrno da República. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Meu 
nobre colega, admitamos, para argumentar, que os 
automóveis a que V. Exa. se refere – vendidos a 
preço. vantajoso, de maneira a afastar qualquer 
dificuldade de colocação, no mercado e a 
competição com o produto nacional – foram 
realmente importados. Admitamos, repito, ad-
argumentandum – tenho muito cuidado quando 
debato com V. Exa., para evitar conclusões 
apressadas sôbre a minha responsabilidade – que 
êsses automóveis foram mesmo importados 
inteiramente montados. 

O SR. LINO DE MATTOS: – O argumento de 
V. Exa. é o fato. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Sabe V. 
Exa., tão bem ou melhor do que eu – basta ler o art. 
59 da Lei de Tarifas – que, neste caso, não poderiam 
gozar dos dois favores capazes de reduzir-lhes, 
substancialmente, o custo: a isenção do impôsto de 
importação e o câmbio favorecido. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Aí o engano de 
Vossa Excelência. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Uma das 
reclamações que recebemos, inclusive do Sindicato 
da Indústria Automobilística, prende-se justamente à 
questão da multiplicidade da tributação fiscal, res- 
 

ponsável pelo encarecimento do veículo nacional. 
O SR. MEM DE SÁ: – É outro argumento. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – As 

fábricas pagam impostos à União, ao Estado e ao 
Município. Sempre que uma peça saía de 
determinada emprêsa para outra, ficava sujeita aos 
impostos de consumo e de vendas e consignações. 

Assim, em nenhuma hipótese, os carros 
poderiam ser vendidos por preços tão reduzidos, 
como V. Exa. alega. 

Aliás, em outra oportunidade teve V. Exa. 
ensejo de declarar que êsses carros, "apesar de 
importados em condições vantajosíssimas, estavam 
sendo vendidos a preços elevadíssimos, que 
comportavam lucros astronômicos". 

Infelizmente, não posso debater, nesta 
oportunidade, todos os aspectos do assunto. Limito-
me a não silenciar sôbre certas afirmativas  
de V. Exa. que não me parecem ajustar-se à 
realidade. 

Disponho de apenas vinte e cinco minutos, e 
ainda não li a parte principal das informações do 
Senhor Ministro da Fazenda. (Lendo) 

 
DIRETORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

 
Em discurso transcrito no "Diário do 

Congresso Nacional" de 7 do fluente (fls. 9-11), 
aborda o Senador Lino de Mattos irregularidades na 
importação de mercadorias, representadas, só no 
mês de julho último, por perto de 3.798 veículos, 
entre automóveis e camionetas, além de 740.000 
quilos de peças avulsas. Não é de se compreender, 
diz o ilustre Senador, que, com dólares favorecidos, 
seja admissível tal importação, sôbre a qual incide 
tarifa alfandegária pesadíssima, de ordem de  
150 por cento, sem que os importado- 
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res compareçam aos leilões para licitar divisas, e 
sem que se submetam às exigências do Código de 
Tarifas das Alfândegas. 

2. Tomando conhecimento do discurso em 
causa, por intermédio de comentários feitos  
pela imprensa nacional, o Inspetor da Alfândega 
de Santos, houve por bem prestar os 
esclarecimentos constantes do Ofício de fls. 1-4, 
a fim de que a questão seja posta em seus 
devidos têrmos. 

3. Inicialmente, há que se distinguir os dois 
aspectos da matéria – o fiscal e o cambial, aquêle 
dêste decorrente. 

4. Assim, o ofício em causa deixa 
perfeitamente claro que o desembaraço 
aduaneiro da mercadoria discutida é dado com 
base nas licenças prévias emitidas pela Carteira 
de Comércio Exterior do Banco do Brasil S. A., 
em vista de autorização do Grupo Executivo para 
a aplicação das normas diretoras estabelecidas 
pelo Decreto nº 39.412, de 16 de junho de  
1956, que criou a Indústria Automobilística 
Brasileira. À vista de tais documentos, não  
é de se admitir qualquer impugnação por parte 
das autoridades aduaneiras para o desembaraço 
das mercadorias submetidas a despacho. Na 
oportunidade, não é de mais que se ressalte 
haver aquela Inspetoria dirigido à CACEX o Ofício 
nº 4.872, de 31 de julho p. passado, transcrito às 
fls. 3, evidenciando interêsse havido na defesa da 
coisa pública. 

5. Ainda sôbre o tópico discutido, o Chefe do 
Gabinete do Senhor Ministro, mediante o 
Memorando nº 338, de 10 do mês corrente, fls. 13, 
transmitiu à Diretoria das Rendas Aduaneiras cópia 
da carta do Chefe do Gabinete Civil da Presidência 
da República, fls. 15, contendo a recomendação 
 

do Sr. Presidente da República no sentido de ser 
feita rigorosa investigação a respeito do discurso 
tema do presente. 

6. Em parecer emitido às fls. 16, conclui o 
Diretor das Rendas Aduaneiras pela inexistência de 
irregularidades alfandegárias no desembaraço das 
mercadorias em tela, e propõe que sejam ouvidos os 
órgãos diretamente interessados, isto é, a Carteira 
de Comércio Exterior do Banco do Brasil S.A, e o 
Grupo Executivo da Indústria Automobilística. 

(Interrompendo a leitura) 
Nesse ponto, Sr. Presidente, abro parêntese 

para esclarecer que, como, não me veio essa 
informação do GEIA – pois julgava a tivesse juntado 
o Sr. Ministro da Fazenda, – tomarei providências 
nesse sentido. Creio sinceramente, porém, que o 
informe da CACEX esclarece o assunto, senão 
cabalmente, pelo menos em grande parte, de 
maneira quase satisfatória. (Lendo) 

7. Ante o exposto, acolho o ponto de vista 
esposado pela Diretoria das Rendas Aduaneiras, 
opinando pela audiência proposta, a fim de que 
possa ser ajuizada a importação em foco. 

À consideração do Sr. Ministro. 
Diretoria Geral da Fazenda Nacional. 
Em 17-8-1959. – Raymundo Brígido Borba, 

Diretor-Geral, interino. 
JLC-EC. 
Cop. JTA. 
Confere com o original. 
G. M. F. – Mecanografia, 9-10-59. – Enéas da 

Silva Pires, Auxiliar. 
Visto, G. M. F., 9-10-59. 
(a) Olavo José Monteiro, Encarregado da 

Mecanografia. 
O documento que li está revestido  

de todos os requisitos de au- 
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tenticidade. Aliás, como tenho várias cópias, com 
satisfação cederei uma a Vossa Excelência. 

Vejamos, agora, o que informa a Carteira de 
Comércio Exterior, em ofício de 1º de outubro, 
endereçado ao Chefe do Gabinete do Exmo. Sr. 
Ministro da Fazenda: 

 
BANCO DO BRASIL S. A. 

 
Carteira de Comércio Exterior 

 
SUIMP 59-3324 – Pt. 23942. 
Ilmo. Sr. Chefe do Gabinete do Exmo. Sr. 

Ministro da Fazenda. 
Rio de Janeiro, D.F. 
Em 1º de outubro de 1959. 
1. Referimo-nos ao processo registrado neste 

Ministério sob o nº 204.681, de 11-8 59, originado do 
Oficio nº 5.072, que em 10-8-1959 a Alfândega de 
Santos dirigiu ao Sr. Diretor-Geral da Fazenda Nacional, 
a propósito do discurso pronunciado pelo ilustre Senador 
Lino de Mattos, da tribuna do Senado Federal, em 6-8 
59, transcrito no "Diário do Congresso Nacional" no dia 
imediato, denunciando à Nação irregularidades ocorridas 
com as importações de automóveis de passageiros, 
tendo, na oportunidade, responsabilizado diretamente o 
Govêrno por permitir ou acobertar tal estado de coisas. 

2. No seu libelo investe contra os 
licenciamentos concedidos às emprêsas fabricantes 
de automóveis de passageiros que, sob o rótulo de 
importarem peças complementares, dentro  
do programa estabelecido pelo GEIA, trazem 
veículos completos, fraudando o Fisco e burlando a 
Lei, eis que deixam de pagar o impôsto ad valorem 
de 150% que incide sôbre tais mercadorias, não 
comparecem aos leilões conforme determina o 
diploma legal e, finalmente, fogem às exigên- 
 

cias do Código de Tarifas Alfandegárias. 
3. No que concerne a êste Órgão informar, a 

fim de que, em razão do que determinou o Exmo. Sr. 
Presidente da República, sejam apurados os fatos 
aludidos pelo referido parlamentar, temos a 
esclarecer que, consoante os dispositivos legais 
vigentes, respeitadas as limitações e encargos nêles 
estabelecidos, as importações de automóveis de 
passageiros podem ser realizadas: 

1) Sujeitas ao regime de licença prévia 
(Automóveis montados): 

a) quando instruídas de PVC adquiridas em 
público pregão da categoria especial de câmbio (§ 2º 
do art. 48 da Lei nº 3.244-57) cujo preço unitário no 
mercado de origem não seja superior a FOB  
US$ 3.500.00 (art. 92, do Decreto nº 42.820, de 16-
12-57); 

b) quando instruídas de PVC arrematadas 
nos leilões específicos instituídos pelo artigo  
59, da Lei 3.244-57 (de pêso até 1.600 quilos  
e valor até FOB US$ 2.300,00) e  
com obrigatoriedade de financiamento no exterior 
por período de 3 anos (Instrução nº 172 da 
SUMOC); 

c) quando amparadas em PVC extra, emitida 
na forma do art. 8º do Decreto número 42.820, de 
16-12-1957; 

2) Sujeitas ao regime de licença prévia 
(Automóveis desmontados): 

a) quando instruídas em PVC licitadas em 
pregão público especialmente criado pelo 
parágrafo 2º do art. 59 da Lei nº 3.244-57, 
observadas as limitações e benefícios 
preceituados; 

b) quando se tratar de peças ou partes  
com o fim específico de completar os  
veículos fabricados no Brasil, dentro 
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dos planos prévia e devidamente aprovados pelo 
GEIA, nos têrmos do Decreto 39.412, de 12-6-56, e 
art. 45 da Lei número 3.244-57; 

3) Sujeitas ao regime de licença prévia, mas 
independentes de cobertura cambial (doação): 

a) quando enquadradas nos critérios 
fixados pelo Conselho da Superintendência da 
Moeda e do Crédito, de acôrdo com o § 7º do art. 
6º da Lei nº 2.145, de 29-12-53. Atualmente tais 
licenciamentos sómente são concedidos por fôrça 
de acordos celebrados entre órgãos do Govêrno 
brasileiro com órgãos de govêrno estrangeiro, 
assim como doações de entidades, como a 
"Fundação Rockfeller", a instituições nacionais de 
assistência social, científica, técnica ou 
filantrópica e destinadas a uso próprio e utiliza 
sem fins lucrativos; 

4) Independentes de licença prévia, bem  
como de cobertura cambial obtida em licitações de 
divisas: 

a) quando enquadradas nos casos previstos 
no art. 58 da Lei nº 3.244-57, regulamentada, pelo 
Decreto nº 43.028, de 19.1.58. 

Vamos à parte principal que, a meu ver, 
esclarece a divergência de opinião que me está 
separando, para meu pesar, do eminente 
Senador Lino de Mattos. – (Continuando a 
leitura): 

4. Nenhuma licença emitida por esta Carteira 
fugiu aos princípios determinados por lei ou 
regulamento. As denúncias trazidas a público dizem 
respeito às importações efetuadas sob a égide dos 
decretos que instituiram a indústria automobilística 
do País. Nesses casos, o exame da CACEX 
 

se limita à conferência dos pedidos de licença em 
confronto com o plano, para a respectiva etapa, 
prèviamente aprovado pelo Órgão competente. 
Ainda assim, podemos garantir que tôdas as licenças 
concedidas estavam perfeitamente consonantes com 
os respectivos planos. 

5. A nosso ver, a falsa impressão de que 
houvera importações de veículos 100 por cento 
fabricados no estrangeiro, dissimulados em peças ou 
partes complementares, resulta do fato de as 
licenças para casos que tais consignarem o número 
de unidades de veículos, cujo registro, ao menos 
avisado, enseja interpretar tratar-se de veículos 
completos. Entretanto, devemos salientar que a 
leitura do próprio enunciado do histórico da licença 
forçosamente dirimirá qualquer dúvida que possa 
persistir. Senão vejamos, dando como exemplo 
licença concedida à Volkswagen do Brasil Indústria 
Comércio Automóveis S.A.: 

DG-58-13.611-12-216 – 537. 
Automóveis de passageiros Volkswagen, tipo 

Sedan, com motor de 30 HP, 4 cilindros, pêso 
próprio até 1.000 quilos, completamente 
desmontados – C.K.D. – conforme 2.298.360 partes 
ou peças complementares de unidades a serem 
completadas no País, conforme 18 conjuntos 
relacionados em anexo. 

Pêso total das peças importadas por carro: 
520,195 quilos. Pêso total das peças nacionais por 
carro: 177,805 quilos. 

Omissões em pêso: 25,47%. 
Pêso total do veículo: – 698,000 quilos. 
Preço unitário: DM 2.488,62. 
Pêso líq. total: 279.344,715 quilos. 
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Importação amparada pelo art. 59, da Lei 
3.244, de 14-8-1957. 

6. Êsses conjuntos de partes e peças vêm 
sendo, por falta de item específico, classificados nas 
estatísticas como "automóveis CKD" – 87.03.001. 
Também, é impraticável e pouco recomendável a 
omissão do registro do numero de unidades no corpo 
da licença, porquanto todo o contrôle – por parte do 
GEIA (fabricação, produção e índice da 
nacionalização), da SUMOC (certificado de cobertura 
cambial), da CARTEIRA DE CÂMBIO (orçamento de 
câmbio), da CACEX (conferência a priori dos itens 
relacionados e omitidos, preço e pêso) e da 
ALFÂNDEGA (exame físico da mercadoria) – está 
baseado em têrmos de unidades de veículos, 
metodização universalmente aceita. 

7. A distinção entre veículo completo e "partes 
complementares" é perfeitamente percetivel pelo 
volume físico das importações. A diferença existente 
entre o pêso do automóvel completo e o das partes 
licenciadas (êste sempre inferior em razão das 
omissões) representa o índice de nacionalização 
alcançado, o mesmo acontecendo em relação ao 
preço. 

8. No que concerne, entretanto, à política 
adotada, com seus critérios de estímulos e de 
limitações, sempre visando a alcançar dentro do 
tempo previsto a nacionalização integral do veículo 
brasileiro, cabe ao GEIA defendê-la, pois a 
ingerência da Carteira, no particular, se limita a emitir 
licenças já devidamente liberadas pelo órgão 
competente. 

9. Finalmente, e muito a propósito, 
deixamos para o final as importações  
de veículos completos, desmontados em 
 

grupos ou partes, amparadas as carroçarias em 
licenças de importação e demais peças mecânicas 
em Certificados de Cobertura Cambial, a exemplo 
das efetuadas pela firma J. Muniz, Indústria e 
Comércio de Automóveis S.A., citada às falhas 3 do 
processo pelo Senhor Inspetor da Alfândega de 
Santos. Sôbre o assunto, cabe-nos informá-lo de 
que, efetivamente, recebemos daquela Autoridade 
aduaneira o aludido Ofício nº 4.772.59, de 31-7-59, 
ao qual demos resposta, através da Agência em São 
Paulo, pelo nosso de número SUIMP/Seped 59-2704 
– Pt. 22214, de 19-8-59, que transcrevemos a seguir: 

"1. Referimo-nos ao Ofício nº 4.772, de 31-7-
59, em que V. Sa., aludindo a diversas licenças e 
certificados de cobertura cambial emitidos em favor 
de J. Muniz Indústria e Comércio de Automóveis 
S.A., de São Paulo, nos consulta sôbre se seria do 
nosso conhecimento o fato de ensejarem tais 
documentos, em seu conjunto, a trazida de 
automóveis de passageiros completos, 
desmontados. 

2. Realçando, antes de mais nada, o espírito 
de zêlo e colaboração demonstrados por essa 
Alfândega, permitimo-nos, não obstante, esclarecer 
que estamos perfeitamente inteirados da 
circunstância apontada por Vossa Senhoria. 

3. Ocorre, entretanto, que não se torna 
possível a esta Carteira, ao amparo das normas e 
regulamentos que norteiam as nossas atividades, 
impedir a realização dêsse tipo de importação, o 
qual, embora reconheçamos possa resultar em 
prejuízos para a Fazenda Nacional, satisfaz a tôdas 
as prescrições ditadas por lei. 

4. Os documentos citados  
por V. Sa. foram examinados 
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com estrita observância das disposições constantes 
da Circular nº 23, de 4-9-57, do Ex-celentíssimo Sr. 
Ministro da Fazenda, e dos itens tarifários 
específicos em vigor. 

5. Quanto aos certificados de cobertura 
cambial, valeria lembrar que a sua emissão não é 
da competência desta Carteira, cuja atuação se 
restringe, apenas, em apurar a autenticidade dos 
valores nêles consignados, conforme previsto no 
art. 5º do Decreto nº 43.713, de 17-5-58. Assim, e 
por fôrça do dispositivo na Lei nº 3.244, de 14-8-57, 
que estabelece que "independerá de licença a 
importação de produto da categoria geral com 
cobertura de câmbio livremente obtida na licitação 
respectiva" (artigo 55), os nossos poderes no caso, 
não vão além da impugnação dos preços 
declarados, quando inexatos, hipótese inocorrente 
nos CCC descritos em seu ofício, cujos valores 
encontram coincidência com os fornecidos pelos 
próprios fabricantes dos veículos (Chrysler 
International S.A.). 

6. No que se relaciona, à Licença Prévia, cuja 
emissão é de nossa inteira responsabilidade, o art. 
59 do Decreto nº 42.820, de 16-12-57, define 
expressamente os casos em que a sua concessão 
não será autorizada pela CACEX. Ainda ai, as 
solicitações se encontravam em boa ordem, 
instruídas com promessas de venda de câmbio da 
categoria correspondente (especial), e atendendo a 
tôdas as demais exigências legais, inclusive no 
tocante a classificação e preços, não havendo. por 
conseguinte, como enquadrá-las em quaisquer das 
hipóteses de denegação previstas no citado 
dispositivo. 

7. Esperando que as  
informações aqui fornecidas pos- 
 

sam contribuir para a elucidação das dúvidas 
suscitadas, colocamo-nos à disposição de Vossa 
Senhoria para qualquer esclarecimento 
eventualmente necessário ao ajuizamento do 
assunto por parte dessa Aduana. 

8. Valemo-nos do ensejo para renovar-lhe os 
protestos de nossa estima e aprêço:" 

10. Restituindo, em apenso, o processo de início 
mencionado, valemo-nos do ensejo para renovar a V. 
Sa. os protestos de nossa estima e aprêço. 

Banco do Brasil. 
Carteira de Comércio Exterior. 
(a) Elisa de Oliveira Ferreira. – (a) Adalberto 

Bonfim. 
Confere com o original – G.M.F. – 

Mecanografia, 9 de outubro de 1959. – (a) Enéas da 
Silva Pires – Auxiliar – Visto: G.M.F., 9-10-59 – Ola – 
vo José Monteiro – Encarregado da Mecanografia. 

Sr. Presidente, essas as informações contidas 
nos documentos fornecidos pelo Sr. Ministro da Fazenda 
que, em nome do Govêrno e da Maioria, tenho a honra 
de prestar ao Senado, em resposta ao discurso proferido 
em agôsto último pelo ilustre Senador Lino de Mattos. 

O SR. LINO DE MATTOS: - Permite V. Exa. 
outro aparte? 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Com 
satisfação. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Não posso 
deixar de externar meus agradecimentos a V. Exa. 
por ter-se preocupado, tão carinhosamente, com a 
questão. É evidente o interêsse que o nobre Líder 
demonstra em dar satisfação aos seus  
colegas, quando não por motivos pessoais, mas em 
nome do povo que representam no Senado Federal, 
versam assuntos com os quais não concorda. 
Agradeço – repito – os esclarecimentos e, em outra 
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oportunidade, voltarei à tribuna para examiná-los. À 
primeira vista – confesso, com a maior lealdade – 
acolho-os como uma espécie de jôgo de palavras, 
porque, na realidade, minhas interpelações não 
foram respondidas. Formulei dois requerimentos de 
informações. O Govêrno poderia, em poucas 
palavras, darme a resposta adequada. A 1º de abril, 
perguntei, primeiro, se haviam sido importados 
automóveis de acôrdo com as especificações por 
mim indicadas; e segundo, se a importação se efetua 
de acôrdo com a lei. O Govêrno poderia responder-
me pura e simplesmente: não, não foram importados 
automóveis nessas condições, não foram licitadas as 
divisas necessárias; ou então: foram importados 
automóveis e feitas as seguintes licitações. Nobre 
Senador: embora expedidos a V. Exa. dois ofícios de 
autoridades diferentes, a verdade é que até hoje não 
se respondeu ao meu requerimento de informações 
datado de 1º de abril do corrente ano. Respondido 
êste, aí sim, se poria um ponto final no assunto, 
porque nêle enumero, em vários itens, as dúvidas 
que me assaltam. O Sr. Ministro da Fazenda, 
entretanto, limita-se a enviar ao Senado, todo mês, 
um ofício, dizendo estar reunindo os elementos para 
responder ao meu requerimento de informações. 
Observo ao nobre colega que meu pedido é de 1º de 
abril dêste ano, portanto, de mais de seis  
meses. Não sei como conciliar a atitude do Govêrno, 
que informa não poder responder ao meu 
requerimento por falta de elementos, com os ofícios 
lidos por Vossa Excelência dando como respondida 
a minha interpelação. Não sei, outrossim, como pode 
V. Exa. conciliar as informações prestadas nos dois 
ofícios. No primeiro, o Govêrno confessa ter 
autorizado determinadas firmas a importar, cada 
uma, dois mil automóveis. No outro, informa que  
não houve qualquer autorização para importar au- 
 

tomóveis e sim peças, destinadas a complementar 
os veículos fabricados no Brasil. A contradição dos 
documentos é, portanto, evidente. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Não 
penso assim. 

Desde o princípio, permiti-me chamar a atenção 
do Senado e de V. Exa. para o verdadeiro sentido das 
palavras: "caminhões" e "automóveis". Embora 
figurassem, digamos, por falta de itens específicos, na 
codificação orçamentária como automóveis 
importados por inteiro, eram apenas peças 
complementares de automóveis. Não consegui ser 
compreendido ou acre. ditado pelo nobre colega. 

Não perdi, entretanto, a segurança. Fui à parte 
principal da informação, eminentemente técnica, em 
que o Diretor da CACEX, conhecedor do problema, 
esclareceu, melhor do que eu roderia fazê-lo, o 
equívoco conseqüente da impropriedade de 
expressão ou da ausência, na codificação 
orçamentária, do vocábulo adequado. 

Apesar de todo o meu esfôrço, em vista da 
minha dialética, paupérrima, insuficiente e frágil em 
confronto com a firmeza de opinião de Vossa 
Excelência... 

O SR. LINO DE MATTOS: – Não apoiado! 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT:– ...recorri 

ao documento da CACEX. O nobre colega, porém, 
persiste em dizer que há contradição, quando esta, 
se existe, está, a meu ver, explicada. 

Reafirmo a V. Exa. que êsses veículos podem 
ser importados não por ato do Govêrnó, mas por lei, 
boa ou má, elaborada pelo Congresso. 

O art. 59 da chamada "Lei de Tarifas" permite 
a licitação especifica para automóveis de 
passageiros. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Essas importações, 
entretanto, não se poderiam fazer pelo art. 59; pois o 
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Govêrno as proibiu, em conseqüência do discurso 
que proferi. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Essas 
importações, por força da Lei de Tarifas, só podem 
ser feitas desde que os carros sejam 
completamente desmontados. Não ficou, porém, 
nesse detalhe o dispositivo, que reconheço 
insuficiente. Já debatemos o assunto e chegamos á 
conclusão de que êle ainda apresenta brechas, 
deficiências ou imprecisões, que permitem muitos 
abusos e fraudes. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Informo ao nobre orador que dispõe de 
apenas um minuto para concluir seu discurso. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Sr. 
Presidente, atenderei a advertência de Nossa 
Excelência. 

Dizia eu que não ficam nisso as limitações, 
embora insuficientes, da Lei de Tarifas. Exige-se, 
ainda, que ocorram as omissões indicadas no § 3º 
do art. 59: "Para redução do imposto de importação 
em quarenta por cento tem que haver, pelo menos, 
uma omissão de 15 por cento; para uma redução 
maior de 60 por cento, uma omissão de 20 por cento; 
e para 60,70 e 80 por cento, respectivamente, a 
omissão de peças fabricadas no Brasil será de 35 a 
45 por cento". 

Em qualquer das hipóteses, ainda em se 
tratando – admito apenas para argumentar – não da 
importação de peças complementares, mas de 
veículos apenas desmontados, essa importação só 
se poderia fazer através de licitação própria, sem 
câmbio favorecido, sòmente com redução ou isenção 
parcial do impôsto de consumo. nunca, felizmente, o 
que foi informado ao Senador Lino de Mattos. 

Sr. Presidente, como me cumpre, acatando o 
aviso de V. Exa., vou encerrar minhas considerações. 
Antes, repito, que estou pronto a prestar informações 
complementares sôbre o assunto, se assim jui- 
 

gar necessário o Senado ou o eminente representante 
de São Paulo, Senador Lino de Mattos. 

Assim procedendo, estarei cumprindo não só o 
meu dever de Líder do Govêrno, nesta Casa, como 
prestando a homenagem devida ao Senado da 
República, e aos seus ilustres membros que, mesmo 
criticando e opondo-se ao Govêrno fazem jus pelo 
próprio mandato e pela elevação de atitudes, ao 
respeito e acatamento de seus líderes. (Muito bem; 
muito bem. Palmas). 

O SR. LINO DE MATTOS: – Sr. Presidente, 
peço a palavra, para explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Lino de Mattos, que dispõe apenas de dez 
minutos e de acôrdo com o Regimento, não pode ser 
aparteado. 

O SR. LINO DE MATTOS (para explicação 
pessoal): – Sr. Presidente, denunciei, algumas 
vêzes, desta tribuna, a importação irregular de 
automóveis. Usando, também, de direito 
constitucional, formulei requerimento de informações 
a propósito do assunto, que o Ministério da Fazenda, 
até hoje, não respondeu. 

O nobre Líder da Maioria, Senador Lameira 
Bittencourt, acaba de ler informações que, lhe foram 
prestadas por autoridades do Govêrno Federal. 

Sustenta o eminente Líder, baseado nessas 
informações, que minhas denúncias não têm 
procedência. Estou convencido do contrário. Há, 
portanto, controvérsia; permito-me, pois, sugerir ao 
eminente Senador Lameira Bittencourt uma fórmula 
honrosa, para encerrarmos o assunto. Consulte S. 
Exa. as autoridades do Govêrno da República sôbre 
se as mesmas estariam de acôrdo na constituição  
de uma Comissão, de que eu fizesse parte, a  
qual iria aos lugares que eu apontasse, a fim de 
 
–––––––––––––––––– 
(*) – Não revisto pelo orador. 
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verificar a procedência ou não da denúncia que 
formulei, e que reitero. 

Aceita a proposta e constituída a Comissão, 
apuraríamos a verdade, esteja ela com quem estiver. 
A Nação, ao final, seria informada do que, realmente, 
aconteceu e está acontecendo, no setor da 
importação de automóveis. 

Estou convencido – repito – que apesar da Lei 
de Tarifas Alfandegárias, estão sendo importados, de 
maneira irregular, com violação dessa e de outras 
leis, automóveis de passageiros. 

Proponho-me a efetivar provas "in loco", se as 
autoridades alfandegárias o permitirem. Eis por que 
pleiteio a constituição de uma Comissão para apurar 
com quem está a verdade. 

A primeira importação de automóveis com 
violação evidente da Lei de Tarifas Alfandegárias, 
baseou-se no art. 59. As autoridades fazendárias 
colocaram em licitação determinado número de 
dólares, que só poderiam ser licitados por 
determinadas firmas. Houve, portanto, 
irregularidades flagrantes. 

De acôrdo também com êsse artigo, os 
automóveis só poderiam ser vendidos com o lucro 
máximo de 18 por cento para o importador e 18, 
por cento para o revendedor. Houve igualmente, 
violação dêsse dispositivo. Ninguém comprou 
carro com 18 por cento sómente de lucro para o 
importador e outro tanto para o revendedor. Êles 
custaram para o importador, cento e quatro mil 
cruzeiros e foram vendidos até por seiscentos mil 
cruzeiros. Logo, houve desrespeito ao dispositivo 
que limita o lucro total em 36 por cento, ou seja – 
repito – 18 por cento para o importador e 18  
por cento para o intermediário. É flagrante a 
violação. 

Posteriormente ao meu discurso de 
protesto contra essa irregularidade, o Govêrno, 
reconhecendo-me razão, determinou ao seu 
eminente Líder nesta Casa, àquele tempo 
 

o nobre Senador Filinto Müller, dissesse à Nação 
que, em face do discurso do Senador Lino de Mattos, 
mandava suspender os leilões. 

Acontece, todavia, Sr. Presidente, que êsse 
mesmo Govêrno encontrou uma fórmula para burlar 
o compromisso assumido e, ao invés de se importar 
com dólares licitados, passou-se a fazê-lo sem essa 
licitação. 

Dada a controvérsia entre o que afirmo e o 
que dizem as autoridades federais, proponho 
maneira honrosa e digna de se apurar a verdade. 
Constitua o Senado uma Comissão para, 
imediatamente, ir às Alfândegas de Santos, do Rio 
de Janeiro, Fortaleza, Salvador e Belém, a fim de 
verificar se as minhas denúncias são ou não 
verdadeiras. 

Na hipótese de, regimentalmente, não ser 
possível fazê-lo, o Senhor Presidente da República 
poderia organizar tal Comissão, pois não está sujeito 
a nenhum regimento interno. Constituída, convidaria 
S. Exa., Senadores da República e eu, Sr. 
Presidente, estou pronto a submeter-me ao rigor do 
castigo que entenderem necessário aplicar-me, se, 
realmente, não estão sendo importados automóveis 
com violação da lei, irregularmente, com 
favorecimento para determinadas firmas e 
desfavorecimento para outras. 

Assiste razão ao nobre Senador Lameira 
Bittencourt ao fato que trouxe ao conhecimento da 
Casa – de que firmas fabricantes de automóveis em 
São Paulo se queixaram da falta de amparo para o 
desenvolvimento da indústria nacional. Efetivamente, 
há emprêsas que lutam com acentuadas 
dificuldades, porque o Govêrno se comporta como 
madrasta para com elas; todavia, outras, nobre 
Senador Lameira Bittencourt, estão sendo 
favorecidas. Há as que estão montando suas 
indústrias em S. Paulo, graças a êsse protecionismo. 

Leu V. Exa. o ofício que se  
reporta à importação de dois mil 
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automóveis e acrescenta não se tratar de carros cem 
por, cento. Exato! Tôda a vez que tratei dessa 
importação irregular ressaltei que os automóveis que 
gozavam de tal proteção apenas vinham sem os vidros 
– porque há o truste do vidro plano no Brasil – sem as 
borrachas – porque seria o cúmulo importarmos até as 
peças de borracha – e sem as almofadas, porque há 
fabricação no Brasil. Excetuadas estas, tôdas as mais 
peças são importadas. 

Não há necessidade de o nobre Senador 
Lameira Bittencourt contestar-me: discutiríamos o 
assunto sessões e sessões seguidas – Sua 
Excelência escudado nas informações do Govêrno, e 
eu nas minhas convicções. 

Vamos, pois, liquidar o assunto, encerrando-o de 
maneira digna para o Govêrno da República e para êste 
modesto representante de São Paulo: constitua-se a 
Comissão e irei com ela, a fim de provar o que afirmo. 
Se não o conseguir, aplique-se-me o castigo a que faz 
jus um representante do povo que ocupa a tribuna para 
dizer inverdades. (Muito bem; multo bem). 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Sr. 
Presidente, peço a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Lameira Bittencourt, como Líder da Maioria. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT.(como líder 
da maioria) (*) – Sr: Presidente, parece-me que o 
eminente Senador Lino de Mattos não compreendeu 
bem o terreno em que coloquei a questão. 

Longe de mim, longe do Govêrno, longe do Sr. 
Ministro da Fazenda, duvidar da sinceridade,  
da dignidade de propósitos do nobre representante 
de S. Paulo. Se tôda vez que o Líder da  
Maioria, defendendo como lhe cumpre o Go- 
 
–––––––––––––––––– 
(*) – Não foi resisto pelo orador. 

vêrno – e no caso, mais à vontade, depois da visita 
que fizemos ao Parque Automobilístico Nacional, 
pois sentimos mais de perto o verdadeiro aspecto da 
questão – opuser sua palavra de defesa e de 
contradita, aliás respeitosa e cordial, a um Senador 
da Oposição no exercício pleno, irrestrito e legítimo 
de sua função constitucional e política, der margem à 
instituição de uma comissão de inquérito... 

O SR. LINO DE MATTOS: – Não é 
própriamente Comissão de Inquérito. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – ...todo dia 
estaríamos aqui criando Comissões de Inquérito, 
prática pouco aconselhável, principalmente tratando-
se do Senado da República. O SR. LINO DE 
MATTOS: – Não é pròpriamente Comissão de 
Inquérito, e sim comissão de homens respeitáveis, 
de homens responsáveis, que iriam à Alfândega 
de Santos, assistir à abertura dos caixões, para 
verificar se tenho ou não razão. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – No 
tocante a essa investigação julgada necessária ou 
conveniente pelo nobre Senador Lino de Mattos, S. 
Exa. mesmo reconhece, no aparte em que melhor 
esclarece seu pensamento, que poderá ela ser feita 
sem qualquer embaraço da parte do Sr. Presidente 
da República, ou do Ministério da Fazenda, 
independente de qualquer solução que poderia ser 
rigorosamente regimental ou até mesmo 
constitucional mas que não seria conveniente e não 
estaria de acôrdo com as regras políticas e 
legislativas do Senado da República. Coloco-me 
inteiramente à disposição do eminente 
representante de São Paulo, para que se faça tal 
investigação. 

Permita-me o eminente Senador Lino de 
Mattos, com referência à parte final do seu 
discurso – em que faz apreciações pouco favorá- 
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veis a certos setores da indústria automobilística 
nacional implantada em São Paulo – ponderar que 
nenhuma das fábricas visitadas nos deu a impressão 
afirmada por S. Exa. Verificamos, até, que em 
algumas foi antecipada a etapa da nacionalização 
dos automóveis; e nossa satisfação, é tanto maior 
quanto é certo tratar-se da General Motors de São 
Paulo, onde os próprios motores já estão sendo 
fabricados. 

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

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – 
Perfeitamente. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Essa parte nada 
tem que ver com o tipo de negócio denunciado por 
mim. Há uma indústria de automóveis merecedora 
de amparo e inteiramente alheia aos negócios 
escusos que denunciei. Vários Senadores visitaram-
na. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – A Fábrica 
SIMCA, que se queixou a mim e a outros Senadores 
de não estar recebendo tratamento de câmbio 
favorecido, a que se julgava com direito, e pagando 
ágios muito mais elevados pelo dólar na licitação, 
exatamente essa, por mais de uma vez, foi acusada 
de ser beneficiada e ajudada pelo Govêrno Federal, 
até porque vai transferir suas instalações 
definitivamente para ó Estado de São Paulo. 

Apregoou-se ter havido favoritismo, porque, 
terminado o prazo de aprovaçao dos planos pelo 
GEIA, houve dilação, para que pudesse instalar-se a 
fábrica. Precisamente a SIMCA se queixa de lhe 
estarem sendo aplicadas com todo o rigor as 
medidas de restrição e, por outro lado, de estimulo à 
indústria automobilística nacional, através da sábia 
política do GEIA. 

Sr. Presidente, o nobre Senador Lino de Mattos 
teve de deixar o recinto, porque vai viajar; assim, 
 

encerro minha intervenção final no debate, 
declarando que, independentemente da Comissão 
de Inquérito, o Govêrno, através do Ministério da 
Fazenda, está pronto a prestar as informações 
necessárias, bem como a permitir investigações 
onde e quando se fizerem precisas. (Muito bem; 
muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Attilio Vivacqua 
enviou à Mesa, discurso para ser publicado, nos 
têrmos do art. 201, § 2º, do Regimento Interno. 

S. Exa. será atendido. 
Discurso enviado à Mesa pelo Senador Attilio 

Vivacqua: 
Sr. Presidente, ausente do Senado não tive 

oportunidade de associar-me ao pronunciamento do 
Senado, feito através da palavra do Senador Afonso 
Arinos e outros colegas, lamentando e condenando a 
agressão sofrida na Câmara Federal. É o que ora 
faço, sob a inspiração do princípio de liberdade de 
imprensa, o qual terá necessàriamente de conciliar-
se com o princípio de responsabilidade. 

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à 
 

ORDEM DO DIA 
 

Primeira discussão (3º dia) do Projeto de 
Emenda à Constituição nº 2, de 1959 que altera 
diapositivos constitucionais referentes à organização 
do Estado da Guanabara, tendo Parecer Contrário, 
sob nº 233, de 1959, da Comissão Especial (com 
voto em separado dos Senhores Senadores 
Jefferson de Aguiar e Afonso Arinoa e substitutivo do 
Sr. Jefferson de Aguiar e mais 17 Senhores 
Senadores). 

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

a discussão (Pausa). 
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Está encerrada a primeira discussão no seu 3º 
dia. 

 
Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara 

nº 7, de 1959, que cria cargos no Quadro 
Permanente do Ministério da Educação e Cultura; 
incorpora ao Patrimônio da União os bens que 
constituem a Faculdade de Farmácia e Odontologia, 
de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, e dá 
outras providências (incluído em Ordem do Dia em 
virtude de dispensa de interstício, concedida na 
sessão anterior, a requerimento do Senhor Senador 
Gaspar Velloso), tendo Pareceres (sob ns. 552 a 
554, de 1959) das Comissões: de Educação e 
Cultura, favorável, com as Emendas que oferece sob 
ns. 1 a 4 (CEC); de Serviço Público Civil, favorável 
ao projeto e ás emendas; de Finanças, favorável ao 
projeto e às emendas. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, 

requerimento que vai ser lido. 
É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 377, DE 1959 

 
Adiamento para determinado dia. 
Nos têrmos dos arts. 212, letra l, e 274, letra b, 

do Regimento Interno, requeiro adiamento da 
discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 7, de 
1959, a fim de ser feita na sessão de 19 do corrente. 

Sala das Sessões, em 16 de outubro de 1959. 
– Coimbra Bueno. 

O SR. PRESIDENTE: – O Projeto de Lei da 
Câmara nº 7, de 1959, já sofreu um adiamento. O 
Regimento do Senado, entretanto, admite segundo 
adiamento, que será concedido se aprovado o 
requerimento por 2/3 dos senhores senadores. 

O requerimento independe de apoiamento e 
discussão. 

Em votação. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram conservar-se sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
A matéria sai da Ordem do Dia de hoje; e será 

incluída na do dia 21 do corrente. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 72, de 1959, (nº 974, de 1958, na Câmara), que 
concede isenção de direitos de importação para 
materiais, máquinas e equipamentos adquiridos pela 
Refinaria e Exploração de Petróleo União S.A. para a 
instalação de sua refinaria de Capuava, no Estado 
de São Paulo (incluído em Ordem do Dia em virtude 
de dispensa de interstício, concedida na sessão 
anterior a requerimento do Sr. Senador Lino de 
Mattos), tendo Parecer Favorável, sob nº 549, de 
1959, da Comissão de Finanças). 

 
O SR PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, 

requerimento que vai ser lido. 
É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 378, DE 1959 

 
Nos têrmos dos arts. 212, letra I, e 274, letra b, 

do Regimento Interno, requeiro adiamento da 
discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 72, de 
1959, a fim de ser feita na sessão de 23 do corrente 
mês. 

Sala das Sessões, em. 18 de outubro de 1959. 
– Francisco Gallotti. 

O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com a 
deliberação do Senado, o projeto sai da Ordem do 
Dia e figurará na da sessão do dia 23 do corrente. 
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Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 
nº 81, de 1959, (nº 43, de 1959, na Câmara), que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministêrio da 
Educação e Cultura, o crédito especial de Cruzeiros 
3.000.000,00, para ocorrer às despesas da 
realização do VIII Congresso Nacional de Jornalistas, 
em Fortaleza, Ceará, em 1959 (incluído em Ordem 
do Dia em virtude de dispensa de interstício, 
concedida na sessão anterior a requerimento do Sr. 
Senador Lameira Bittencourt), tendo Parecer 
Favorável, sob nº 547, de 1959, da Comissdo de 
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto. 
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar 

usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

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

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 81, DE 1959 

 
(Nº 43.B, de 1959, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial 
de Cr$ 3.000.000,00, para ocorrer ás despesas da 
realização do VIII Congresso Nacional de Jornalistas, 
em Fortaleza, Ceará, em 1959. 

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

pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito 
especial de Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de 
cruzeiros), para ocorrer às despesas da realização 
do VIII Congresso Nacional de Jornalistas, de 3 a 7 
de setembro de 1959, na cidade de Fortaleza, Ceará. 

Art. 2º A importância referida no artigo anterior 
será entregue à Associação Cearense de Imprensa e 
ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Ceará, 
órgãos integrantes da Comissão Organizadora do 
VIII Congresso e responsáveis pela sua realização. 

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

O S.R. PRESIDENTE: – Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia. 

Tem a palavra o nobre Senador Jarbas 
Maranhão, primeiro orador inscrito para a 
oportunidade. 

O SR. JARBAS MARANHÃO: – Sr. 
Presidente, ocupo a tribuna para fazer ligeiras 
considerações a respeito da F.A.O., que há 
precisamente quatorze anos era instala da pela 
Organização das Nações Unidas. (Lendo). 

Jâ foi notado que a História da Humanidade é, 
em grande parte, a História da luta contra a fome. 

A luta continua com as novas experiências de 
fome exaltadas na crise das últimas guerras mundiais. 

Sessenta por cento da população do globo, 
dispondo de menos de 2.200 calorias por indivíduo, 
sofre de fome. Apenas dezessete por cento 
consomem mais de 2.700 calorias. A parte restante 
vive às portas da prostração. 

Sente-se, assim, em tôda  
rudeza, a terrível extensão do pauperismo, 
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quando "dos 60 milhões de mortes anuais, 30 a 40 
milhões devem ser atribuídas à desnutrição". 

Preocupado com o avanço da fome sõbre o 
mundo, o Presidente Roosevelt convocou as Nações 
Unidas à Conferência de Hot Springs, em maio de 
1943, para o debate de problemas agrícolas e 
alimentares. 

Surgiu a F.A.O. – Organização de Alimentação 
e Agricultura das Nações tinidas – numa tomada de 
consciência da questão alimentar no universo. 

Êsse organismo encarregado de investigar e 
atacar o problema em sua amplitude mundial, à falta 
de poderes decisivos, tem sido, infelizmente, limitado 
a uma espécie de órgão consultivo internacional, 
restringida sua missão, que era a de promover a 
elevação dos standards de vida e nutrição dos 
povos. 

A F.A.O. desejou poderes mais amplos. 
Instigou a criação do Comité Internacional da Crise 
Alimentar; mas viu projetos seus da maior relevância 
recusados ou procrastinados pelas grandes 
potências, como os que visavam criar o Conselho 
Mundial de Alimentação, a Câmara de Compensação 
Internacional de Produtos Agrícolas, a Reserva 
Internacional Contra a Fome. 

Tem sido das mais positivas sua contribuição 
no campo do progresso cientifico; no terreno das 
pesquísas econômicas e sociais; através de missões 
que estudam problemas e apresentam projetos de 
desenvolvimento; enviando assessores a governos; 
organizando cursos; concedendo bôlsas para 
formação de técnicos. 

Os seus dirigentes tudo têm feito a fim de que ela 
não falte à humana e imensa tarefa a que foi destinada. 
Tarefa cuja significação e alcance podem bem ser per- 
 

cebidos e avaliados, quando se sabe que "dos dois e 
meio bilhões de sêres vivos que habitam nosso 
planêta, cêrca de um bilhão e setecentos milhões ainda 
não conseguiram libertar-se do circulo de ferro da 
fome»; quando não se ignora que "os 19 países mais 
ricos, contando apenas 16 por cento da população do 
mundo, usufruem mais de 70 por cento da renda 
mundial, enquanto que os 15 países mais pobres, onde 
vivem mais de 50 por cento do efetivo humano, 
recebem menos de 10 por cento da renda mundial". 

Diante de um mundo, que permanece assim, 
cheio de agressivos contrastes, de riqueza e miséria 
econômica, de abundância e pobreza, de nações 
prósperas e povos subdesenvolvidos, tem a F.A.O. 
usado o valor de seus especialistas, num esfôrço 
inaudito de construir o melhor, perseguindo as 
medidas necessárias. 

Todavia, como registra René Masseyeff, os seus 
projetos verdadeiramente importantes sôbre o plano 
internacional, possíveis de conduzir a soluções eficazes, 
conheceram todos a mesma sorte, não por deficiência 
dos serviços da F.A.O., mas pela repugnância dos 
governos em modificar o statu quo atual. (*). 

 
__________________ 
(*) Em Copenhague, no ano de 1947, foi discutido o problema 
da alimentação mundial. Nessa ocasião os economistas da 
delegação britânica defenderam a criação de um banco 
internacional de alimentação, para a qual convergissem os 
excessos da safra dos países agrícolas a fim de  
serem distribuídos nas fases de penúria. A delegação 
estadunidense foi contra a idéia, e ela não logrou aprovação. 
A Inglaterra não desejava que fôssem assegurados  
aos produtores. de gêneros alimentícios preços estáveis 
elevados os E.U.A. não quiseram que se organizasse  
um esquema cujo desenvolvimento levasse a um con- 
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E, no entanto, para ser debelada a fome 
fenômeno universal – imperiosa se faz uma ação 
conjunta dos responsáveis pelo bem-estar público, 
nos vários países. 

Dessa maneira, e enquanto os objetivos dos 
planos mundiais não puderem ser concretizados – o 
que é, nas atuais circunstâncias, muito difícil, em 
face dos conflitos de interêsses econômicos e 
políticos entre os diferentes países – temos que 
reagir, no Brasil, contra o estigma da fome, que nos 
relega a um plano de inferioridade só igual ao dos 
povos mais atrasados do mundo. 

 
__________________ 
trôle rígido da produção. Lord John Boyd Orr, eminente 
membro da delegação britânica, propôs a formação de 
estoques de emergência, constituídos de alimentos 
básicos, mantidos pelas nações produtoras e 
exportadoras, para utilização internacional. A reserva  
seria aproveitada nas fomes mundiais e os estoques 
reverteriam em benefício das nações necessitadas, por 
preços reduzidos. Os Estados Unidos da América do  
Norte pretendiam colocar futuras sobras de trigo para  
uso dos país carentes. A despeito, porém, das grandes 
safras estadunidenses, em 1940, e dos esforços da 
UNRRA, o suprimento alimentar da Europa em 1947 
estava abaizo 15 por cento do registrado antes da guerra. 
Na índia, em grandes trechos, a média do consumo diário, 
em calorins, era de 1.750 ou 350 menos que antes da 
guerra. No Sul da China a fome continuava (1947) a 
dizimar milhões de seres humanos. Em várias regiões a 
média do calorias não ultrapassava 500, o que 
correspondia à alimentação dos mais rigorosos campos de 
concentração. "Em 1947 previa-se ainda um deficit  
de suprimento na mataria doa cereais de maior  
consumo mundial. A produção mundial do grãos 
(principalmente trigo e centeio) foi calculada em  
1946, excluindo a China e a Rússia, em 127 milhões  
de toneladas métricas, comparada com 105 milhões  
em 1945 e 124 milhões e 700 mil na média do  
período de 1934-38. Dêsse total, entraram no comércio 
internacional em 1946-47, 25 a 26 milhões de tone- 
 

Cabe à nossa democracia a grande 
responsabilidade de enfrentar o problema 
angustiante. 

Um sistema de govêrno que aspira atingir às 
elevadas finalidades do humanismo político, através 
de democracia política, econômica, étnica e social, 
não se pode curvar inerte ante o espectro da fome e 
da pobreza. 

Ao povo brasileiro a fome está em violento 
desafio. 

Ou o regime enfrenta e extingue a penúria 
alimentar do País, ou será diluído, derrotado pela 
miséria das massas, Destruído pela revolta do povo 
excitado na fome. (Muito bem; muito bem. Palmas). 
 
__________________ 
ladas em lugar de 26 milhões no ano anterior e 29 milhões 
e 400 mil antes da guerra. A produção mundial de arroz, 
em 1946, foi calculada em 100 milhões de toneladas 
contra 91 milhões do ano anterior, mas aquém da média 
anterior à guerra, a qual registrava 106 milhões de 
toneladas. Calcula-se ainda que em 1946-47 entraram no 
giro do comércio mundial do total produzido no ano, 
apenas 2 milhões e 700 mil toneladas, em lugar de 2 
milhões em 1945, mas bem inferior à média de 7 milhões e 
800 mil toneladas do período de antes da guerra. A 
produção mundial de açúcar em 1946 foi de 28 milhões de 
toneladas métricas, compreendendo tanto o de cana como 
o de beterraba, em lugar de 25 milhões em 1945 e 32 
milhões em 1934-38. No setor de óleos e gorduras 
vegetais não houve aumento em 1946, comparativamente 
com 1945, pois a produção mundial não atingiu senão a 18 
milhões de toneladas contra 20 milhões da média anterior 
à guerra. A produção de carnes, em vários países, 
apresentou-se maior em 1946 que antes da guerra, mas 
inferior à do ano precedente com exceção da Europa 
Continental, onde rol maior, mas ainda assim em volume 
de 60 por cento do interior à guerra, o suprimento de 
carnes do comércio internacional em 1946-47 atingiu 
apenas a 750 mil toneladas mêtricas, abaixo dos 2 milhões 
e 800 mil do ano anterior ou da média de antes da guerra, 
a qual era de 1 milhão e 900 mil toneladas.  
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O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Coimbra Bueno, segundo orador inscrito. 

O SR. COIMBRA BUENO (*): – Sr. 
Presidente, ocupo a tribuna hoje, e nos próximos 
dias o farei por duas vêzes mais, a fim de tratar de 
assunto que, no momento, empolga o Brasil Central, 
qual seja a intervenção intempestiva do Poder 
Públido na zona criatória de nosso País. É preciso 
que o Govêrno pense dez vezes antes de tomar 
qualquer medida em relação àqueles que criam bois 
no Brasil porque os nossos fazendeiros têm sido, 
através dos tempos, os menos assistidos pelos 
Poderes Públicos, que dêles não deve lembrar-se 
para espoliá-los, e sim para beneficiá-los. Só 
últimamente, com o desenvolvimento do sistema 
rodoviário nacional, podemos dizer que o Govêrno 
começou a atender àqueles que, nos sertões 
longínquos, vêm contribuindo, ano após anos para a 
alimentação dos que vivem no litoral. Nas nossas 
fazendas de criação do interior, sobretudo as  
do Brasil Central, precisamos de assistência 
governamental, por meio de uma série de 
providências que no meu próximo discurso 
explanarei para conhecimento daqueles que têm o 
dever de intervir no bom sentido e a longo têrmo na 
pecuária. São sugestões que, efetivadas, trarão 
disponibilidade de carne para o litoral e para os 
grandes centros; evitarão que volvamos sôbre 
nossos passos. Impedirão que importemos êsse 
alimento, que já poderia ser um dos produtos básicos 
da exportação brasileira. 

Não será, necessàriamente, com metralhadoras 
e carros de assalto que se poderá campear bois no 
interior do Brasil. Em boa hora, li, hoje, nos jornais, que 
o eminente Presidente da República, Sr. Juscelino 
Kubitschek pediu parecer ao Consultor Geral da Repú- 
 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador.  

blica sôbre a legalidade ou ilegalidade dessa 
intervenção intempestiva nas fazendas brasileiras, 
pertencentes àqueles que vivem enfrentando, 
através dos tempos, as maiores asperezas da 
natureza, os desestímulos e a desassistência  
quase completa do Poder Público, Felizmente,  
já, podemos deduzir das palavras do Sr. Presidente 
da República que não haverá, desta vez, 
intervenção. Seria indébita, parque todos sabemos 
que, no momento era que o Govêrno federal, 
seguindo as medidas preconizadas pela COFAP, 
intervier em nossas fazendas provocará 
automàticamente, nos próximos anos, decréscimo  
de produção, ao invés do atual crescimento  
de nossa população bovina, que graças à  
iniciativa privada já nivelou-nos com a da  
Rússia, que ultrapassaremos em breve, colocando-
nos em 3º lugar no Mundo. Com intervenções 
descabidas e cíclicas, em cada sêca, volveremos, 
sem dúvida, dentro dos próximos anos, à situação  
de importadores permanentes de carne, agravando  
a situação cambial de nosso País, que em  
breves anos poderá ser aliviada, pela própria  
carne, se mantivermos ou acelerarmos com  
medidas justas e duradouras de estímulo aos 
fazendeiros, o atual ritmo de crescimento de nossos 
rebanhos. 

O SR. FERNANDO CORRÊA: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. COIMBRA. BUENO: – Pois não. 
O SR. FERNANDO CORRÊA: – Quando, na 

Comissão de Economia, o Sr. Coronel Danilo Nunes, 
fêz exposição sôbre o abastecimento de carne e de 
gêneros alimentícios ao Rio de Janeiro, afirmei ao 
ilustre militar, em relação à carne, cuja solução S. 
Sa. dizia entregue ao Sr. General Presidente  
da COFAP, que se o Govêrno insistisse nas medidas 
apregoadas nos jornais pelo General Ururahy 
Magalhães, no próximo ano não teremos carne 
 

 



– 553 – 
 
nos grandes centros consumidores do Rio e de São 
Paulo. O fazendeiro, o homem que cria o gado em 
Mato Grosso, Goiás ou no norte de Minas não se 
conformaria – disso tenho certeza, porque os 
conheço de perto e profundamente – em entregar 
suas rezes ao Exército, mesmo que o General 
Ururahy estivesse disposto a pagar maior preço e à 
vista. Dão êsses homens o máximo de seus esforços 
para a prosperidade do interior, e não entregariam o 
gado requisitado "manu militari". Criariamos assim 
para os próximos anos problema muito mais grave. 
Homem da Oposição que me honro de ser advirto  
as autoridades que no próximo ano, ano de  
eleições, ano crucial para fornecimentos aos grandes 
centros populosos do País, a situação será muito 
mais séria. O nobre colega está com tôda a razão e 
é com a máxima atenção que acompanho seu 
discurso. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Agradeço a V. 
Exa. Como ex-Governador de um grande Estado 
pecuário, está perfeitamente a par do assunto. 

O SR. FERNANDO CORRÊA: – Não estou 
falando como ex-Governador, e sim como fazendeiro 
e criador de gado em Mato Grosso. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Ainda nessa 
qualidade somos colegas. Agradeço as palavras de 
V. Exa. e a elas gostaria de acrescentar que 
ninguém ignora o espírito de independência e, até 
mesmo de exagerado individualismo, dos que vivem 
isolados em nossas fazendas. 

A causa principal dêsse isolamento é o 
abandono em que o Poder Público tem deixado os 
fazendeiros do Brasil, pela falta de rodovias tronco e 
vias de acesso. Assim sendo, há reação imediata do 
fazendeiro, quando o Govêrno intervém – não  
em seu favor mas – agravando as suas dificuldades 
 

com medidas que positivamente não podem ser 
aceitas pelo bom senso dos que labutam no interior. 
Assim, quando as autoridades intervêm, indevida e 
injustamente, a reação imediata e pronta pode ser 
esperada com a escassez do produto no mercado, e 
a reação distanciada pode ser medida pelas 
estatísticas dos anos seguintes, onde se traduz em 
queda na curva de aumento da nossa população 
bovina. Quando o fazendeiro abandona suas 
fazendas, ou perde por ela o entusiasmo, a produção 
bovina cai verticalmente. O boi precisa, antes de 
mais nada, de assistência direta e diária do 
fazendeiro. Quando essa assistência falha, os 
índices de sobrevivência dos bezerros caem de 
maneira impressionante. Cada vez que essa 
intervenção tem sido feita, tem se refletido através de 
muitos anos. Repito, mais uma vez: se houver 
intervenção direta nas fazendas, dentro de poucos 
anos estaremos importando carne, em caráter 
permanente. 

A fim de que o senado fique suficientemente 
esclarecido acêrca das demarches realizadas pelos 
produtores, representados pela Confederação Rural 
Brasileira, órgão de cúpula dos nossos agricultores, 
pecuaristas e profissionais de indústrias conexas, 
vau dar conhecimento à Casa, do teor constante de 
12 documentos que me foram fornecidos, os quais 
certamente espelharão o que poderemos chamar de 
"desenvolvimento da atual crise intervencionista da 
COFAP e COAPS no mercado da carne". 

Por êles se verificará, sem dúvida, que  
o problema foi deslocado do campo técnico, 
econômico e financeiro, onde certamente deverá ser 
encontrada a solução justa para o campo político-
militar, que de forma alguma poderá resolvê-lo à luz 
da realidade que atravessamos. (Lendo).  
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1º ANEXO 
 

DOCUMENTO Nº 1 
 

Parecer apresentado pelos invernistas ao Sr. 
Ministro da Agricultura, que é Presidente da 
Comissão nomeada, para a solução da crise da 
carne. 

 
Esta Comissão é composta da COFAP; do 

Conselho Coordenador do Abastecimento (C.C.A.); e 
do Ministério da Agricultura (M. da A.). 

 
PARECER DO RELATOR DOS 

INVERNISTAS NO SUB-GRUPO DESIGNADO 
PELO SENHOR MINISTRO DA AGRICULTURA 

 
Designado relator da reunião incumbida pelo 

Sr. Ministro da Agricultura para encontrar os preços 
prováveis do novilho de corte e seu fornecimento, 
cabe-me expor: 

1º Como Presidente da Comissão de Pecuária 
de Corte, da Confederação Rural Brasileira, sempre 
alertamos o Govêrno de que a inflação galopante e 
violenta promoveria os encarecimentos contínuos 
das utilidades imprescindíveis à criação, à recria e à 
engorda, iriam perturbar todo êsse complexo sistema 
de exploração com o fatal, justo e necessário 
encarecimento do bezerro de sôbre ano, do novilho 
de recria e do de engorda. 

2º É pacífico que os fatores ecológicos 
impõem dois ciclos de produção: o da safra de 
janeiro a junho, e o da entre-safra de julho a 
dezembro. 

3º Comprovado está que, ao chegar ao 
inverno, as plantas forrageiras entram em rápido 
declínio vegetativo e conseqüente carência  
de volume forrageiro e reduzido poder alimentício; 

4º Que a manutenção do estado de engorda 
ou a quebra do pêso do novilho gordo está na razão 
direta das intensidades da sêca, dos ventos, dos 
frios e das geadas; 

5º Que a entre-safra do corrente ano se  
iniciou em fins de junho, de modo violento, com frio 
intenso, ventos fortes e constantes, chuvas frias, 
promovendo uma quebra imediata do pêso do 
novilho gordo; 

6º Que, de janeiro a junho do corrente ano, os 
índices de encarecimento estão em tôrno de  
90%, conforme dados dos órgãos oficiais, 
sobrecarregando o produtor e a produção; 

7º Que as estatísticas de cotações, de  
vários anos, oferecem um encarecimento do  
novilho gordo de julho em diante, num têrmo  
médio de 15 a 25 por cento, na dependência da 
intensidade das condições climatéricas e da 
existência do maior ou menor estoque do novilho nos 
pastos; 

8º Que, de há muito, não tem o novilho  
de corte recebido o devido tratamento  
na sua cotação pelas autoridades incumbidas do 
preço.  

9º Em conseqüência do item anterior, 
constatou o Conselho Coordenador do 
Abastecimento, relatório de fevereiro de 1958, que, 
no estudo procedido na pesquisa do custo da 
produção do novilho de corte, o único que não 
recebia o justo valor pelo trabalho e capital, era o 
criador do bezerro; 

10.Que a produção de 40 por cento do 
rebanho bovino, citado pelo Diretor Geral do 
Departamento Nac. da Produção Animal, tem uma 
das razões na baixa recompensa que o criador 
recebe do seu esfôrço; 

11. O invernista deseja pelo seu  
novilho, que se achava gordo em maio e junho últi- 
 - 
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mos, o mesmo valor pela unidade boi e não pela 
unidade arrôbo. A quebra de pêso da carcaça entre 
uma e duas e até três arrôbas, necessita uma justa e 
honesta compensação de prejuízos; 

12 Que, além dêsse fator normal, somado ao 
do encarecimento da vida, o novilho gordo necessita 
de um reajustamento de valor, para fazer face à 
substituição por outro novilho magro a ser adquirido, 
hoje, na base média de Cruzeiros 7.000,00 na fonte; 

13. Saibam as autoridades responsáveis pelos 
preços e abastecimentos que ao invernista não 
interessa, financeiramente, a venda dêsse novilho no 
momento e no estado de emagrecimento em que se 
encontra, se não lhe favorecer com um justo 
pagamento. 

14. A Confederação Rural Brasileira, 
reiteradas vêzes, tem proposto e defendido medidas 
em benefício do abastecimento de carne bovina, no 
período da entre-safra. Estas foram, também, 
reiteradas na mensagem que o Primeiro Congresso 
de Pecuária de Corte de Belo Horizonte, realizado 
em 1957, encaminhou ao Govêrno, pedindo 
considerar, e que se resumem no seguinte: 

15. É, por princípio de ordem econômica, a 
Confederação Rural Brasileira contrária a qualquer 
tabelamento, por ser pernicioso a tôdas as 
atividades, desde o criador, desestimulando-o, até o 
consumidor, proporcionando tôda a sorte de 
irregularidades, evidenciadas pela experiência do 
passado; é pela liberdade de comércio; 

16. Subordinada a produção do novilho 
gordo aos fatôres ecológicos, impôem-se,  
desde já, dois ciclos: o da safra, de janeiro  
a junho, e o da entre-safra, de julho a de- 
 

 

zembro, com a majoração de preços 
correspondentes, para o invernista, o abatedor, o 
açougueiro e o consumidor. 

17 Impõe-se a estocagem da carne para as 
cidades de grande população – Rio e São Paulo – 
como, por diversas oportunidades, sugeriu e propôs 
à Confederação Rural Brasileira, cabendo à COFAP 
e às COAPS, em colaboração com a Prefeitura, a 
responsabilidade da despesa da estocagem e 
garantia de distribuição. Isto seria salutar às plantas 
forrageiras e ao campo, que descansariam. 

18. A matança e a estocagem em maio e 
junho, na época da plena safra do novilho gordo, 
possibilitaria uma carne resfriada (e não congelada) 
agradável e mais sadia ao povo. Concederia ao 
invernista uma recuperação antecipada do seu 
capital e outras vantagens em favor da exploração 
em geral. 

19. Estímulo ao consumo dos dianteiros, 
principalmente no período da entre-safra, no sentido 
de reduzir o volume de matança; 

20. Estabelecer o consumo obrigatório da 
carne resfriada, em semanas alternadas com a 
fresca, considerando os prejuízos da paralisação da 
indústria em face das leis trabalhistas; 

21. Tabelar será destruir tudo quanto o 
Egrégio Conselho da COFAP construiu, quando bem 
inspirado, determinou a liberação de preço dêsse 
produto, cuja conseqüência foi, de um lado, a 
transformação de um País importador em 
exportador, e, de outro, pela livre concorrência à 
estabilização dos custos da carne, de tal forma que o 
aumento de seu custo é inferior ao coeficiente médio 
de encarecirnento de outros gêneros. 
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22 Os representantes das diferentes regiões 
de engorda (Associação Rural de Governador 
Valadares (Minas Gerais), da Associação Rural de 
São José do Rio Prêto (SP), Associação Rural da 
Alta Noroeste (SP) e da Associação Rural de 
Presidente Prudente (SP), informaram haver a 
possibilidade de fornecimento de novilho em 
condições de abate, para um período até 30 de 
setembro, numa cotação de Cr$ 650,00,a arrôba em 
pé, no pasto, livre de quaisquer outras despesas. 

23 A solução adequada a curto, médio e a 
longo prazo, para a normalidade da produção e  
do abastecimento reside bàsicamente na remoção 
de dificuldades quanto ao financiamento, 
principalmente, do criador, quanto à assistência 
técnica e outros problemas correlatos existentes. 
Assim, em dezembro do ano passado, em reunião 
promovida pelos pecuaristas de São Paulo, em 
Araçatuba, ali foram sugeridas medidas relacionadas 
com a política de crédito pecuário, cujo relatório foi 
encaminha do ao Govêrno Federal, e que, até hoje, 
não foram adotadas. As medidas compreendem: 

a) Bases: elevação das bases de 
financiamento para níveis mais realísticos e 
condizentes com a elevação constante dos custos, 
isto é, dar ao criador financiamento na base de 80 
por cento do valor atualizado do rebanho na época 
do empréstimo; 

b) Teto: elevação dos tetos de financiamento 
(limites da alçada do gerente) a fim de permitir que 
maior número de cabeças de gado seja atendido por 
cada mutuário solicitante; 

c) Prazo: dilatação do prazo de empréstimo 
vigente, de forma a permitir que o período 
 

de giro do capital financeiro apresente um retôrno 
capaz de amortizar a divida sem criar desequilíbrios 
financeiros aos mutuários, isto é, dilatação do prazo 
ao criador para 10 (dez) anos, com amortização a 
partir do quarto ano, com serviço anual de juros de 
7% (sete por cento) ao ano; 

d) Direito ao criador de financiar seus produtos 
crioulos, tendo em vista o custeio da propriedade. do 
rebanho e pessoal do mutuário; 

e) Desburocratização e racionalização do 
processamento das concessões de crédito à 
pecuária, imprimindo maior dinamismo e flexibilidade 
na prestação doa serviços, observada a realidade 
existente; 

f) Redução da taxa de fiscalização de 2% (dois 
por cento) para 1% (um por cento), a qual incidiria 
sôbre o montante da dívida, deduzidas as 
amortizações. 

As conclusões acima refletem o pensamento 
geral da classe dos pecuaristas e sintetizam as 
reivindicações mais urgentes para se manter a atual 
taxa de crescimento da pecuária. 

Pela Subcomissão: 
(as.) Durval Garcia de Menezes  

(Relator) – Presidente da Comissão de Pecuária  
de Corte, da C.R.B.; Labiano Teixeira de Mendonça 
(Diretor Dep. Pecuária de Corte da FARESP e 
Repres. As. Rural de S. José do Rio Prêto – São 
Paulo); Moacyr Teixeira – Chefe da Assessoria Econ. 
da FARESP; Donald Wilfred Strange – Presidente 
Associação Rural Alta Noroeste, Araçatuba (SP)  
e Repres. As. Rural Presidente Prudente  
(SP); Sebastião Maia – Vice-Pres. As. Rural  
Alta Noroeste (SP); Antônio Correia Marques 
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Pres. As. Rural Governador Valadares (MG); 

Dep. Philadelpho Garcia – Repres. Pecuária de MT. 
 

2º ANEXO 
 

DOCUMENTO Nº 2 
 
Estudo do custo do boi em pé, apresentado 

pelo Presidente da Comisão de Pecuária de Corte da 
Confederação Rural Brasileira às autoridades da 
COFAP, do C. C. A. e do M. da Agricultura, em 17-8-
1959. 

 
CUSTO DO BOI EM PÉ 

 
Em regra, o abate do boi se dá com quatro 

anos de idade. 
Para que haja o abate nessa idade são 

necessários oito anos de trabalhos, assim 
especificados: 

a) criação da vaca – três anos; 
b) prazo da gestação do bezerro – um ano; 
c) prazo da recriação – três anos; 
d) prazo para a engorda – um ano. 
 
DESPESAS NOS CAMPOS NATIVOS 

 
O custeio de um boi, por mês, na  

atualidade, atinge a Cr$ 100,00 (cem cruzeiros),  
ou seja Cr$ 1.200,00 (mil e duzentos cruzeiros) 
anuais. Em oito anos de custeio, verifica-se que  
um boi em pé, depois de gordo vem a custar,  
pelos cálculos acima, a quantia de Cruzeiros 
9.600,00 (nove mil e seiscentos cruzeiros). Isso 
acontece pelo menos nas regiões de Goiás e Mato 
Grosso, que fornecem anualmente para S. Paulo, em 
regra 350.000 cabeças de bovinos, destinados à 
engorda, e depois, ao abate nos grandes frigoríficos. 

PESO DO BOI EM PÉ 
 
O cálculo, nesse sentido, funda-se em 225 

quilos, ou seja a média de 15 arrôbas de carne. 
Dividindo-se o preço do boi – Cr$ 9.600,00 

(nove mil e seiscentos cruzeiros), já gordo, para o 
abate, vamos encontrar o pêso-quilo da carne na 
base de 42,60 centavos, no tendal, ou seja Cr$ 
640,00 por arrôba. 

 
PREÇO DAS UTILIDADES  

NECESSÁRIAS 
 
a) sal, saco de 30 quilos – Cr$ 250,00 a Cr$ 

300,00, conforme a distância das fazendas; 
b) arame liso, Cr$ 3.000,00 a Cr$ 3.500,00 o 

rôlo, importado e vendido pelo comércio; 
c) arame farpado, de Cruzeiros 1.800,00 a Cr$ 

2.800,00, o rôlo. 
Nota: 
O boi para chegar a ser abatido passa por 

diversas mãos. É criado, depois vendido aos 
recriadores, e êstes aos industriais, frigoríficos e 
chasqueadas. Várias operações se realizam dentro 
do próprio Estado criador, pagando impostos e taxas, 
em cada transação. 

São cinco as atividades, no ramo pecuarista: 
criador, recriador, invernista, industrial e retalhista, 
para distribuição da carne ao consumidor. As 
despesas, encargos e lucros terão que existir nessas 
atividades. 

"C. R. B.", em 17 de agôsto de 1959. 
 

3º ANEXO 
 

DOCUMENTO Nº 3 
 
Resposta da Confederação Rural  

Brasileira (C.R.B.), à proposta verbal  
do C.C.A., para o exame de uma solu- 
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ção para o problema da carne, sem aumento de 
preços.  
 

Foi o seguinte o teor do memorial aprovado: 
 

"Medidas a curto prazo" – 
 

Desde que o Govêrno decidiu não elevar o 
preço da carne para o consumo, diante do 
encarecimento do boi, não encontramos outra 
solução a não ser o subsídio. Esta medida deverá 
ser negociada diretamente com os abatedores, que 
obviamente, se responsabilizarão pelo suprimento ao 
consumo na base dos preços vigorantes antes da 
crise. Cumpre-nos, não obstante, ponderar: – A 
solução deve ter caráter geral, a fim de impedir o 
desvio para os mercados do Rio e São Paulo do 
gado destinado ao abate nos demais centros de 
consumo; 2º – Impõe-se o imediato levantamento 
das disponibilidades de gado a fim de evitar que 
volte a surgir o problema, diante da constante baixa 
de rendimento comum nos próximos meses; 3º – 
Entre as possibilidades de suprimento devem ser 
consideradas as carnes do Rio Grande do Sul; 4º – 
Mister se torna, outrossim, o contrôle dos abates em 
face dos disponíveis. Havendo os responsáveis pelo 
suprimento, considerado satisfatório o reajuste na 
base de 20 a 23 por cento dos preços do boi pagos 
pelos frigoríficos em junho p. passado, essa é uma 
solução viável". 

C. R. B. 
 

4º ANEXO 
 

DOCUMENTO Nº 4 
 

Memorial da "C.R.B.", aos órgãos constitutivos 
da Comissão para solução do problema  
da carne (COFAP, C. C.A. e M. da A.), em res- 
 

posta à proposta da mesma Comissão, oferecendo 
medidas de amparo à Pecuária, e exigindo em 
contrapartida a manutenção do preço do novilho para 
abate. 

 
MEMORIAL DA CONFEDERAÇÃO RURAL 

BRASILEIRA AO GOVÊRNO 
 
O Sr. Virgílio Távora, Presidente em  

exercício da Confederação Rural Brasileira, 
subscreveu o memorial que se segue, dirigido ontem 
aos órgãos responsáveis pelo abastecimento 
(Ministério da Agricultura, COFAP e Conselho 
Coordenador do Abastecimento), no qual é fixado o 
ponto de vista da classe rural a respeito do 
momentoso assunto. 

"Senhor Presidente,  
A Diretoria da Confederação Rural Brasileira, 

reunida extraordinàriamente por proposta da 
Federação das Associações Rurais do Estado de 
São Paulo, contando com a presença de presidentes 
e representantes da Federação dos Estados 
pecuaristas, bem como presidentes de Associações 
Rurais interessadas, apreciou a proposta que  
por intermédio do presidente da entidade lhe 
encaminhou o Govêrno e consubstanciada nos 
seguintes itens: 

a) o Govêrno poria em imediata  
execução diversas medidas de amparo à pecuária  
de bovinos, especialmente o financiamento  
em bases reais e melhor prazo, bem como 
facilidades para aquisição, a preços módicos,  
de máquina e utensílios indispensáveis à  
atividade; 

b) os produtores manteriam seus preços de 
venda do novilho gordo, de forma a não haver 
elevação para o consumidor. 

Após longos debates, cujos  
lineamentos passamos a resu- 
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mir, como consubstanciação do pensamento da 
classe, temos que: – É por demais conhecido o fato 
de que o boi na entre-safra, pelas condições 
climáticas e de insuficiência de pastagem, perde, de 
maio a novembro, de 20 a 25 por cento do seu pêso, 
o que significa até 3 arrobas em pêso, ou até mais 
de Cr$ 1.500,00 por cabeça. 

O abate com o máximo de pêso e 
frigorificação, que seriam de se recomendar, para o 
abastecimento na entre-safra, infelizmente, por 
motivos vários, não tem sido observado; 
reconhecendo a evidência da perda de pêso nos 
períodos de estiagem, tem concedido o Govêrno 
reajustes nos preços das entre-safras anteriores, 
como compensação pelo valor perdido em pêso e 
não como aumento de preço. 

Na presente conjuntura econômica, além do 
encarecimento geral do custo de todas as utilidades 
de que lança mão o pecuarista, seria de ressaltar o 
grande aumento de impostos estaduais e tarifas 
ferroviárias que chegam a aumentar, em São Paulo, 
de 90 por cento. 

Não desconhece a classe rural a gravidade da 
situação alimentar do povo e a agudização de  
suas necessidades existentes, pois o rurícola é 
também consumidor; considera, no entanto, que, 
continuar a produzir em condições deficitárias é 
impraticável. Tôda a produção ou é exercida dentro 
dos cânones das leis econômicas ou então  
estará fadada a grandes crises ou mesmo a 
desaparecer. 

Julga que não é lícito pretender-se, com  
o seu empobrecimento, melhorar a situação  
dos consumidores, quando há maneiras sá 
estudadas, de, sem êsse sacrifício, ser mantido o 
 

preço da carne fornecida aos grandes centros 
populacionais. 

Em face do exposto, os pecuaristas 
consideraram como inaceitável a proposta 
governamental da manutenção do atual preço do 
novilho de corte. 

A enunciação dos propósitos do Govêrno, de 
atualização dos níveis de financiamento, a 
oportunidade de aquisição de arame farpado e 
tratores por preços acessíveis, foram muito bem 
recebidos pelos pecuaristas. Consideraram mesmo 
que essas medidas na atual situação da pecuária 
brasileira são inadiáveis, pois, sem elas, a única 
riqueza que, a longo prazo, poderá vir a aliviar a 
nossa angustiante situação cambial, e proporcionar 
elemento protéico tão indispensável à alimentação 
do brasileiro, estaria correndo grave perigo de 
desaparecimento. 

Finalmente, numa demonstração de confiança 
nos homens responsáveis pela solução do problema, 
admite-se que o segundo item certamente será 
reexaminado à luz do bom senso e do espírito de 
justiça que deve presidir os atos de um govêrno 
empenhado em valorizar os elementos fundamentais 
da economia do País, quais sejam as atividades 
agropecuárias. 

Transmitindo a V. Exa. e, por seu intermédio, 
às demais autoridades responsáveis pelo problema, 
os resultados da reunião de hoje, coloca-se a 
Diretoria da Confederação Rural Brasileira, 
devidamente credenciada pelos pecuaristas, à sua 
disposição para prosseguir negociações, se assim 
julgarem melhor servir o interêsse nacional, como 
estamos certos que o é". 

"C. R. B.", em 1-9-59. 
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5º ANEXO 
 

DOCUMENTO Nº 5 
 
Portaria da COFAP, intervindo no mercado da 

carne. 
 

COMISSÃO FEDERAL DE  
ABASTECIMENTO E PREÇOS 

 
Portaria nº 346, de 8 de setembro de 1959 
 
O Presidente da Comissão Federal de 

Abastecimento e Preços, no uso legal das 
atribuições que lhe confere o art. 12; da Lei nº 1.522-
51. 

Considerando a necessidade inadiável de 
acatar a firme decisão do Govêrno em não ceder 
ante as pretensões altistas dos, grupos que exploram 
o mercado de carne no País; 

Considerando que os serviços dos matadouros 
e frigoríficos situados na área geo-econômica do 
Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais e Rio de 
Janeiro não estão sendo prestados de maneira 
eficiente e na conformidade do que determina a 
Portaria nº 527, de 1958; 

Considerando que já é do domínio público a má-
fé com que vêm agindo os responsáveis por êsses 
estabelecimentos, no que concerne ao fornecimento de 
carne na aludida área geoeconômica; 

Considerando que tal propósito, na última 
semana, excedeu os limites da tolerância, convertendo-
se em sonegação generalizada e já objeto de diversos 
flagrantes de apreensão do produto; 

Considerando que êsse estado de ânimo visa 
tão-sòmente a uma especulação criminosa em 
detrimento da bôlsa popular; 

Considerando que a situação existente  
importa no colapso do abastecimento de  
carne à população dessa área em ge- 
 

ral e à do Distrito Federal e São Paulo em  
particular; 

Considerando, ainda, que cabem ao órgão 
controlador de preços as providências capazes de 
assegurar ao povo o abastecimento de produto tão 
essencial à sua alimentação; 

Considerando, afinal, que, para positivar  
e formalizar juridicamente a decisão tomada  
pelo Govêrno, urge a adoção de medida enérgica 
que se constitua ao mesmo tempo num corretivo 
capaz de pôr côbro às graves irregularidades que 
estão ocorrendo no abastecimento do produto, 
resolve: 

Art. 1º Intervir no mercado da carne de gado 
vacum, suíno, ovino e caprino destinado ao talho, na 
forma definida no art. 2º, inciso III, da Lei nº 1.522, 
de 28 de dezembro de 1951, adotando nesse 
sentido, as providências legais que se impuserem 
para a normalização do abastecimento de carne à 
população do Distrito Federal, Minas Gerais, São 
Paulo e Rio de Janeiro, com os preços tabelados 
conforme a Portaria nº 527, de 1958, desta 
Comissão. 

Art. 2º Para efetivação da medida a  
que se refere o artigo 1º, o Presidente da  
Comissão Federal de Abastecimento e Preços 
nomeará: 

Agente, quando se tratar de requisição, dos 
serviços de estabelecimentos que explorem, sob 
qualquer forma, a venda de carne; 

Delegados Especiais, quando a requisição dos 
serviços atingir os criadores e invernistas 
possuidores de rebanhos. 

Art. 3º Efetivada a requisição, caberá  
à Comissão Federal de Abastecimento e  
Preços tomar as necessárias providências para  
o pagamento dos serviços requisitados, na me- 
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dada de sua utilização, promovendo, para tanto, o 
depósito das respectivas importâncias em juízo, para 
posterior recolhimento ao Banco do Brasil S.A. 

Art. 4º Na requisição dos serviços serão sempre 
respeitados os preços oficiais vigorantes na área em 
que ela se efetivar, sendo facultado às partes, quando 
houver controvérsias sôbre os preços estipulados, o 
direito de recurso ao Presidente desta Comissão. 

Art. 5º Êste ato entrará em vigor na data de 
sua publicação no órgão oficial, revogadas as 
disposições em contrário. – João Ururahy de 
Magalhães, Presidente. 

 
6º ANEXO 

 
DOCUMENTO Nº 6 

 
Nota da C.R.B., em resposta à Portaria da 

COFAP, de 8-7-59, que intervinha sob a forma “de 
requisição de serviços”, nos frigoríficos abatedores e 
invernadas. 

 
PROBLEMA DA CARNE 

 
A Confederação Rural Brasileira, em face das 

medidas ontem adotadas pelo Presidente da 
COFAP, com relação ao abastecimento de carne, 
sente-se no dever de manifestar-se abre suas 
origens e conseqüências. 

1. É pacífico que fatôres ecológicos impõem dois 
ciclos na produção de novilhos para o abate: o da safra 
(janeiro a junho) e o da entre-safra (julho a dezembro). 
Os pecuaristas, em repetidos Congressos, têm feito 
sentir aos poderes competentes a necessidade de 
planejamento racional dos abaltes e estocagem, 
apoiado na instalação de câmaras frigoríficas e de 
descongelamento, de forma a corrigir o de- 
 

sequilíbrio natural da produção, permitindo que o 
gado seja abatido com o máximo de pêso. Como tal 
não acontece no País, o pecuarista é obrigado a 
guardar na entre-safra as sobras de gado não 
abatido, o qual, por fôrça da estiagem, perde  
até 3 arrôbas, com encarecimento médio de  
20 por cento. 

2. A natural escassez de bois em condições de 
abate, constatada no início da presente entre-safra, 
agravada pelo excesso de exportações, está sendo 
objeto da confusão propositada, ao afirmar-se que há 
sonegação do produto. Entretanto, todo o problema 
atual se resume no indispensável reajustamento do 
preço do novilho, de forma a compensar a perda de 
pêso, que, neste ano, está ainda onerada com o 
encarecimento das utilidades essenciais à produção, 
estimado pelos órgãos governamentais em 30 por 
cento. 

3. A Confederação Rural Brasileira continua 
sendo favorável à exportação de carne, como 
medida indispensável à estabilidade das atividades 
pecuárias, porém, no pressuposto de que  
seja ela realizada sem prejuízo do abastecimento 
interno. Tanto o abate, quanto o contrôle da 
exportação não são de responsabilidade dos 
produtores e sim da competência do Ministério da 
Agricultura. 

4. A agropecuária não pode fugir às leis que 
regem tôdas as atividades econômicas. O fato de 
sòmente os produtos da terra estarem sujeitos a 
contrôle de preços, quanto os demais artigos de que 
usa estão liberados, representa disparidade de 
tratamento e verdadeiro desestímulo. Ademais, 
enquanto outras atividades são altamente protegidas 
pelo Govêrno, não tem êste dispensa. 
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do a devida atenção e assistência à agricultura. 

5. No setor da pecuária, as medidas tomadas 
pela COFAP terão a mais negativa repercussão, a 
curto e a longo prazo. Os pecuaristas, diante do que 
ocorre, ver-se-ão compelidos a abondonar suas 
atividades, pois ninguém se disporá a trabalhar em 
regime de insegurança e compressão. A  
pecuária não é uma atividade que possa 
desenvolver-se repentinamente. De 5 a 6 anos leva o 
novilho da gestação ao abate. Os erros contra a sua 
economia, que agora venham a ser cometidos, 
sòmente agravarão os problemas alimentares do 
futuro, quando ainda maior será o número de 
consumidores. 

6. Não depende dos produtores o ritmo 
inflacionário, que, em última análise, é a causa 
fundamental das crises em que vimos nos 
debatendo. A Confederação Rural Brasileira sempre 
alertou o Govêrno de que a inflação promoveria o 
encarecimento contínuo das utilidades 
imprescindíveis à criação, recria e engorda, 
perturbando êsse complexo sistema de produção 
com o fatal e necessário reajustamento do valor do 
bezerro, do novilho de recria e de abate. 

Os pecuaristas aguardam com serenidade a 
ação do Govêrno, na expectativa de que êle não 
exorbitará do texto da lei e saberá respeitar as 
garantias constitucionais, que consagram a prévia e 
justa indenização da propriedade e o direito à 
remuneração do trabalho. Confiantes na ação  
serena e oportuna do Poder Judiciário,  
apenas assinalam a inutilidade e mesmo a 
inconveniência de medidas que visem a contrariar  
a realidade das coisas e as imutáveis leis 
 

da economia. A atual crise se estende a outros 
artigos essenciais à alimentação do povo. Volte o 
Govêrno sua atenção, para as atividades rurais, 
dispense-lhes o amparo que merecem, e não haverá, 
no futuro, problemas semelhantes. 

“C.E.B.”, em 9-9-59. 
 

7º ANEXO 
 

DOCUMENTO Nº 7 
 
Nota da FARESP explicativa de sua atuação 

quanto ao propalado acôrdo entre os Pecuaristas, 
Frigoríficos e a COAP de São Paulo. A FARESP não 
fêz acôrdo com a COAP de São Paulo; o assunto 
continua sob a orientação da C.R.B. 

 
Na reunião de ontem da C.R.B., o Sr. Paulo 

Pires da Costa, Vice-Presidente da Federação das 
Associações Rurais de S. Paulo, a propósito da 
propalada notícia de que a FARESP havia chegado a 
um acôrdo isolado, com o Cel. Pedro Rodrigues, 
Interventor da COFAP em São Paulo, a fim de 
solucionar o abastecimento da carne naquele 
Estado, desmentiu tal notícia. 

A FARESP continua integralmente acatando a 
decisão da Assembléia das Federações Rurais 
realizada no Rio, que delegou à C.R.B. plenos 
poderes para conduzir a solução da questão. 

A fim de esclarecer quaisquer dúvidas distribui 
a seguinte comunicação: 

“Tomando conhecimento de declarações feitas 
pelo Cel. Pedro Rodrigues da Silva, antes do seu 
embarque para o Rio, na última quinta-feira, decidiu 
a FARESP expedir o seguinte comunicado de 
esclarecimento: 

“O Sr. Cel. Pedro Rodrigues da Silva, 
nomeado há pouco Delegado da COFAP em São 
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Paulo, para o setor do abastecimento de carne, 
informou à imprensa que havia mantido 
entendimentos com a FARESP e outros órgãos 
dêste Estado a respeito do importante assunto e que 
a nossa entidade havia “concordado com as medidas 
propostas inclusive colocando os assessores 
técnicos à sua disposição”. 

“A Presidência da FARESP, desconhecendo 
êsses entendimentos e as medidas propostas, 
acredita ter havido equívoco por parte daquela  
alta autoridade com referência à posição da  
nossa entidade. A FARESP, pelo seu Presidente, 
Sr. Clóvis de Salles Santos e pelo Diretor  
em exercício do Departamento de Pecuária  
de Corte da FARESP, Sr. Donald Strang,  
se fêz representar na assembléia da Confederação 
Rural Brasileira realizada em 31 de agôsto findo – à 
qual estiveram também presentes os  
Presidentes e representantes das Associações 
Rurais de Barretos, Araçatuba, São José do Rio 
Prêto e Presidente Prudente – e onde, por proposta 
da FARESP, se resolveu delegar à entidade 
nacional da agricultura plenos poderes para 
conduzir a solução da questão. 

“Assim, como não poderia deixar de ser, 
continua a FARESP atendendo às instruções  
da C.R.B., e não poderia tomar posição isolada 
sôbre o problema que interessa a muitos Estados 
brasileiros. Contudo, reitera sua manifestação 
anterior no sentido de desejar cooperar com as 
autoridades visando à solução de tão relevante 
problema”. 

FARESP, em 22-9-1959. 
 

8º ANEXO 
 
Súmula da reunido da C.R.B., de  

15-9-1959, sóbre o assunto da carne. 

O PROBLEMA DA CARNE 
 
Na reunião de ontem da C.R.B., o Sr. Virgílio 

Távora deu conhecimento à Casa dos últimos 
informes relativos ao problema da carne. 

O Govêrno não mais procurou a Entidade para 
encontrar uma solução saneadora do problema, 
mantendo-se êle nas atividades ameaçadoras do 
confisco, para o abastecimento dos grandes centros. 

Acredita S. Sa. que esta atitude só prejudicará a 
classe e ao País, pois o desestímulo do produtor 
advirá, e sem apoio e com ameaças êle não se 
interessará mais na criação de gado de corte para não 
obter lucros razoáveis, muito embora ao que parece, os 
lucros de terceiros obtenham apoio do Govêrno. 

Enfim, a solução cedo ou tarde (há de vir, pois 
o Govêrno não irá criar gado – forçosamente terá 
que apoiar ao criador dando-lhe possibilidades 
condignas e capazes para tal. 

“C.R.B.”, em 15-9-1959. 
 

9º ANEXO 
 

DOCUMENTO Nº 9 
 
Portaria nº 481, da COFAP, que tabela em 

Cruzeiros 530,00, o preço da arrôba de carne (boi 
em pé). 

 
COMISSÃO FEDERAL DE 

ABASTECIMENTO E 
PREÇOS 

 
Portarias de 12 de outubro de 1959 

 
O Presidente da Comissão Federal de 

Abastecimento e Preços, no uso legal de suas 
atribuições, resolve: 

Nº 480 – Exonerar, a pedido, o Cel.  
Pedro Rodrigues, do cargo de Agente da  
COFAP no Estado de São Paulo, de que 
 

 



– 564 – 
 
trata a Portaria nº 346, de 8 de setembro de 1959, 
publicada no Diário Oficial da mesma data. – Gal. 
João Ururahy de Magalhães, Presidente da COFAP. 

O Presidente da Comissão de Abastecimento 
e Preços, usando da atribuição que lhe confere o art. 
35 da Lei nº 1.522, de 26 de dezembro de 1951, e 
disposto no art. 1º da Lei nº 3.084, de 29 de 
dezembro de 1956, no art. 1º da Lei nº 3.344 de 14 
de dezembro de 1957, no art. 1º da Lei nº 3.415, de 
30 de junho de 1958, no art. 1º da Lei nº 3.590, de 
22 de julho de 1959, e, 

Considerando a necessidade de continuarem 
fixados os preços de venda ao consumidor, de carne 
bovina, no Distrito Federal e nas capitais dos 
Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de 
Janeiro; 

Considerando que estão estabilizados, a partir 
de 1º de julho de 1959, no Distrito Federal e nas 
Capitais dos Estados de Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e São Paulo, os preços de venda, de carne 
bovina, dos frigoríficos, matadouros e marchantes 
aos varejistas-retalhistas; 

Considerando que o comportamento dos 
preços de venda da arrôba de carne de boi-em-pé, 
nas fontes produtoras, está impedindo a manutenção 
das bases fixadas para a venda de carne bovina, do 
atacado ao varejista-retalhista e dêsse ao público 
consumidor; 

Considerando o preço médio da arrôba de 
carne de boi-em-pé, na zona geo-econômica que 
abastece o Distrito Federal e as Capitais dos 
Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de 
 

Janeiro, à época em que foi baixada, por esta 
Comissão, a Portaria nº 299, de 21 de julho de 1959, 
que fixou os preços de venda de carne bovina dos 
atacadistas aos varejistas-retalhistas; 

Considerando as dificuldades que vêm sendo 
opostas na entrega do boi-em-pé, mediante preço 
que possibilite o normal abastecimento de carne 
bovina do Distrito Federal e das Capitais dos 
Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de 
Janeiro; 

Considerando que cabe à Comissão Federal 
de Abastecimento e Preços assegurar o comércio 
normal dêsse produto essencial à alimentação do 
povo, resolve: 

– Nº 481 – Art. 1º Fixar em C$ 530,00 
(quinhentos e trinta cruzeiros) o preço máximo da 
arrôba de boi-em-pé, na zona geo-econômica que 
abastece o Distrito Federal e as Capitais dos 
Estados de Minas Gerais, S. Paulo e Rio de Janeiro. 

Art. 2º No caso de ocorrer a hipótese do 
recurso previsto no art. 4º, da Portaria, nº 370, de 15 
de setembro de 1959, esta Comissão sòmente 
admitirá, como prova, os documentos relativos a 
impostos e taxas federais, estaduais ou municipais, 
nos quais conste especificado o valor da rês, 
declarado pelo recorrente, por ocasião do 
pagamento de qualquer dos aludidos tributos. 

Art. 3º Aos infratores do disposto no art. 1º 
desta Portaria serão aplicadas sanções previstas na 
lei. 

Art. 4º A presente Portaria  
entrará em vigor na data 
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de sua publicação no Diário Oficial da União, 
revogadas quaisquer disposições em contrário. – Gal, 
João Ururahy de Magalhães, Presidente da COFAP. 

 
10º ANEXO 

 
DOCUMENTO Nº 10 

 
Telegramas enviados pela “C.R.B.” ao Sr. 

Presidente da República e ao Sr. Presidente da 
COFAP, em virtude da ameaça de intervenção pela 
fôrça, contra os produtores da carne. 

 
Exmo. Sr. Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira 

– Digníssimo Presidente da República. 
Fixando responsabilidades perante história e 

diante da deplorável situação do abastecimento de 
carne bovina, reinante nos principais centros 
consumidores em conseqüência exclusiva da má 
apreciação do problema pela COFAP, a 
Confederação Rural Brasileira sente-se no dever de 
invocar a superior autoridade de V. Exa. no sentido 
de que, em benefício das atividades produtoras e 
dos próprios consumidores, seja a questão 
devidamente solucionada através dos estudos que 
exige. Consoante entrevistas do atual Presidente da 
COFAP, publicadas em todos os jornais, pretende 
agora S. Sa. usar as fôrças do glorioso Exército 
Nacional para resolver a crise. Entretanto êsse 
recurso é inconstitucional, já que em nosso regime 
democrático é assegurado o direito de propriedade e 
sòmente através do Poder Judiciário, mediante 
processo regular de desapropriação é admissível a 
alienação compulsória do gado. Os pecuaristas 
conhecem os sacrifícios que estão sendo im- 
 

postos à população obrigada a permanecer nas filas 
ou adquirir subprodutos e outros alimentos protéicos 
a preços elevadíssimos, mas o certo é que tudo 
decorre da obstinação da COFAP em não 
reconhecer a escassez do gado-gordo e o seu 
encarecimento, ignorando também que 
atravessamos o período crucial da estiagem com a 
perda de pêso dos rebanhos, que impõe 
reajustamento do seu custo unitário. Está a 
Confederação Rural certa de que V. Exa. 
determinará que o problema seja enfrentado e 
resolvido dentro da realidade e da lei, assegurando 
assim o prosseguimento da atividade laboriosa dos 
pecuaristas que integram mais de duzentas 
associações filiadas. – Respeitosas saudações. – 
Virgílio Távora, Vice-Presidente em exercício. 

General Ururahy Magalhães – Presidente da 
COPAP. 

A Confederação Rural Brasileira, tomando 
conhecimento recentes declarações Vossenhoria 
relativamente processos pretende adotar contra 
pecuaristas solução problema abastecimento carne, 
desde logo protesta e responsabiliza os agentes da 
COFAP por quaisquer violências ou abusos que 
venham a cometer, desrespeitando a lei e as 
garantias constitucionais. Tanto quanto Vossenhoria, 
estão os produtores empenhados ver superada crise, 
mas entendem que o grave problema deve merecer 
estudo e solução racional. A violência e 
arbitrariedade apenas contribuirão para criar situação 
maior gravidade, dado que a classe rural, sempre 
sacrificada, não se conforma com a prepotência e 
usará dos meios próprios para repelí-la. 
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Certo que Vossenhoria reexaminará 
orientação anunciada dispondo-se exame realista 
problema, ao ensejo, mais uma vez declaramos 
pecuaristas estão prontos emprestar autoridades 
tôda sua cooperação encontrar solução  
justa. Atenciosas saudações. – Virgílio  
Távora, Vice-Presidente em exercício. “C.R.B.”, em 
13-10-1959”. 

 
11º ANEXO 

 
DOCUMENTO Nº 11 

 
Nota da “C.R.B.”, a propósito da ameaça de 

intervenção, pela fôrça, contra os produtores de 
carne, e evidenciando que sòmente à base de 
medidas tomadas a longo têrmo, poderá o problema 
ser encarado e solucionado. 

 
Nota: 
A Confederação Rural Brasileira deseja 

esclarecer à população urbana que: 
1º Nesta altura do ano, mesmo em condições 

normais de clima, o gado nas invernadas é sempre 
escasso e não completamente gordo para o abate, 
motivo pelo qual seu preparo para o matadouro é 
sempre mais caro e seu rendimento menor; 

2º Por essas razões, para que o invernista não 
sofra prejuízo nesta quadra do ano, é necessário que 
o preço do boi em pé seja reajustado, principalmente 
considerando as anomalias climáticas ora 
observadas; 

3º Êstes fatos, bem como, o acentuado 
crescimento do custo das utilidades indispensáveis à 
produção não podem ser ignorados pelo Presidente 
da COFAP, cujas constantes declarações vêm 
agravando ainda mais a situação do abastecimento; 

4º Quem desconhece os problemas da 
pecuária, é levado naturalmente a interpretar como 
sonegação de gado a escassez reinante; 

5º Conseqüentemente, aos pecuaristas não 
cabe a menor parcela de culpa no colapso do 
abastecimento de carnes aos grandes centros 
consumidores; 

6º Essa responsabilidade decorre, tôda ela, de 
certos setores da administração pública, que não têm 
sabido ou querido resolver o problema de acôrdo 
com a realidade econômica; 

7º E, para desviar de si o clamor público, 
procuram um responsável, pretendendo castigar os 
pecuaristas, com atos arbitrários que êstes não 
merecem e, por isso, com veemência repelem; 

8º Finalmente, as medidas alardeadas e 
amplamente divulgadas pela COFAP não encontram 
amparo na lei, ferindo de frente as normas 
constitucionais vigentes. 

“C.R.B.”, em 13 de outubro de 1959. 
 

12º ANEXO 
 

DOCUMENTO Nº 12 
 
Preços da carne: bois gordos postos em S. Paulo, 

pêso morto, por arrôba. Origem: Sindicato do Frio. 
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SINDICATO DO FRIO 
 

Bois gordos 
 

Preços postos em S. Paulo, pêso morto, por arrôba 
 

 
Meses 

 
1957 1953 1959 

Janeiro............................. 350,00 360,00 480,00  
Fevereiro.......................... 340,00 350,00 480,00  
Março............................... 330,00 350,00 500,00  
Abril.................................. 330,00 350,00 520,00  
Maio................................. 330,00 350,00 520,00  
Junho............................... 330,00 350,00 – 60 530,00  
Julho................................ 330,00 370,00 – 80 570,00 – (1) 
Agôsto.............................. 350,00 400,00 600,00 – 650 (2) 
Setembro......................... 360,00 – 70 420,00   
Outubro............................ 380,00 – 400 450,00   
Novembro........................ 380,00 – 400 470,00   
Dezembro........................ 370,00 480,00   
     
 

(1) – Preço no princípio de julho, depois subiu mais. 
(2) – 600,00 – 650,00, cálculo de compra em pé e não na balança. 
“Sindicato do Frio”, em 11 de agôsto de 1959. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Não há mais oradores 

inscritos. 
Vou encerrar a sessão. Designo para a da 

próxima segunda-feira, a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 
1 – Primeira discussão (4º dia) do Projeto de 

Emenda à Constituição nº 2, de 1959, que  
altera dispositivos constitucionais referentes à 
organização do Estado da Guanabara, tendo 
substitutivo do Senhor Jefferson de Aguiar e  
mais 17 Senhores Senadores e Parecer 
 

Contrário ao projeto, sob nº 233, de 1959,  
da Comissão Especial (com votos em  
separados dos Srs. Jefferson de Aguiar e  
Afonso Arinos) . 

2 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 392, de 1956 (nº 2.835, de 1955,  
na Câmara dos Deputados), que autoriza  
o Poder Executivo a estudar, projetar e construir  
uma ponte sôbre o Rio Tocantins, entre 
Tocantinópolis, no Estado de Goiás, e Pôrto  
Franco, no Estado do Maranhão, tendo  
Pareceres sob ns. 239 a 241 e 516, de  
1959, das Comissões: de Constitui- 
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ção e Justiça: 1º parecer, favorável com a Emenda 
que oferece de nº 1-CJ; 2º parecer, pela 
constitucionalidade do substitutivo oferecido pela 
Comissão de Finanças; de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas, favorável ao 
projeto e à emenda da Comissão de Constituição e 
Justiça; e de Finanças, favorável ao projeto nos 
têrmos do substitutivo que oferece. 

3 – Primeira discussão (com apreciação 
preliminar da constitucionalidade, nos têrmos do art. 
265 do Regimento Interno) do Projeto 
 

de Lei do Senado nº 23, de 1955 (de autoria do 
Senador Rui Palmeira), que manda contar o tempo 
de serviço público dos Sargentos das Fôrças 
Armadas, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 
do Distrito Federal para efeito de estabilidade no 
serviço ativo militar, tendo Parecer nº 531, de 1959, 
da Comissão de Constituição e Justiça, pela 
inconstitucionalidade. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 16 horas e 45 

minutos. 
 



138ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 19 DE OUTUBRO DE 1959 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. CUNHA MELLO E NOVAES FILHO 
 

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

Cunha. Mello. 
Lameira Bittencourt. 
Zacharias de Assumpção. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Leônidas Mello. 
Mathias Olympio. 
Victorino Corrêa. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Dix-Huit Rosado. 
Argemiro de Figueiredo. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Silvestre Péricles. 
Lourival Fontes. 
Heribaldo Vieira. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Otavio Mangabeira. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Milton Campos. 
Lino de Mattos. 

Pedro Ludovico. 
Coimbra Bueno. 
Taciano de Mello. 
João Villasbôas. 
Fernando Corrêa. 
Alô Guimarães. 
Gaspar Velloso. 
Souza Naves. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Irineu Bornhausen. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá 
Guido Mondin. – (51). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 51 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, declaro aberta a 
sessão. 

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

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

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

 
EXPEDIENTE 

 
Ofícios 

 
Da Câmara dos Deputados, sob números 

1.812, 1.837, 1.813, 1.818 e 1.811, encaminhando 
autógrafos dos seguintes: 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 86, DE 1959 

 
(Nº 1.766-B, de 1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Estende os benefícios da Lei nº 2.622, de 18 

de outubro de 1955, aos servidores das ferrovias e 
das emprêsas marítimas aposentados antes de sua 
encampação pelo Govêrno Federal ou 
reincorporação ao patrimônio da União. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Os benefícios da Lei nº 2.622, de 18 

de outubro de 1955, são estendidos aos servidores 
das ferrovias e das emprêsas marítimas e fluviais 
aposentados antes de sua encampação pelo 
Govêrno Federal ou reincorporação ao patrimônio da 
União. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Às Comissões de Serviço Público Civil, de 
Transportes, Comunicações e Obras Públicas e de 
Finanças. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 87, DE 1959 
 

(Nº 328-B, de 1959, na Câmara dos Deputados) 
 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder 
Legislativo – Senado Federal – o crédito especial de 
Cr$ 1.861.243,20, para pagamento de diferença de 
gratificação adicional a funcionários aposentados. 

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

ao Poder Legislativo – Senado Federal – o crédito 
especial de Cr$ 1.861.243,20 (um milhão oitocentos 
e sessenta e um mil, duzentos e quarenta e 
 

três cruzeiros e vinte centavos) para pagamento de 
diferença de gratificação adicional a funcionários 
aposentados da Secretaria do Senado. 

Parágrafo único. Êsse crédito será 
automàticamente registrado pelo Tribunal de Contas. 

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

À Comissão de Finanças. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 88, DE 1959 

 
(Nº 2.893-B, de 1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir  

pelo Ministério da Saúde, o crédito especial de 
Cruzeiros 5.500.000.00 destinado a pagamento de 
dívida contraída pela Liga Baiana de Combate ao 
Câncer. 

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

abrir, pelo Ministério da Saúde, o crédito especial de 
Cr$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil 
cruzeiros), destinado ao pagamento da dívida 
contraída pela Liga Baiana de Combate ao Câncer, 
sediada em Salvador, Estado da Bahia, com a 
construção, aquisição de equipamento e manutenção 
do Hospital «Aristides Maltez». 

Art. 2º – O pagamento de que trata o art. 1º 
será feito pelo Tesouro Nacional, através do 
Ministério da Saúde, perante o qual se deverão 
habilitar os credores devidamente credenciados pela 
referida Liga. 

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

À Comissão de Finanças. 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 89, DE 1959 

 
(Nº 2.644-B, de 1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Dispõe sôbre registro de contratos, acordos, 

ajustes e outros atos jurídicos análogos, pelo 
Tribunal de Contas. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Os contratos, ajustes, acordos e 

outros atos jurídicos análogos, bem como as 
respectivas prorrogações, sob regime de cooperação 
entre a União e terceiros, no Polígono das Sêcas, 
serão publicados no órgão oficial local dentro de 40 
(quarenta) dias de sua lavratura e remetidos em 
prazo idêntico ao Tribunal de Contas para o devido 
registro. 

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

À Comissão de Finanças. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 90, DE 1959 

 
(Nº 132-B, de 1959, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Saúde, o crédito especial de Cruzeiros 
500.000,00 para custear despesas com a realização 
do V Congresso Nacional de Cirurgia. 

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

a abrir, pelo Ministério da Saúde, o crédito  
especial de Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil 
cruzeiros) para custear despesas com a realização 
do V Congresso Nacional de Cirurgia, a ser reali- 
 

zado em Santos, Estado de São Paulo, de 20 a 25 
de outubro de 1959. 

Parágrafo único. Êsse auxílio será entregue à 
Diretoria da Seção Brasileira do Colégio 
Internacional de Cirurgia. 

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

À Comissão de Finanças. 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 16, DE 1959 

 
(Nº 4-A, de 1959, na Câmara dos Deputados) 

 
Aprova o ato do Tribunal de Contas 

denegatório de registro do contrato de locação de 
serviços firmado entre o Ministério da Aeronáutica e 
o Senhor Napoleão Goretti. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É aprovado o ato do Tribunal de 

Contas denegatório de registro do contrato de 
locação de serviços celebrado entre o Ministério da 
Aeronáutica e o Sr. Napoleão Goretti, para o 
desempenho da função de Professor de Desenho do 
2º Ciclo Colegial, da Escola Preparatória de Cadetes 
do Ar. 

Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

Nº 6.171, do Juízo de Direito da  
Vigésima Terceira Vara Criminal, remetendo  
o processo de queixa por crime de injúria,  
oferecida pelo Dr. Manoel Cavalcanti de Carvalho 
contra o Suplente de Senador – Dr. José Victorino 
Corrêa, solicitando que seja submetido ao Se- 
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nado o pedido de autorização para o prosseguimento 
do processo. 

À Comissão de Constituição e Justiça. 
 

PARECERES 
NS. 580 E 581, DE 1959 

 
Nº 580, de 1959 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei do Senado nº 25, de 1959, que 
institui o uso obrigatório de emblema distintivo das 
organizações nacionais de saúde e dá outras 
providências. 

 
Relator: Sr. Lima Guimarães. 
De autoria do eminente Senador Vivaldo Lima 

é o Projeto nº 25-59 que «institui o uso obrigatório de 
emblema distintivo das organizações nacionais de 
saúde e dá outras providências». 

Justificando a medida, o nobre Senador  
pelo Amazonas junta mensagem do Comitê 
Internacional da Cruz Vermelha, reunido em 
Genebra e do qual consta: «o art. 6º das Regras 
trata de um emblema distintivo das profissões 
médicas e para-médicas. Êsse emblema é a  
terceira das realizações de ordem prática, a  
proteção do pessoal sanitário...» E mais adiante: 
«Erá preciso igualmente que êsse emblema pudesse 
ser aceito pelo conjunto do corpo médico do mundo. 
Por isso a escolha recaiu sôbre o próprio símbolo da 
medicina. O bastão serpentário (caduceu...» 
Desenhando-o em vermelho sôbre fundo branco, não 
sòmente êle se torna bem visível, mas suscita logo 
um certo reflexo que uma longa familiaridade com a 
cruz vermelha ou o crescente vermelho fêz nascer 
em tôda parte». 

Como se vê, o assunto teve acolhida internacional 
e o projeto vem promover a homologação do re- 
 

solvido entre os profissionais de tôdas as nações. 
Quero observar, porém, que o projeto propõe 

a obrigatoriedade e exclusividade do uso do símbolo 
por tôdas as entidades nacionais de saúde. Além de 
não prever sanção para os transgressores, o que 
torna inóqua a medida, não me parece justa a 
exigência. Por êste motivo proponho a seguinte 
emenda: 

 
EMENDA 
Nº 1 (CCJ) 

 
Suprima-se no art. 1º a palavra «obrigatório». 
Com esta modificação opinamos pela 

aprovação do projeto cuja constitucionalidade é 
incontestável. 

Sala das Comissões, em 29 de julho de 1959. 
– Lourival Fontes, Presidente. – Lima Guimarães, 
Relator. – Benedicto Valladares. – Attílio Vivacqua. – 
Milton Campos. – Rui Palmeira. – Daniel Krieger. 

 
Nº 581, DE 1959 

 
Da Comissão de Saúde Pública – sôbre o 

Projeto de Lei do Senado nº 25, de 1959. 
 
Relator: Sr. Fernando Corrêa. 
O presente projeto institui o uso obrigatório de 

emblema distintivo das organizações nacionais de 
saúde. Trata-se de emblema sugerido e aprovado 
pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha que só 
poderá ser usado para a proteção ou designação dos 
membros das profissões médicas e para-médicas de 
todo o País, com o fim de garantir o livre exercício de 
suas atividades. 

É conveniente que se defenda, em lei, o 
emblema da Cruz Vermelha para evitar  
as freqüentes adulterações intencionais ou 
inadvertidas, que impedem a caracterização dos 
  



– 573 – 
 

profissionais médicos e para-médicos no exercício 
de suas atividades. 

A Comissão de Constituição e Justiça 
ofereceu emenda ao projeto suprimindo a palavra 
«obrigatório». Parece nos, data venia, que a 
exclusão da palavra «obrigatório» mutila o projeto 
cuja finalidade primordial é preservar o emblema da 
Cruz Vermelha dos habituais abusos e contrafações. 
Já no art. 4º do projeto prevê-se que constitui crime o 
emprêgo ilegal do emblema para finalidades diversas 
das que lhe assina o presente projeto. 

Somos, portanto, pela aprovação do projeto e 
pela rejeição da Emenda nº 1 (CCJ). 

Sala das Comissões, em 14 de outubro de 
1959. – Reginalolo Fernandes, Presidente. – 
Fernando Corrêa, Relator. – Miguel Couto. – Pedro 
Ludovico. 

 
PARECER 

Nº 582, DE 1959 
 

Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 67, de 1959 (nº 350, de 1959, na 
Câmara), que estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercício financeiro de 1960 – 
Subanexo 4.07 – Conselho Nacional de Águas e 
Energia Elétrica. 

 
Relator: Sr. Fernando Corrêa. 
O presente subanexo do projeto de  

orçamento aprovado sem qualquer alteração pela 
Câmara dos Deputados, fixa em Cr$ 10.125.680,00 
as despesas do Conselho Nacional de Águas e 
Energia Elétrica para o próximo exercício financeiro, 
assim discriminadas: 

  Cr$ 
I) Pessoal ............................. 8.857.400,00 
II) Material de Consumo ................ 225.000,00 
III) Serv. de Terceiros ..................... 995.280,00 

 sendo Cruzeiros 479.280,00 para 
aluguel e Cruzeiros 300.000,00 
para publicação de um Boletim.  

IV) Despesas Miúdas ...................... 18.000 00 
V) Reparos em bens imóveis ......... 30.000,00 

 
Em confronto com o Orçamento em vigor, 

observa-se um acréscimo de Cr$ 1.538.100,00 não 
obstante o esfôrço do Poder Executivo no sentido de 
reduzir certas rubricas para compensar o aumento 
de Cr$ 1.739.000 00 decorrente do abono provisório 
concedido pela Lei nº 3.531, de 19 de janeiro de 
1959. 

Não tendo aquêle Conselho solicitado 
qualquer alteração nos quantitativos em exame, 
presume-se que a aprovação dos mesmos, nas 
mesmas bases inicialmente propostas, não 
afetará o desempenho dos múltiplos  
encargos legais do referido órgão e que 
compreendem: 

a) o exame das questões relativas ao 
aproveitamento racional da energia hidrelétrica; 

b) o estudo dos assuntos pertinentes à 
indústria de energia elétrica e sua exploração; 

c) a resolução, em grau de recurso, das 
questões suscitadas entre a Administração Pública e 
os contratantes ou concessionários de serviços de 
eletricidade e entre êstes e os consumidores. 

Nestas condições, a Comissão de Finanças 
opina favoràvelmente ao Projeto de Lei da  
Câmara nº 67, de 1959 – subanexo 4.07 – Con- 
  



– 574 – 
 

selho Nacional de Águas e Energia Elétrica. 
Sala das Comissões, em 13 de outubro de 

1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Fernando 
Corrêa. – Relator. – Caiado de Castro. – Taciano de 
Mello. – Fausto Cabral. – Moura Andrade. –
Francisco Gallotti. – Ary Vianna. – Jefferson de 
Aguiar. 

 
PARECER 

Nº 583, DE 1959 
 

Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 67, de 1959, que estima a Receita 
e fixa a Despesa da União para o exercício fi- 
 

nanceiro de 1960 – Subanexo 4.09 – Conselho de 
Segurança Nacional. 

 
Relator: Sr. Fernando Corrêa. 
O projeto de Orçamento para 1960, na parte 

relativa ao Subanexo 4.09 – Conselho de Segurança 
Nacional, fixa a despesa dêste em Cr$ 
283.208.800,00. 

A dotação acima citada, se comparada com a 
autorizada para o exercício em curso (Lei nº 3.487, 
de 10 de dezembro de 1958), considera um aumento 
num total de Cr$ 20.208.800,00. 

O quadro comparativo a seguir indica onde 
recaiu o acréscimo: 

 

TÍTULOS Orçamento 
1959 

 
Projeto 

Orçamento 
1960 

 

+ ou – 

 Cr$ Cr$ Cr$ 
Pessoal Civil ................... 1.372.800 1.372.800  
Material de Consumo e 
de Transformação ........... 780.000 760.000 – 20.000 
Material Permanente ....... 315.000 120.000 – 195.000 
Serv. de Terceiros ........... 1.411.000 382.000 – 1.029.000 
Encargos Diversos........... 8.527.500 5.524.000 – 3.003.500 
Aux. e Subvenções.......... 250.000.000 275.000.000 + 25.000.000 
Obras .............................. 35.000 50.000 + 15.000 

Total ................................ 262.441.300 283.208.800 + 20.767.500 

 
O orçamento do Conselho de Segurança 

Nacional, vale esclarecer, comporta dois  
grupos distintos de despesas. O primeiro reúne  
as dotações destinadas à manutenção de sua 
Secretaria Geral, e o segundo considera os  
recursos referidos pela Lei nº 2.597, de 12 de se- 
 

tembro de 1955, que dispõe sôbre zonas 
indispensáveis à defesa do País. 

No primeiro grupo, como o quadro  
acima assinala, o projeto de Orçamento,  
para 1960, consigna menores dotações que  
as autorizadas para o exercício em curso, sal- 
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vo no título obras, onde há pequena majoração de 
Cr$ 15.000,00. 

No segundo grupo, como já esclarecemos, são 
considerados os recursos destinados a atender o 
disposto pela Lei nº 2.597, de 12 de setembro de 
1955. 

Vejamos o que reza a mencionada lei: 
«Art. 3º – De sua arrecadação nos Municípios 

situados na faixa estabelecida no artigo anterior, o 
Govêrno Federal aplicará, anualmente, no mínimo 
60% (sessenta por cento) especialmente em: 

a) viação e obras públicas; 
b) ensino, educação e saúde; 
c) desenvolvimento da lavoura e da pecuária. 
Art. 4º Para a construção de obras públicas da 

competência dos Municípios abrangidos pela zona 
fixada nesta lei, a União concorrerá com 50% 
(cinqüenta por cento) do custo». 

O projeto, para os fins especificados nos 
artigos que acabamos de transcrever, consigna duas 
dotações: a primeira, de Cruzeiros 100.000.000,00 
(relativa ao artigo 3º), a segunda de Cr$ 
175.000.000,00 (relativa ao artigo 4º). 

Em relação aos recursos consignados em 
virtude do artigo 4º, há um aumento de Cruzeiros 
25.000.000,00 em parte compensado pelas reduções 
nos créditos para a manutenção da Secretaria-Geral, 
como se observa no quadro comparativo. 

As dotações vinculadas aos artigos 3º  
e 4º da mencionada lei são consignadas à Comissão 
Especial da Faixa de Fronteiras. Em relação à 
segunda, isto é, a de Cruzeiros 175.000.000,00 
(artigo 4º), apresentamos emenda, pois  
a julgamos insuficiente para que possa a União dar 
cumprimento ao preceito legal em espécie, ou seja, 
ocorrer, com 50% de seus próprios recursos, para a 
construção das obras públicas da competência  
dos Municípios abrangidos pela zona con- 
 

siderada indispensável à defesa do País. Propomos, 
portanto, seja tal dotação elevada para Cruzeiros 
200.000.000,00. 

Outra emenda que sugerimos diz respeito à 
dotação constante do Orçamento em vigor, e 
destinada a ocorrer às despesas com o Serviço 
Federal de Informações e Contra-Informações 
(S.F.I.C.I.), que por um lapso da Proposta do Poder 
Executivo deixou, na época própria, de ser 
considerada pelo D.A.S.P. 

O Secretário Geral do Conselho de Segurança 
dirigiu-se ao Presidente desta Comissão, através do 
Oficio nº 621, de 11 de outubro de 1959, 
encarecendo a necessidade de recursos para aquêle 
serviço (SFICI), solicitando-os no valor de Cr$ 
5.000.000,00 (mais Cruzeiros 2.000.000,00 que o 
autorizado no Orçamento em vigor). 

Nestas condições, a Comissão de Finanças é 
de parecer favorável ao projeto de Orçamento para 
1960, na parte relativa ao subanexo 4.09 – Conselho 
de Segurança Nacional, apresentando as Emendas 
de ns. 1 – CF e 2 – CF. 

Sala das Comissões, em 15 de outubro de 
1959. – Gaspar Velloso, Presidente, – Fernando 
Corrêa, Relator. – Caiado de Castro. – Taciano de 
Mello. – Fernandes Távora. – Fausto Cabral. – Mem 
de Sá. – Ary Vianna. – Moura Andrade. 

 
EMENDA 
Nº 1 (CF) 

 
2.0.00 – Custeio 
1.6.00 – Encargos diversos. 
1.6.10 – Serviços de Caráter secreto ou 

reservado. 
Inclua-se: 
2) Para aplicação a cargo do S.F.I.C.I. Cr$ 

5.000.000,00. 
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Justificação 
 

Trata-se do restabelecimento de dotação 
constante do Orçamento em vigor, com o aumento de 
Cruzeiros 2.000.000,00, para execução de trabalhos já 
iniciados, conforme pedido do Secretário-Geral do 
Conselho de Segurança Nacional a esta Comissão. 

Sala das Comissões, em 15 de outubro de 1959. 
 

EMENDA 
Nº 2 (CF) 

 
2.0.00 – Transferências 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções 
2.1.01 – Auxílio. 
2) Governos Municipais. 
1) Para aplicação a cargo da Comissão Especial 

da Faixa de Fronteiras, de acôrdo com o disposto na 
Lei nº 2.597, de 12 de setembro de 1955. 

Onde se diz: 
2) nos têrmos do art. 4º da Lei nº 2.587-55 Cr$ 

175.000.000.00. 
Diga-se: 
2) nos têrmos do art. 4º da Lei nº 2.597-55 Cr$ 

200.000.000,00 
 

Justificação 
 

A dotação prevista no projeto é insuficiente 
para antender ao auxílio previsto no art. 4º da Lei nº 
597, de 12 de dezembro de 1955, de acôrdo com o 
qual a União concorrerá com 50% do custo das 
obras públicas da competência dos Municípios 
situados na Faixa de Fronteiras. 

Sala das Comissões, em 15 de outubro de 1959. 
 

PARECER 
Nº 584; DE 1959 

 
Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei da 

Câmara nº 67, que estima a Receita e fixa a Despesa 
da União para o exercício financeiro de 1960 
 

Subanexo 4.04 – Comissão de Readaptação dos 
Incapazes das Fôrças Armadas. 

 
Relator: Sr. Fernando Corrêa. 
A dotação prevista no projeto de  

Orçamento para 1960, para a Comissão de 
Readaptação dos Incapazes das Fôrças Armadas, 
corresponde a Cr$ 5.892.100,00, que comparada  
à autorizada para o exercício em curso (Lei nº 3.487, 
de 10 de dezembro de 1958), apresenta um aumento 
de Cruzeiros 374.100,00. 

O aumento acima assinalado corre à  
conta, pràticamente, do abono provisório  
concedido aos servidores públicos civis da União 
pela Lei nº 3.531, de 19 de Janeiro de 1959, uma vez 
que, para êsse fim, consigna o projeto a dotação de 
Cruzeiros 594.000,00 em parte compensada pela 
redução de Cruzeiros 240.000,00 ocorrida nos 
recursos destinados a mensalistas (Cruzeiros 
2.052.000,00, em 1959; Cruzeiros 1.812.000,00, 
para 1960). 

Há, no projeto, duas outras pequenas 
alterações em relação ao orçamento autorizado  
para o exercício em curso: a dotação relativa  
a auxílio-doença sofreu uma majoração de Cr$ 
2.000,00 e a destinada a gratificação adicional 
aumento de Cruzeiros 6.100,00. 

A dotação da Comissão de Readaptação  
dos Incapazes das Fôrças Armadas, como todos  
os anos têm feito sentir os relatores do  
presente subanexo, destina-se, apenas, à 
manutenção de reduzidos serviços relacionados com 
a recuperação dos incapacitados das Fôrças 
Armadas. 

Nada há, pois, de importante a assinalar em 
relação a êste subanexo. 

Nestas condições a Comissão de Finanças  
é de parecer favorável ao projeto de Orçamento  
para 1960, na parte relativa ao subanexo 4.04 
  



– 577 – 
 

– Comissão de Readaptação dos Incapazes das 
Fôrças Armadas. 

Sala das Comissões, em 15 de outubro de 
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. Fernando 
Corrêa, Relator. – Taciano de Mello. – Ary Vianna. – 
Fernandes Távora. – Francisco Gallotti. – Mem de 
Sá. – Victorino Freire. – Fausto Cabral. – Caiado de 
Castro. – Moura Andrade. – Jefferson de Aguiar. 

 
PARECER 

Nº 585, DE 1959 
 

Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei 
da Câmara nº 67, de 1959, que estima a Receita e 
fixa a Despesa da União para o exercício finan- 
 

ceiro de 1960 – subanexo 3.02 – Conselho Nacional 
de Economia. 
 

Relato: Sr. Fernandes Távora. 
O Projeto de Lei da Câmara nº 67, de  

1959, que estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercício financeiro de 1960, na parte 
relativa ao subanexo 3.02 – Conselho Nacional de 
Economia, autoriza despesas num total de Cr$ 
48.771.000,00. 

O total acima, em confronto com o autorizado 
para o exercício em curso (Lei nº 3.487, de 10 de 
dezembro de 1958), apresenta um aumento de Cr$ 
13.861.380,00, discriminado pelos principais «títulos 
orçamentários» conforme se segue: 

 

TÍTULOS Orçamento 
1959 

 
Projeto 

Orçamento 
1960 

 

+ ou – 

 Cr$ Cr$ Cr$ 
Pessoal Civil .................. 26.919.620,00 38.672.000,00 + 11.722.380,00 
Material de Consumo e 
de Transformação ........... 680.000,00 625.000,00 – 55.000,00 
Material Permanente ....... 600.000,00 230.000,00 – 370.000,00 
Serv. de Terceiros ........... 3.990.000,00 5.364.000,00 + 1.374.000,00 
Encargos Diversos .......... 1.540.000,00 3.300.000,00 + 1.760.000,00 
Obras .............................. 150.000,00 150.000,00  – 
Equipamentos e 
Instalações ...................... 1.030.000,00 430.000,00 – 600.000,00 

Total ................................ 34.909.620,00 48.771.000,00 + 13.861.380,00 

 
A Majoração, como vemos, recai pràticamente, 

sôbre o grupamento de despesas denominado 
pessoal civil à conta do qual correm os  
pagamentos não só de vencimentos e salários,  
como também, os relativos a vantagens esta- 
 

tutárias dos servidores públicos, tais como, diárias, 
ajuda de custo, salário-família, gratificações de 
função, representação e adicionais e, bem assim, o 
do abono provisório autorizado pela Lei nº 3.531, de 
19 de janeito de 1959. 
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No mais, as alterações que o  
quadro acima revela correspondem a meros 
reajustamentos no esquema das despesas do 
Conselho, nada havendo pois, de especial a 
mencionar. 

Não podemos concluir a presente  
análise do orçamento em aprêço sem assinalar  
que a Câmara dos Deputados achou indicado 
reduzir, de Cr$ 500.000,00, a dotação solicitada  
na Proposta do Poder Executivo para salários  
de contratados, mantendo-a no mesmo nível  
do Orçamento vigente, isto é, Cruzeiros 534.000,00, 
em vez de Cruzeiros 1.034.000,00 conforme fôra 
pedido. 

A propósito do referido corte, entretanto, o 
Presidente do Conselho Nacional de Economia 
endereçou, ao Presidente desta Comissão de 
Finanças, ofício em que solicita a manutenção da 
verba proposta, ou seja, Cr$ 1.034.000,00, como já 
esclarecemos. 

O Conselho fundamenta o pedido,  
dizendo que em face do disposto pela Lei nº  
3.470, de 28 de novembro de 1958, que lhe  
«atribuiu a competência para fixar os coeficientes  
de reavaliação dos ativos das firmas e  
sociedades», necessita contratar novos técnicos 
especializados, consoante, aliás, autorização já 
obtida do Senhor Presidente da República, em 
despacho publicado no «Diário Oficial» de 11 de 
setembro próximo passado. 

Na qualidade de relator da matéria, sentimo-
nos na obrigação de, apenas, trazer o assunto ao 
conhecimento da Comissão, deixando-a à vontade 
para deliberar se devemos ou não sugerir a 
respectiva emenda. 

Se a Comissão de Finanças houver  
por bem adotar a emenda solicitada pelo  
Conselho Nacional de Economia, embora  
julguemos que mais acertado seria «contratar os 
serviços» em vez de «contratar pessoas», os 
referidos técnicos especializados, nenhum obstáculo 
 

oferecemos, como relator, à aprovação da  
matéria, isto porque, levamos em consideração a 
tradição desta Casa de oferecer, à Câmara dos 
Deputados a oportunidade de novo pronunciamento 
sôbre matérias como a presente, suscetíveis de 
interpretações divergentes. 

Nestas condições, a Comissão de Finanças é 
de parecer favorável ao projeto de Orçamento para 
1960, na parte relativa ao subanexo 3.02 – Conselho 
Nacional de Economia, apresentando a Emenda 
anexa nº 1-CF. 

Sala das Comissões, em 15 de outubro de 
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Fernandes 
Távora, Relator. – Fernando Corrêa. – Victorino 
Freire. – Mem de Sá. – Caiado de Castro. – Ary 
Vianna. – Fausto Cabral. – Taciano de Mello. – 
Moura Andrade. 

 
EMENDA 
Nº (1-CF) 

 
3.02 – Conselho Nacional de Economia. 
1.1.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.05 – Salários de contratados. 
Onde se diz: Cr$ 534.000. 
Diga-se: Cr$ 1.034.000. 

 
Justificação 

 
O aumento foi justificado pelo C.N.E., em 

Ofício S/A 891, de 15 de setembro de 1959, dirigido 
à Comissão de Finanças. 

 
PARECER 

Nº 586, DE 1959 
 

Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei 
da Câmara nº 67, de 1959, que estima a Receita e 
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro 
de 1960 – Subanexo 3.01 – Tribunal de Contas. 

 
Relator: Sr. Fernandes Távora. 
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O projeto de Lei da Câmara nº 67, de  
1959, que estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercício financeiro de 1960, autoriza, 
na parte relativa ao subanexo 3.01 – Tribunal de 
Contas, despesas no total de Cruzeiros 
162.414.330,00. 

A despesa em aprêço se comparada com a 
autorizada para o exercício em curso, apresenta um 
aumento total de Cr$ 41.431.930,00. 

O seguinte quadro indica, pelos principais 
«títulos orçamentários», as majorações do projeto 
em relação à Lei de Meios em vigor. 

 

TÍTULOS Orçamento 
1959 

 
Projeto 

Orçamento 
1960 

 

+ ou – 

 Cr$ Cr$ Cr$ 
Pessoal Civil ................... 114.064.400 152.679.880 + 38.615.480 
Material de Consumo e 
de Transformação ........... 2.573.000 3.769.750 + 1.196.750 
Material Permanente ....... 1.190.000 1.458.000 + 268.000 
Serv. de Terceiros ........... 1.775.000 2.026.700 + 251.700 
Encargos Diversos .......... 480.000 880.000 + 400.000 
Obras .............................. 100.000 100.000  – 
Equipamentos e 
Instalações ...................... 800.000 1.500.000 + 700.000 

Total ........................... 120.982.400 162.414.330 + 41.431.930 

 
Como sempre acontece de exercício para 

exercício – e isto os relatores do Orçamento têm sido 
até monótonos em assinalar – a causa principal dos 
aumentos registrados, exceções muito raras, é o 
constante crescimento das despesas com pessoal. 
Ou porque, no exercício anterior, tenha sido votada 
lei concedendo aumento de vencimentos ou abonos 
provisórios, que por fim se incorporam aos 
vencimentos e salários; ou, então, porque os 
quantitativos computados no Orçamento da União 
nem sempre representam a despesa real verificada 
no exercício anterior, em relação às referidas 
despesas. 

Desta forma, já se conformou o Congresso em 
nunca saber, precisamente, qual a despesa da União 
com pessoal, na ocasião em que realiza as votações 
orçamentárias. 

No caso presente, como se verifica, aliás, em 
todos os mais subanexos, a explicação do aumento 
está no abono provisório, concedido pela Lei nº 
3.531, de 19 de janeiro de 1959. 

No que tange aos demais itens da parte 
variável, os aumentos encontram justificação na 
necessidade de se acompanhar os preços dos 
materiais e das utilidades de permanente consumo 
na administração pública. 
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Da mesma forma como aconteceu  
com referência ao Conselho Nacional de Economia, 
o Tribunal de Contas da União também dirigiu,  
ao Presidente desta Comissão, ofício no  
qual solicita corrigendas ao projeto sob nosso 
exame. 

A diferença está ern que, no presente caso, as 
deficiências não decorrem de cortes efetuados pela 
Câmara dos Deputados. Não. 

Aquela Casa votou o orçamento do Tribunal 
de Contas sem modificar a Proposta do Poder 
Executivo. 

Êste, porém, em virtude de deficiente 
apreciação do DASP, não ouviu o Tribunal  
no momento oportuno, deixando, assim, de 
considerar certas necessidades de nossa Côrte de 
Contas. 

Neste passo, preferimos ficar com o Tribunal 
de Contas, sendo esta a razão pela qual 
recomendamos a aprovação de sua emenda. 

Adotamo-la tal como nos sugere o Tribunal de 
Contas, e apresentamos como justificação da 
mesma o Ofício nº 2.237, de 12 de agôsto último, do 
Presidente daquele órgão. 

Nestas condições, a Comissão de Finanças  
é de Parecer Favorável ao projeto de  
Orçamento para 1960. Subanexo 3.01 – Tribunal  
de Contas, e apresenta a emenda nº 1-CF,  
anexa. 

Sala das Comissões, em 15 de outubro de 
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Fernandes 
Távora, Relator. – Auro Moura Andrade. – Taciano 
de Mello. – Mem de Sá. – Fausto Cabral. – Ary 
Vianna. – Fernando Corrêa, – Victorino Freire. – 
Caiado de Castro. 

 
EMENDA 
Nº 1 (CF) 

 
Anexo 3 – Órgãos Auxiliares. 
3.01 – Tribunal de Contas. 
1) Despesas Ordinárias. 
2) Verba 1.0.00 – Custeio. 

Consignação 1.1.00 – Pessoal Civil. 
Subconsignação 1.1.17 – Gratificação pela 

prestação de serviços extraordinários. 
Onde se lê: Cr$ 350.000,00. 
Leia-se: Cr$ 450.000,00. 
Verba 1.0.00 – Custeio. 
Consignação 1.1.00 – Pessoal Civil. 
Subconsignação 1.1.23 – Gratificação 

adicional por tempo de serviço. 
Onde se lê: Cr$ 26.200.000,00. 
Leia-se. 
 

1) Ministros, Procuradores etc .... 3.108.600,00 
2) Servidores ............................... 24.182.752,00 
  27.291.352,00 

 
Verba 1.0.00 – Custeio. 
Consignação 1.3.00 – Material de Consumo e 

Transformação. 
Subconsignação 1.3.02 – Artigos de 

expediente etc. 
Onde se lê: Cr$ 2.000.000,00. 
Leia-se: Cr$ 3.622.120,00. 
Verba 1.0.00 – Custeio. 
Consignação 1.3.00 – Material de Consumo e 

Transformação. 
Subconsignação 1.3.08 – Gêneros de 

alimentação etc. 
Onde se lê: Cr$ 40.000,00.  
Leia-se: Cr$ 50.000,00. 
Verba 1.0.00 – Custeio.  
Consignação 1.4.00 – Material Permanente. 
Subconsignação 1.4.03 – Material bibliográfico 

em geral, filmes. 
Onde se lê: Cr$ 150.000.00. 
Leia-se: Cr$ 337.090,00. 
Verba 1.0.00 – Custeio. 
Consignação 1.4.00 – Material Permanente. 
Subconsignação 1.4.04 – Ferramentas etc. 
Onde se lê: 60.000,00. 
Leia-se: Cr$ 265.000,00. 
Verba 1.0.00 – Custeio. 
Consignação 1.4.00 – Material Permamente. 
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Subconsignação 1.4.05 – Materiais e 
Acessórios etc. 

Onde se lê: Cr$ 58.000,00. 
Leia-se: Cr$ 80.000,00. 
Verba 1.0.00 – Custeio. 
Consignação 1.4.00 – Material Permanente. 
Subconsignação 1.4.11 – Modelos e utensílios 

de escritórios etc. 
Onde se lê: Cr$ 300.000,00. 
Leia-se: Cr$ 782.151,00. 
Verba 1.0.00 – Custeio. 
Consignação 1.4.00 – Material  
Permanente. 
Subconsignação 1.4.12 – Mobiliário em geral. 
Onde se lê: 800.000,00. 
Leia-se: Cr$ 1.282.200,00. 
Verba 1.0.00 – Custeio. 
Consignação 1.5.00 – Serviço de Terceiros. 
Subconsignação 1.5.02 – Passagens etc. 
Onde se lê: Cr$ 500.000,00. 
Leia-se: Cr$ 600.000,00. 
2 – Despesas de Capital. 
Verba 4.0.00 – Investimentos. 
Consignação 4.2.00 – Equipamentos e 

Instalações. 
Subconsignação 4.2.01 – Máquinas, motores 

etc. 
Onde se lê: Cr$ 1.500.000,00. 
Leia se: Cr$ 2.312.640,00. 

 
Justificação 

 
Trata-se de reparar um êrro do Departamento 

Administrativo do Serviço Público que, sem prévio 
entendimento com o Tribunal de Contas cortou, na 
proposta daquele órgão, verbas que já estavam 
calculadas no mínimo indispensável à satisfação de 
seus compromissos e necessidades. 

Impõe se a retificação, para que não se veja 
essa Alta Côrte de Contas forçada à solicitação de 
créditos adicionais para cumprimento daqueles 
compromissos que, em última análise, significam seu 
funcionamento e o pagamento de seu pessoal. 

PARECER 
Nº 587, DE 1959 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto  

de Lei da Câmara nº 67, de 1959 (nº 350, de  
1959, na Câmara), que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício financeiro de 
1960 – Subanexo 4.08 – Conselho Nacional  
do Petróleo. 

 
Relator: Sr. Fernando Corrêa. 
Para atender às despesas do Conselho 

Nacional do Petróleo, em 1960, o presente projeto 
consigna dotações no total de Cruzeiros 
61.240.300,00, assim distribuídas: 

 
 

 Cr$ 
I –  Pessoal ...................... 46.133.600,00 
II –  Material ...................... 2.530.000,00 
III –  Aluguel ....................... 3.180.000,00. 
IV –  Diversos ..................... 9.396.700,00 

 
O aumento em relação ao Orçamento em 

vigor, no total de Cruzeiros 11.603.620,00, resulta, 
principalmente, da inclusão do quantitativo 
necessário ao pagamento do abono de emergência 
concedido pela Lei nº 3.531, de 19 de janeiro dêste 
ano (Cr$ 9.948.100,00) e da dotação especial 
aprovada pela Câmara para estudos e 
planejamentos da indústria petroquímica na Bahia 
(Cr$ 1 000.000,00) . 

Se considerarmos o Orçamento como o plano 
de trabalho governamental, o exame dos recursos 
solicitados pelo Poder Executivo para o Conselho 
Nacional do Petróleo demonstra a completa 
estagnação dos serviços daquele importante órgão, 
a quem incumbe a importante tarefa de 
superintender e fiscalizar o abastecimento nacional 
do petróleo, incluindo a sua produção, importação, 
exportação, refinação e transporte, além do 
aproveitamento de outros hidrocarbonetos fluidos e 
de gases raros. 
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É fato conhecido que o referido Conselho não 
possui pessoal técnico nem equipamento necessário 
ao cumprimento de suas elevadas atribuições legais, 
dentre as quais se inclui a de fiscalizar as emprêsas 
de capitais privados brasileiros que irão explorar o 
petróleo boliviano, nos têrmos do Acôrdo de Roboré. 
Ao Executivo, porém caberia propor ao Congresso 
os recursos de que se ressentem os seus serviços. 

Nestas condições, opinamos favoràvelmente 
ao projeto. 

Sala das Comissões, em 15 de outubro de 
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Fernando 
Corrêa, Relator. – Taciano de Mello. – Ary 
Fernandes Távora. – Francisco Gallotti. – Victorino 
Freire. – Caiado de Castro. – Fausto Cabral. – Moura 
Andrade. – Jefferson de Aguiar. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador Coimbra 
Bueno, primeiro orador inscrito. 

O SR. COIMBRA BUENO (*): – Sr. 
Presidente, o assunto que hoje me traz à tribuna é 
ainda o da pecuária. Dada sua extensão, não me foi 
possível no último discurso concluir os comentários, 
o que só farei no próximo. 

Congratulo-me com o Chefe do Executivo 
Federal, pela resolução recém-tomada de não 
intervir, com a fôrça, em nossas fazendas, limitando 
sua decisão ao parecer exarado pelo ilustre Senhor 
Procurador Geral da República. 

Andou bem o Govêrno em não desestimular 
os que trabalham, no interior, os que lutam para 
abastecer os grandes centros urbanos. 

As medidas agora adotadas, em  
caráter de emergência, em relação à  
carne, indicam que o caminho a 
 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

seguir é bem outro: – de providências a longo  
têrmo e não a curto prazo, que jamais solucionarão  
o problema; – muito ao contrário, o agravarão,  
como vimos observando, ano após ano, com as 
crises cíclicas por que vem passando a pecuária 
nacional. 

A medida de emergência a que assistimos,  
da autorização da importação de quarenta e  
cinco mil toneladas de carne, é, sem dúvida, mal 
menor, mas mesmo assim afetará a posição do 
mercado de câmbio durante, um, dois ou três meses; 
poderá abrandar temporàriamente a crise em que 
ora nos debatemos. Mal muito maior, e permanente, 
seria a intervenção inócua e brutal nas nossas 
fazendas. 

Agregarei, ao meu próximo discurso uma 
tabela pela qual se verificará o crescimento da nossa 
população bovina, que, em poucos anos, passou da 
casa dos cinqüenta milhões de cabeças para mais 
de setenta milhões. 

Deve-se êsse crescimento ao estímulo dado 
pelo Govêrno àqueles que produzem em nossas 
fazendas, e nunca às intervenções intempestivas, as 
quais muitos brasileiros estavam convencidos de que 
não seriam, em hipótese alguma concretizadas, 
como, realmente, se confirmou, mesmo a custo de 
uma importância inconveniente de quarenta e cinco 
mil toneladas, de carne, que custará grande sacrifício 
ao nosso País. 

As crises cíclicas de abastecimento da carne, 
nos grandes centros, que vêm provocando essas 
intervenções de emergência, – impondo soluções 
parciais, onerosas e improfícuas sucedem-se, 
pràticamente, há muitos decênios e, infelizmente, os 
remédios também têm sido sempre do mesmo 
padrão. 

Precisamos, de uma vez por tôdas,  
encarar o problema de frente, nas  
suas bases, para conseguirmos 
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soluções definitivas e não parciais. 

Novas crises de abastecimento ocorrerão  
cada vez que as sêcas assolarem as invernadas e 
pastagens do interior, – enquanto não dispusermos 
de estoques suficientes de carne congelada. Não 
dependem elas da ação imediata e anual do homem, 
mas das condições climáticas. Até o momento, a 
técnica não liberou meios efetivos e econômicos de 
fazer chover. 

Felizmente, no Brasil a iniciativa privada, e na 
França e Estados Unidos, alguns técnicos, 
subvencionados por êstes dois países, desenvolvem 
novos processos para provocar a chuva artificial. Se 
bem sucedidos, esperamos poder aplicar em nosso 
País o resultado dessas experiências, quando 
houver ameaça de sêca. 

Infelizmente, porém, a solução para o assunto, 
que vem sendo aceleradamente estudado ainda não 
está à disposição dos organismos estatais, 
sobretudo daqueles que pretendem resolver a curto 
prazo os problemas de longo têrmo. 

É o caso da COFAP. As sucessivas 
intervenções a que assistimos por parte da COFAP e 
das ,COFAP são em função, como acabo de afirmar, 
da ação do tempo, das sêcas, e favorecem, sem 
dúvida alguma, não ao consumidor e muito menos 
ao produtor, mas simplesmente ao câmbio negro, 
que passa prontamente a imperar sobretudo nos 
Municípios vizinhos do Estado do Rio – como 
Caxias, Nova Iguaçu, Magé, Niterói e outros, onde o 
carioca vai encontrar suprimentos extras para sua 
alimentação, nos pequenos animais, como sejam, 
porcos, cabritos, carneiros e aves, sobretudo, 
galinhas e frangos, cujo preço se elevou, do dia para 
a noite, a mais de duzentos cruzeiros por unidade, 
vindo agravar, indiscutìvelmente, o problema do 
 

abastecimento da população do Rio de Janeiro. 
Outro resultado evidente da intervenção da 

COFAP: fêz desaparecer, dessas cidades vizinhas 
também, o suprimento adicional de carne verde do 
gado que, normalmente, lá é abatido e trazido por 
centenas de automóveis e caminhões que, 
diàriamente, demandam à Capital Federal, vindo 
dêsses Municípios. 

Ninguém ignora que muitos Senadores 
recebem, em sua própria casa, carne dessas cidades 
que, em seu conjunto, constituem – e sempre 
constituíram – grande refôrço para o abastecimento 
da população da Capital. Infelizmente, êsse refôrço, 
hoje, só pode ser obtido a pêso de ouro, graças aos 
reflexos da intervenção da COFAP no âmbito da 
iniciativa privada, nestes últimos meses, provocando 
uma alta astronômica do preço dêsses reforços. Não 
existisse a COFAP, e o carioca teria em 1959 pelo 
menos galinhas, ovos e as carnes dêsses pequenos 
animais a preços normais. 

Êste e outros órgãos, com sua intervenção 
intempestiva, têm desestimulado a produção, 
impedindo o barateamento do custo de vida no 
Distrito Federal. 

Estou convencido de que – repito – não  
fôsse a COFAP, provàvelmente já estaríamos 
através do Ministério da Agricultura e das repartições 
competentes e experimentadas, enfrentando o 
problema do abastecimento do Rio de Janeiro, 
também com animais pequenos e galináceos a 
preços normais. Infelizmente, o desestímulo contínuo 
e os altos e baixos, da intromissão indébita do Poder 
Público na iniciativa privada têm provocado, no 
Brasil, a falta de alimentos com que lutam as 
populações, sobretudo as dos grandes centros. 

Estamos, infelizmente, ainda sob intervenção  
de órgãos de exceção, que tiveram sua justificativa na 
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época da guerra mas foram abandonados  
mesmo por aquêles países que mais sofreram,  
como os Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, França 
e, sobretudo, a Alemanha, quase arrasada pelo 
conflito. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite V. Exa. 
um aparte ? 

O SR. COIMBRA BUENO: – Com prazer. 
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Atribui V. Exa. 

exclusivamente ao clima, à falta de chuva a crise da 
carne ? 

O SR. COIMBRA BUENO: – Atribuo 
principalmente ao clima e à falta de chuva a  
crise anual de 1959, em tudo idêntica às  
demais crises de abastecimento que a precederam; 
mas tôdas estas crises têm sua origem na falta  
de providências a longo têrmo, que alinharei ao  
final de meu discurso, entre as quais se destaca a 
falta de estoques de carnes frigorificadas nos  
centros de consumo, para distribuição nas épocas de 
sêca. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Perdoe-me, 
mas não penso como V. Exa. Acho que a crise da 
carne é proveniente do excesso de exportação, 
quando não estávamos em condições de vender tão 
grande volume de carne. Se não tivéssemos 
exportado tanto, não estaríamos nas atuais 
condições, com falta de carne, quase absoluta, nos 
mercados do Rio de Janeiro. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Agradeço o 
aparte de V. Exa, mas reservo-me para  
responder a Vossa Excelência no fim do meu 
discurso, quando tratarei das providências  
alentadas que, se tomadas pelo Govêrno, dariam 
outro rumo às coisas. Entre elas alinharei  
como medida radical – que não acredito seja tomada 
pelo Govêrno, mas seria estímulo a todos quantos 
 

trabalham e produzem neste País – a extinção 
dessas «Cofap e Coaps» que, nos Estados, têm sido 
a mãe do câmbio negro, apesar da boa vontade dos 
governantes. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permita-me 
discordar de V. Exa. Penso que nem a COFAP nem 
as COAPS são responsáVeis pela falta de carne nos 
mercados; isso se deve à exportação; não podíamos 
fazê-la em grande volume. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Já que V. Exa. 
insiste na questão da exportação eu, apesar de a 
focalizar no desenvolver do meu discurso, a 
abordarei, imediatamente em atenção a Vossa 
Excelência. 

Entendo que nas safras a exportação se torna 
necessária, pois, desde o momento em que esteja 
abastecido o mercado interno e tenhamos enchido 
as nossas câmaras frigoríficas, o passo seguinte, 
para que não se perca a gordura do boi no pasto, é o 
abate e exportação dos excedentes de bois gordos 
nas safras. 

Infelizmente, certos dirigentes não entendem 
dos assuntos que lhes são confiados. Ainda há 
poucos dias, ouvi de pessoas idôneas que numa 
grande reunião de pecuaristas em São Paulo, um 
dos representantes do Govêrno Federal perguntava 
o que queria dizer «entre-safra». Basta isso para 
definir a maneira pela qual são encarados  
certos problemas afetos a homens que muitas  
vêzes têm carradas de boa vontade, mas que não 
têm, em absoluto, capacidade funcional para 
enfrentá-los. No passo em que vamos, não  
estamos longe de algum dia, vermos colocados, por 
exemplo, engenheiros à frente de hospitais, médicos 
na direção da construção de edifícios. Absurdos tais 
estamos verificando, em ponto menor, com  
relação a determinados cargos essencialmente técni- 
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cos, entregues a pessoas que não estão habilitadas 
para os mesmos. Para entrar diretamente no 
assunto, os membros de um dos principais setores 
do País vêm tendo desvirtuada sua função. Refiro-
me aos militares encarregados de órgãos para os 
quais nunca tiveram habilitação, em prejuízo, 
provàvelmente, da defesa nacional, para a qual 
construímos – e com muito boa vontade – inúmeros 
estabelecimentos e entidades de defesa, de custo e 
manutenção caríssimos, como o são em regra os de 
guerra. 

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

O SR. COIMBRA BUENO: – Pois não. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Pediria a V. 

Exa. esclarecesse que se trata de elementos inativos 
das Fôrças Armadas, porque os militares, que estão 
à frente de instituições como a COFAP não são 
Oficiais da ativa. Dêstes, o único que conheço, 
exercendo funções civis por ser técnico, é o  
Coronel Danilo Nunes – que, aliás, já pediu 
demissão. 

O SR. FERNANDO CORRÊA: – Refere-se V. 
Exa. ao Coronel Danilo Nunes, que há pouco tempo 
estêve no Senado? 

O SR. VICTORINO FREIRE: – O Coronel 
Danilo Nunes é da ativa, e muito competente. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Realmente, é 
elemento de grande competência. Pediria, no 
entanto, ao nobre orador, que ao se referir aos 
militares não esquecesse de mencionar que são 
inativos. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Meu  
nobre colega, tive o cuidado de citar  
militares, engenheiros e médicos, para generalizar; 
porque, na verdade, não tenho qualquer 
 

intuito de atingir esta ou aquela classe. O que se 
observa, entretanto, é que não só civis como 
militares vêm sendo, não raro, colocados à frente de 
funções as quais dificilmente poderiam desempenhar 
a contento, mesmo que armados dos melhores 
intuitos de bem servir. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Estou de 
acôrdo com Vossa Excelência. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Deveríamos 
evitar essas nomeações para não impor descrédito a 
determinadas classes que, muitas vêzes, levam fama 
que não merecem. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. COIMBRA BUENO: – Com muito 
prazer. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Concordo com 
V. Exa. quando declara que a falta de carne não 
decorre da exportação. É preciso se observe, que, 
com o aumento constante do preço das utilidades, a 
carne não poderia escapar a essa circunstância. 
Para o fazendeiro que cria o gado, um rôlo de arame 
que se comprava por trezentos cruzeiros, hoje custa 
mil e duzentos cruzeiros. Uma vacina para bezerro, 
contra aftosa, manqueira ou brucelose teve o custo 
aumentado para quarenta, cinqüenta, sessenta 
cruzeiros. O moirão para cêrca, igualmente foi 
majorado. Não sou fazendeiro ou invernista. mas 
tenho parentes que o são e dêles obtenho tôdas as 
informações. Para a engorda do boi, o fazendeiro 
gasta um dinheirão. Como é que se vai no Rio fixar 
em duzentos cruzeiros, o que custa quinhentos? Não 
pode ser. É preciso, primeiro, fazer o levantamento 
de quanto se despende para criar e engordar o boi, 
para fazer um cercado, um pasto, ou adquirir a 
vacina. Compreende-se, então, por que o fazendei- 
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ro não pode vender o gado pelo preço que se deseja. 
Se requesitarem os rebanhos, para o ano não haverá 
bois, bezerros, coisa alguma; a carne terá que vir da 
Argentina. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Ontem,  
numa roda de pessoas que se diziam entendidas  
no assunto – eu não o sou – ouvi que a carne 
adquirida na Argentina será por cento e  
quatorze cruzeiros o quilo, tendo em vista a cotação 
do dólar. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Compre-se, lá 
na Argentina o arame farpado, deve custar muito 
menos. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Deixemos o 
arame de lado. Precisamos é de carne (Riso). 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Não é possível 
ter carne, se não se cuida da criação. Há o problema 
do pasto, da vacina, e muitos outros. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – O meu aparte 
é justamente sôbre êsse ponto. V. Exa. não me 
deixou conclui-lo. Tôdas essas dificuldades, se 
aumentamos o preço da carne estarão resolvidas. 
Teremos carne em abundância, como se tem no 
Estado do Rio e que provém de Minas Gerais e de 
Goiás. A carne de primeira, em Niterói e Nova 
Iguaçu, custa oitenta cruzeiros o quilo. Se é verdade 
o que me informaram ontem, a COFAP importará da 
Argentina, ao dólar atual, carne que custará cento e 
quatorze cruzeiros o quilo. O Govêrno vai sair 
perdendo muito, para nos vender o produto ao  
preço da tabela da COFAP. Para êsse ponto  
é que peço a atenção de Vossa Excelência,  
que conhece o assunto melhor que eu. A  
conversa de ontem – confesso – deixou-me 
impressionado, porque sei que temos carne de 
primeira, muito boa, a oitenta cruzeiros o quilo. Se 
 

a COFAP permitisse o aumento, tudo estaria 
resolvido. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Respondo aos 
nobres Senadores Victorino Freire e Caiado de 
Castro. S. Exa. Senhor Victorino Freire está com 
inteira razão. O Instituto Riograndense do Arroz, 
publicou num dos últimos números da sua revista 
«Lavoura Arrozeira» dados detalhados sôbre a 
composição dos preços básicos de tôdas as 
utilidades, para fixação do preço normal do arroz. 
Pleiteio para o gado o mesmo tratamento: que o 
Govêrno de preferência através do Ministério da 
Agricultura – que é o órgão competente – faça 
imediatamente o levantamento do quanto custa o 
boi, à base do preço da terra, do sal, do arame 
farpado, da formação de pastos, do transporte, da 
industrialização da carne, enfim, de tôda a série de 
fatores que compõem o preço final do produto, a ser 
vendido ao consumidor. Não peço favor algum para 
a classe de pecuaristas; peço justiça, que o Govêrno 
Federal faça, em relação ao preço do boi, o que está 
fazendo quanto ao preço do arroz, ao qual além 
disso, deu recentemente subsídio da ordem de dois 
bilhões de cruzeiros. A medida é justíssima, em face 
das últimas enchentes que assolaram o Sul do País; 
mas da mesma forma, a sêca também assola a zona 
pastoril do Centro. 

Não pleiteio para a pecuária subsídio idêntico 
ao concedido para o arroz, porque o gado não é 
produção ânua como a daquele cereal. O boi só é 
abatido após três ou quatro anos de vida; portanto, 
não devemos nem podemos esperar medida de 
exceção igual à concedida ao Rio Grande do Sul, na 
questão do arroz. Precisamos provocar, como 
desenvolverei mais adiante, uma série de 
intervenções, mas de outro tipo, em prol do au- 
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mento progressivo da produção efetiva de gado no 
País. 

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

O SR. COIMBRA BUENO: – Antes de ouvir V. 
Exa. permita responder ao aparte do nobre Senador 
Caiado de Castro, relativo à questão da importação. 

No início do meu discurso, declarei não estar 
habilitado a calcular no momento o importe da 
medida de emergência adotada pelo Govêrno 
Federal, importando agora quarenta e cinco mil 
toneladas de carne da Argentina. 

Procurarei demonstrar, no desenvolvimento  
do meu discurso, que se tornou imposição,  
essa medida de emergência, como imposta foi  
a da importação do feijão dos Estados Unidos,  
há poucos dias e, em outras épocas, a importação 
de carne, milho e outros produtos que a população 
dos grandes núcleos reclama ou até mesmo  
exige. 

A população não é responsável pela falta do 
produto e usa os meios de pressão que dispõe nos 
grandes centros e quase sempre vem alcançando 
sucesso. A intervenção do Govêrno aí é de 
emergência precipitada e quase sempre decorrente 
do clamor público. Se considerarmos a situação do 
ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1959, 
e a compararmos com a de ciclos anteriores 
concluiremos que na prática e fatalmente se dará a 
intervenção consubstanciada na importação – porque 
a população sem êste alimento básico lança mãos de 
todos os meios ao seu alcance até conseguir medidas 
protelatórias e provisórias que nada solucionam em 
definitivo, mas acalmam o seu ardor. Essa a resposta 
que desejava dar a S. Exa. demonstrando assim que 
nestas emergências a importação é logo  
resolvida, por ser mais cômoda, mais imediata, já 
 

pacíficamente aceita pelo público, ficando o preço 
para o consumidor na dependência de artifícios, 
como seja o mais corrente, que é o dos subsidios 
oficiais. Êste círculo vicioso vem-se repetindo há 
muitos decênios, agravado nos anos em que as 
sêcas são mais acentuadas. 

Fazer chover no Brasil, pelo menos até hoje, é 
coisa que depende de Deus e não dos homens. 
Assim, não podemos, nas entre-safras, manter os 
preços vigorantes nas safras, para a carne verde. 

A solução reside no consumo, sòmente de 
carnes frigorificadas nas entre-safras, o que impõe 
abate dos excedentes de bois gordos, nas safras, e 
financiamento de estoques suficientes de carnes em 
câmaras, para êste efeito. 

É preciso vencer as resistências injustificáveis 
ao consumo sòmente de carnes frigorificadas, nos 
meses de sêca, verdadeiro tabu, que sempre 
imperou no País, – quase todo o mundo civilizado 
alterna o consumo de carnes verdes com o de 
carnes frigorificadas ou os pratica 
concomitantemente. 

O SR. NOVAES FILHO: – Antes de me dirigir a 
V. Exa. pedi licença ao nobre Senador Lima 
Guimarães, que primeiro solicitou permissão para 
aparteá-lo. Era meu desejo também ocupar hoje a 
tribuna do Senado, para ler telegrama que recebi da 
Associação Rural de Presidente Prudente, 
representando o pensamento dos produtores da Alta 
Sorocabana. Essa agremiação pondera muito bem 
que a situação da agricultura e da pecuária, em face 
da longa estiagem que assola a região, está causando 
a maior apreensão. Vê V. Exa., ao lado dos 
esclarecimentos prestados pelo nobre Senador 
Victorino Freire sôbre a elevação do custo dos artigos 
necessários ao exercício das atividades pecuaristas 
está a situação inflacionária para cuja contenção 
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o Govêrno não tem adotado as providências 
patrióticas necessárias. Ao lado disso, vem a 
pecuária enfrentando o problema de longa estiagem. 
Assim, o justo seria que, como já tive ocasião de 
dizer da tribuna do Senado, o Govêrno adotasse 
medidas racionais e não artificiais que não trazem 
nenhum resultado prático ou qualquer benefício para 
a população. Já declarou V. Exa. – muito bem – no 
início de seu discurso, que todos os outros 
elementos de subsistência adquiridos como 
sucedâneos da carne subiram espetacularmente de 
preço... 

O SR. COIMBRA BUENO: – Agravando a 
situação. 

O SR. NOVAES FILHO: – ...agravando, de 
outro modo, sua carência no mercado. Peço também 
permissão a V. Exa. para declarar que se procede a 
informação trazida pelo nobre Senador Caiado de 
Castro – S. Exa. não pode confirmá-la, porque 
apenas a recebeu de um amigo – não será justo que 
o Govêrno da República compre carne a preço alto 
na Argentina, para vendê-la a preço inferior no 
mercado do Rio de Janeiro, com grande prejuízo 
para o Erário. O mais certo e patriótico seria que o 
Govêrno Federal adotasse o sistema de proteção, do 
benefício provisório de uma margem de lucro 
compensadora no preço da carne nacional, durante 
sessenta ou noventa dias, em vez de empregar 
dinheiro dos cofres públicos, recolhidos do povo, 
para comprar carne cara no exterior e vendê-la 
barato no mercado interno. Se realmente tiver 
procedência a informação trazida pelo nobre 
Senador Caiado de Castro, o Govêrno da República 
estará praticando gravíssimo êrro contra o povo e 
contra a própria economia nacional. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Apoiado. 
O SR. COIMBRA BUENO: – Respondo ao 

aparte do nobre Senador Novaes Filho. Já me referi 
à fixação arbitrária dos preços para o consumidor, 
sem se levar em consideração o preço de custo para 
o produtor, de tôdas as unidades que devem compor 
o preço de venda do produto. Efetivamente, é um 
absurdo que as COFAP e COAPS, não considerem 
os preços das utilidades, que ultimamente subiram 
muito, alguns graças à sua ação intempestiva, e 
procurem de modo artificial e inócuo manter 
estacionário o preço da arrôba da carne. 

Não me bato, repito, por qualquer privilégio e 
sim pelo justo preço, pela justa remuneração do 
trabalho e do capital, investidos nas fazendas do 
País. 

Quanto às importações, como medida de 
emergência, discordo do ponto de vista do nobre 
Senador Novaes Filho. Todos sabemos que, 
anualmente, há escassez de carne, na entre-safra; 
não será a primeira vez que importaremos o produto 
da Argentina, sobretudo para o Rio de Janeiro cuja 
população não se priva dêsse alimento básico, a que 
está habituada e do qual não deseja abrir mão. E 
enquanto medidas de longo têrmo e planos bem 
elaborados em relação à produção, estocagem e 
distribuição da carne não forem colocados na prática, 
assistiremos as mesmas crises de sempre. Carne 
verde nas entre-safras, sobretudo quando as sêcas 
se agravarem, deve ser considerada produto de luxo, 
a preços altos: – o consumo em tais períodos deve 
ser suprido por carne frigorificada a preços normais. 

Diz o ilustre representante de Pernambuco 
que o Govêrno, importando carne prejudicará o País; 
sob o aspecto cambial é exato. 
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mas quanto ao econômico assevero, entretanto,  
que se o Executivo ordenar o abate do gado  
no momento, e no estado de magreza em que  
êste se encontra, sacrificará igualmente a  
economia nacional. Os bois terão atualmente  
mais ou menos quatorze arrôbas, por unidade, 
enquanto que, abatidos na safra, na época 
apropriada, darão, em São Paulo, de dezessete  
a dezoito arrôbas, por unidade. Perderemos,  
assim, cêrca de quatro arrôbas de carne, por boi. 
 

Não tenho dados aqui para afirmar se essa 
perda forçada, decorrente do abate do boi magro 
para abastecer o mercado, no momento, seria 
idêntica ao prejuízo que teríamos importando carne 
da Argentina. 

O SR. NOVAES FILHO: – Só nessa hipótese 
se admitiria a importação da carne. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Esta a hipótese 
que pode se verificar. 

O SR. NOVAES FILHO: – Se ela realmente 
existisse, justificaria o ato do Govêrno. 

O SR. COIMBRA BUENO: V. Exa. conhece o 
que é uma fazenda. 

O SR. NOVAES FILHO: – Perfeitamente. 
O SR. COIMBRA BUENO: – Sabe que nos 

períodos normais de sêcas anuais, se obtem 
pequena percentagem de bois gordos, mediante 
melhor trato, pastoreio nas baixadas e várzeas junto 
aos rios, onde as pastagens se conservam nutritivas, 
ou nos capins e leguminosas que medram nos 
capoeirões, como o «papuan», e muitas outras 
variedades vegetais. 

Tem-se, assim, nas entre-safras,  
pequena disponibilidade de gado  
relativamente gordo, que poderá li- 
 

berar «carne verde» a preço de excepção, que 
poderá suplementar o consumo de carnes 
frigorificadas a preços normais. Se entretanto, 
ocorresse o abate em massa de bois magros, para 
atender a todo o mercado sem lançar mão da carne 
frigorificada, sacrificaríamos, repito, a economia 
nacional. 

O prejuízo, repito, se verifica, anualmente, em 
virtude da falta de medidas a longo têrmo sempre 
reclamadas, mas jamais adotadas neste País. 

Ainda a propósito do aparte do nobre Senador 
Novaes Filho, pediria a atenção do Senado para a 
Revista francesa «Science Vie» do mês de agôsto do 
corrente ano. Nela se noticia crise de pecuária 
semelhante à do Brasil, pelas características de que 
se reveste; e chama se a atenção do Govêrno 
francês em têrmos mais ou menos idênticos aos que 
aqui empregamos. A imprevidência latina atua 
também naquela nação altamente civilizada que 
possui condições e facilidades para resolver o seu 
problema, bem maiores do que as nossas. Com 
superfície territorial igual à dos médios Estados do 
Brasil – dispõe a França de criação bovina da ordem 
de dezoito milhões de cabeças, quando temos 
setenta milhões. 

O artigo a que me refiro termina aconselhando 
o Govêrno francês a adotar medidas tendentes a 
modernizar a pecuária, através de rotação de 
culturas, introdução de gramíneas, leguminosas e 
outras práticas que vimos igualmente preconizando 
há muitos anos, em nossa terra. 

O problema não é pròpriamente brasileiro:  
é universal. Da mesma forma que sofremos  
sêcas periódicas, a França é também flagelada  
no corrente ano de 1959. A grande sêca que  
se verificou em tôdas as zonas pastoris do  
Brasil, também ocorreu em muitas regiões 
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daquele País. Quer dizer, há na França uma crise de 
carne idêntica à que atravessamos no Brasil. E Paris, 
a Capital do Mundo, parece estar reclamando, no 
momento, as mesmas providências que a Capital do 
nosso País, Rio de Janeiro; mas lá a população 
urbana conhece as dificuldades dos seus irmãos do 
campo; é fàcilmente esclarecida e paga aos 
criadores os preços resultantes da soma real dos 
componentes do produto. Lá não existem «Cofaps 
nacionais» e «Coaps provinciais» intervencionistas, 
para atraírem sôbre as costas do Poder Público, as 
responsabilidades do equilíbrio entre a oferta e a 
procura, missão esta impraticável mesmo nos países 
altamente desenvolvidos. 

O SR. NOVAES FILHO: – Permite V. Exa. um 
aparte? (Assentimento do orador) – Voltando à 
informação trazida pelo nobre Senador Caiado de 
Castro, pergunto a Vossa Excelência, que é 
engenheiro brilhante, e um grande profissional... 

O SR. COIMBRA BUENO: – Obrigado a 
Vossa Excelência. 

O SR. NOVAES FILHO: – ...tem, 
naturalmente, muito mais facilidade em jogar com os 
números do que eu, modesto plantador de cana em 
Pernambuco... 

O SR. COIMBRA BUENO: – Não apoiado! 
O SR. NOVAES FILHO: – ...Se, em vez de 

importarmos essas 45 mil toneladas de carne do 
mercado argentino, o Govêrno mandasse abater 
gado em quantidade suficiente para fornecer carne à 
população, porém com uma bonificação na base do 
aumento solicitado pelos pecuaristas, que é de 
apenas 24%, não teríamos despesa muitas vêzes 
menor do que essa, pela qual adquiriremos carne, 
conforme estou informado, ao preço de Cr$ 114,00? 

O SR. COIMBRA BUENO: – Disse a V. Exa. 
que, no momento, não tenho elementos para 
informar com exatidão, qual será o prejuízo, de um 
lado resultante da importação, de outro do abate  
de bois magros nesta emergência de 1959, 
provocada pelas COFAP, COAIS, clamor público, 
sêca, bois magros e outros frutos de imprevidências 
acumuladas. 

O SR. NOVAES FILHO: – Minhas contas são 
ligeiras, de matuto. V. Exa. como engenheiro, as 
faria com mais exatidão. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Entendo que o 
abate fora de época, especialmente em período de 
sêca é prática altamente condenável, principalmente 
quando realizada sistemàticamente ano após ano, 
oferecendo o risco de tornar-se um uso e costume; 
sendo uma medida interna não evidencia tanto o 
êrro, como no caso das importações. Talvez seja 
menos ruim, até certo ponto, que o Govêrno pratique 
o absurdo de importar carne de vez em quando, 
evitando assim, tornar manso e pacífico o hábito de 
matar nossos bois magros e que ainda não estejam 
em condições de abate; é uma prática condenável – 
que vem sendo seguida há tantos e tantos anos – e 
contra a qual devemos lutar com tôdas as nossas 
fôrças, procurando induzir o Govêrno a tomar 
medidas a longo têrmo, para que nem a importação, 
nem o abate de bois magros se verifiquem, de futuro. 

Precisamos olhar para a frente e assegurar ao 
nosso País a possibilidade de tornar-se, como deve, 
o segundo ou terceiro do mundo, em população 
bovina e concomitantemente exportador dos 
excessos, sôbre o consumo nacional. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Permite V. Exa. 
um aparte? 
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O SR. COIMBRA BUENO: – Com prazer. 
O SR. LIMA GUIMARÃES: – Queria, apenas, 

nobre Senador, fixar ponto de grande interêsse para 
a pecuária nacional, que me foi transmitido por 
pecuaristas de Minas Gerais, de onde estou 
retornando. Afirmaram-me, produtores de carne do 
meu Estado, que da falta de financiamento, sem o 
qual não lhes é possível produzir, resultam muitas 
das dificuldades do momento. 

Os pecuaristas tiveram a seu favor projeto de 
moratória das dívidas anteriores a 1946. Até hoje, 
entretanto, o assunto não foi solucionado. Em virtude 
disso, os pecuaristas não mais conseguem crédito, 
nem nos Bancos oficiais, principalmente no Banco do 
Brasil, nem nos Bancos particulares. 

Assim, vêem-se na impossibilidade de atender 
a essas despesas majoradas, a que se referiu o 
nobre representante do Maranhão, Senador Victorino 
Freire. Para conseguirem dinheiro, vendem para e 
abate, as vacas, consideradas o «banco» dos 
pecuaristas. É bom esclarecer que há uma 
percentagem para o abate das vacas consideradas 
improdutivas e velhas. Afirmaram-me, em Minas 
Gerais, que, por dez cruzeiros a cabeça, os fiscais 
«transformam» o sexo das vacas. Assim, estão 
acabando com as matrizes e, em curto prazo, não 
teremos mais gado de espécie alguma, porque os 
pecuaristas não têm tido a assistência financeira 
necessária. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. COIMBRA BUENO: – Pois não. 
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Desejo 

contrariar o ponto de vista do nobre Senador por 
Minas Gerais, cujo aparte não tem a menor razão de 
 

ser. O pecuarista tem tido muito financiamento. Só 
em Goiás, no ano passado, o financiamento 
concedido foi superior a quinhentos milhões de 
cruzeiros. A questão do reajustamento é antiga e 
constitui um dos maiores escândalos, neste País. 
Muita gente obteve grandes lucros comprando e 
financiando gado, e foi depois contemplada no 
reajustamento. Logo, a providência não tem razão de 
ser e, nesse ponto discordo plenamente do nobre 
Senador Lima Guimarães. 

O SR. FERNANDO CORRÊA: – De pleno 
acôrdo com Vossa Excelência. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Transmito 
apenas as queixas dos que sentem, na própria 
carne, as necessidades dos pecuaristas 
pròpriamente ditos. Não tenho qualquer interêsse 
pessoal no assunto, pois não sou nem pecuarista. 
Ouço meus conterrâneos do Estado de Minas 
Gerais, um dos maiores produtores de carne neste 
País, e êles sentem na prática êsse problema. 
Apenas transmito, nesta Casa, os apelos que me são 
dirigidos. 

O SR. PEDRO LUDAVICO: – Acontece que 
êsses reajustamentos vêem amparar, 
escandalosamente, os que tomaram dinheiro no 
Banco da Brasil para especulações. Em Goiás houve 
inúmeros casos dessa natureza. 

O SR. FERNANDO CORRÊA: – De pleno 
acôrdo com V. Exa. Deu-se o mesmo em Mato 
Grosso. Eu devia ao Banco do Brasil e não aceitei o 
reajustamento. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Registro, com 
prazer, os apartes esclarecedores dos nobres colegas 
Senador Pedro Ludovico, ex-Governador de Goiás, e 
Fernando Corrêa, ex-Governador de Mato Grosso. 
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Realmente, entendo, como exporei no fim do 
meu discurso, que o problema do financiamento vem 
sendo amparado, mas não tanto, quanto afirma o 
nobre Senador Pedro Ludovico. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Relativamente 
bem. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Entendo que, no 
momento, é insuficiente, em face da inflação. Os 
quinhentos milhões de cruzeiros a que S. Exa. se 
referiu, equivalem hoje a mais ou menos uns oitenta 
a cem milhões, em virtude da desvalorização da 
moeda. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Sabe V.  
Exa. que os recriadores e invernistas, todos êles 
 têm retirado dinheiro, e não pouco, no Banco 
 do Brasil. Logo, não tem razão de queixa, no 
particular. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Menos os que 
têm processo de reajustamento da dívida dos 
pecuaristas. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Razão de queixa, 
não creio que tenham se considerarmos apenas o 
fato de que têm recebido financiamentos idênticos 
aos dos anteriores. 

Mas, visando o aumento da população, bovina 
do País e, sobretudo, o aumento do desfrute dessa 
população, é necessário que o Govêrno – como 
procurarei demonstrar no fim do meu discurso – 
estimule e amplie êsses financiamentos, aos 
criadores e destine anualmente, parcelas 
substanciais e cada vez maiores no global das 
diversas inversões que no País vêm sendo feitas a 
outras atividades, que não merecem melhor 
tratamento, do que aquêle que deve ser dado à 
agricultura e pecuária. 

O nobre Senador Pedro Ludovico deve  
estar informado de que essas parcelas, globalmente, 
estão mais ou menos estacionárias nestes 
 

últimos anos, enquanto a indústria e outras 
atividades igualmente importantes no País 
receberam reforços, em proporção, muito superiores. 

Assim, entendo ser realmente fundamental 
que, para estímulo e crescimento da produção 
pecuária no País, o Govêrno destine prontamente, 
importâncias substanciais, talvez dobrando ou 
triplicando as verbas consagradas às atividades da 
pecuária e da agricultura. 

É, indiscutìvelmente, uma necessidade o 
incremento da produção bovina, sobretudo em face 
do acúmulo de população nos centros urbanos, fato 
êste normal, hoje em dia, em todo o mundo. 
Verificamos problema semelhante em tôdas as 
nações; no Brasil, êsse adensamento está sendo 
estimulado pela indústria automobilística, pela 
indústria mecânica e inúmeras outras, que vão sendo 
instaladas de maneira acelerada. 

É claro que precisamos desenvolver, no 
interior, métodos mais racionais e atender melhor à 
produção agrícola e pecuária, se não quisermos 
passar para o regime de importação de produtos 
alimentícios básicos. 

Peço, por isso, licença para discordar do 
aparte do meu nobre colega Senador Pedro 
Ludovico, no que se refere ao «quantum» destinado 
à agricultura. Penso que deve ser majorado, e até 
mesmo multiplicado. 

Quanto à importação de carne do estrangeiro, 
esta sempre constituiu uma válvula, para as 
pressões habituais das populações dos grandes 
núcleos, principalmente do Rio de Janeiro e de São 
Paulo, junto aos Governos, ao atual, como aos que o 
antecedem e o sucederão – que não têm podido 
enfrentar a vontade e clamor das populações 
litorâneas: quando elas querem carne, a  
solução que vem logo à tona é dar-lhes carne e 
depressa. E a importação tem constituído uma 
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espécie de água na fervura. – A própria elite do País, 
pouco entende de assuntos cambiais, e a população, 
nem se dá conta de que a coletividade paga mais 
pela carne frigorificada e importada, do que 
buscando a carne verde, a preços elevados no 
mercado interno. Não sendo fácil convencer ao 
público de tais fatos, os governos, uns após outros, 
vêm importando e mediante artifícios cambiais, vêm 
vendendo ao povo, «barato» o que lhe custa «caro». 
À pressão das populações dos grandes centros, 
ninguém se dispõe a oferecer resistência, nem 
mesmo os Governos sucessivos. Assim, quando 
clamam por carne, importa-se carne; quando querem 
feijão, importa-se feijão; quando querem milho, 
importa-se milho. Tudo isto confirma que precisamos 
é de medidas a longo têrmo para eliminarmos as 
causas e não os feitos. A pressão é irresistível; tem 
fôrça de rôlo compressor. 

Quanto à existência e à ação dêsses 
organismos criados durante a guerra, julgo serem 
absurdas. Entendo que a COFAP ainda vive em 
virtude de pressão de seus funcionários, que não 
querem largar seus cargos para conseguirem outros 
em outras repartições, quando efetivos. Essa, sem 
dúvida, a razão principal da sobrevivência da COFAP 
e COAPS, após o período de guerra, que lhes deu 
origem. 

O Congresso vem tentando fazer frente a 
essas organizações paraestatais que surgiram com a 
guerra, mas quando se trata de eliminar cargos, 
mesmos os criados para exercício temporário, os 
seus detentores fazem pressão no Congresso 
Nacional, enchem os corredores do Senado Federal, 
da Câmara dos Deputados, assediam o Executivo e 
o fato é que à custa de mil artifícios se mantêm nos 
seus lugares, ninguém sabe porque nem para que, 
em repartições superadas. 

A lei que criou a COFAP vem sendo 
prorrogada inúmeras vêzes, em caráter sempre de 
emergência. É patente a intenção não só do 
Executivo, como do Congresso Nacional, de extingir 
êsse órgão. Desde o término da guerra o Executivo 
brasileiro tem feito várias tentativas nesse sentido. 
Não consegue pela pressão dos donatários dos 
cargos e seus altos protetores, parentes, 
correligionários ou amigos. É a pura verdade. Para 
enfrentar êsse problema de extinção da COFAP e 
outras repartições de exceção, o melhor é dar-se 
logo um cargo noutra repartição pelo menos a cada 
um de seus efetivos. Colocados no Ministério da 
Agricultura ou mesmo encostados num dos 
escaninhos públicos que existem às dezenas para 
abrigo de funcionários excedentes, prejudicariam 
muito menos. Não estamos em guerra e em verdade 
êsses organismos, intervencionistas e custosíssimos, 
se de um lado nada podem produzir, de outro lado 
constituem, em todos os Países, tremendos 
desestímulos, aos que trabalham e produzem. 
Exceção feita aos períodos de guerras prolongadas, 
tais organismos ditatoriais. respondem pelo câmbio 
negro, por ação direta ou indireta, conscientemente 
ou não, queiram ou não seus altos dirigentes, e em 
última análise sua ação se resume em pôr sal em 
carne podre. 

Basta citar o simples fato de a manutenção da 
COFAP, e de suas associadas nos Estados, vir 
sendo garantida por leis de emergência por ações 
precipitadas dos Executivos do após-guerra junto ao 
Congresso, sempre engasgados com o problema de 
seus funcionários para que se note a pouca validade 
de tal reminiscência de guerra mundial.  
Sempre se prorroga a vigência por um ano.  
Certa feita esta foi prorrogada por apenas 
 seis meses, e esta prorrogação da agonia 
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de uma repartição de guerra, por tão poucos meses, 
demonstra, claramente, à luz meridiana, que a 
intenção do Executivo e do Congresso Nacional 
sempre foi e ainda é extingui-la. 

Quando Governador jamais colaborei – 
mesmo tendo recebido inúmeras solicitações do 
Poder Central – para o funcionamento dessas 
repartições de guerra em meu Estado. Entendia que 
eram veículos automáticos do câmbio negro, que os 
Governos locais – como era o caso de Goiás – não 
tinham meios de conter. Cairiam no desprestígio. 
Consegui, assim, impedir o câmbio negro no meu 
Estado, e ficou claro que a COAP perturba a vida 
econômica, perturba o produtor e desorganiza a 
produção e sobretudo a distribuição dos gêneros 
alimentícios básicos. 

Tôda vez que há uma interferência oficial e 
intempestiva no mercado de gêneros de consumo, o 
resultado é o câmbio negro. Os preços sobem a 
cifras astronômicas. 

É ao que estamos assistindo no Rio de 
Janeiro. Uma galinha custa duzentos a trezentos 
cruzeiros. Uma coxa de galinha, na «Colombo» custa 
hoje 30 cruzeiros. Houve dia em que muitas 
utilidades subiram de preço duas vêzes ou mais. 

Ainda a propósito do feijão que estava cotado 
em Goiás por menos de mil cruzeiros há poucos 
meses, deu-se um fato interessante. Algum ser bem 
informado, voou do Rio para Goiânia e lá articulou a 
compra de mais de trinta mil sacos de feijão a menos 
de 1.000 cruzeiros cada saco. Poucas semanas 
depois êsse feijão, estas 30.000 sacas eram 
vendidas no Rio a mais de 2.100 cruzeiros. Em 1957 
o feijão andou de rastro em Goiás; em 1958 só 
plantaram para o consumo. O que se consegue  
com a intervenção indébita do Poder Público 
 no campo da iniciativa privada é instalar a fome a 
 

curto prazo, e o desestímulo à produção a longo 
têrmo. 

A situação potencial do Brasil em relação à 
pecuária, é de molde a aconselhar aos Governos, 
um esfôrço efetivo, a longo têrmo, e que produzirá, 
comprovadamente resultados espetaculares, 
capazes até de concorrerem substancialmente para 
o equilíbrio da situação cambial do País. 

Coordenando medidas eficientes, havemos, 
pois, de chegar a uma no tocante à produção bovina, 
que situação impar no mundo moderno, fornecerá o 
alimento farto ao nosso povo, objetivo, de quantos 
lutam pela solução dêsse problema, além de 
podermos oferecer um substancial excedente, para 
exportação. 

Tecerei, agora, algumas considerações, com 
as quais, penso, darei resposta aos apartes de meus 
nobres colegas. 

Relativamente às estiagens, entendo que já 
houve intervenção. Refiro-me às chuvas. Recebi 
telefonema, há cêrca de oito dias, da cidade de Barretos, 
pelo qual tive a grata notícia de que começou a chover 
naquela região. É a primeira útil intervenção que se dá, 
depois da grande estiagem. No princípio dêste mês 
choveu também em algumas regiões do meu Estado e, 
agora, soube que as chuvas se estão generalizando pelo 
interior. Essa é, portanto, uma intervenção efetiva, que 
não depende da COFAP ou das COAPS. Os pastos, 
agora, alimentarão os bois, suprindo aquilo que, 
infelizmente, medidas de emergência não ofereceram à 
região. Quero outrossim, alinhar diversas outras 
providências, que seria bom se tomassem através de 
organismos próprios, e não de instituições criadas em 
função da guerra para manter pessoal que não tem onde 
se colocar. Além das chuvas, que dependem de  
Deus, é preciso intervir em setores, que  
poderiam funcionar perfeitamente se bem condu- 
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zidos: refiro-me aos transportes, quer terrestres, 
marítimos ou aéreos. Muita gente não ignora –
sobretudo os Senadores do extremo Norte – que, do 
meu Estado saem, diàriamente, vários aviões de 
carga, transportando carne verde para 
abastecimento, de Belém do Pará, e de outros 
núcleos populosos do Norte. Bati-me, há tempos, 
pela aquisição em massa, de navios mercantes para 
cabotagem, que estavam encostados nos Estados 
Unidos; nunca me bati, por exemplo, pela aquisição 
de porta-aviões. Fui, mesmo, contra. 

Na mesma época pedi a atenção das 
autoridades navais e do Ministro das Relações 
Exteriores para meu ponto de vista pessoal, 
compartilhado por muitos, embora não familiarizado 
com os assuntos da Marinha: – entendia que seria 
melhor comprarmos cinqüenta barcos igualmente 
encostados – não na Inglaterra, mas nos Estados 
Unidos – navios cargueiros êstes que o Brasil 
adquiriu em número de apenas quatorze ou quinze, 
graças à magnífica atuação do Embaixador Amaral 
Peixoto, e que hoje prestam relevantes serviços à 
nossa navegação de cabotagem. 

Bati-me, naquela ocasião, para que a Marinha, 
em vez do porta-aviões, adquirisse tais e numerosos 
navios de carga dos Estados Unidos, construídos 
também em função da guerra, quase todos dotados 
de instalações frigoríficas, que poderiam, navegando 
ao longo do nosso litoral, tornar conhecidos os portos 
nacionais. 

O fato é que ignoramos os escaninhos da 
costa brasileira. Pelo que sabemos, na guerra 
passada, alguns serviram para abrigar submarinos 
inimigos, tudo porque o Brasil possui um dos mais 
extensos litorais do mundo, com águas pouco 
frequentadas por navios mercantes e, portanto, 
pouco conhecidas. 

Entendo que seria serviço cinqüenta vêzes 
melhor para a defesa do Brasil, agirmos em têrmos 
de preparo a longo têrmo para a eventualidade de 
uma guerra, para ver todos os nossos  
portos e meandros da costa esquadrinhados e 
freqüentados por barcos costeiros, que hoje nos 
faltam e que são supridos por navios estrangeiros 
arrendados. 

Esta, uma das razões por que não podemos 
abastecer devidamente a longa costa brasileira, 
com a carne que temos tanto no Rio Grande do 
Sul, como no Centro do País; não dispomos de 
câmaras frigoríficas nem nos 50 navios que 
trocamos por um porta-aviões, nem nos portos ao 
longo da nossa costa. Menciono, de passagem os 
esforços do Conselheiro Antônio Prado por volta 
de 1910, quando esgotou seus recursos e vida, 
tentando fazer o Brasil comprar navios de longo 
curso, com instalações adequadas, para não ficar 
na dependência do exterior, na montagem, 
desenvolvimento e ampliação da nossa indústria 
de carne, à base do frio. Nada conseguimos, não 
por falta de homens da iniciativa privada e de 
visão neste País, mas sim pela falta de vontade de 
agir a longo têrmo e dar solução básica aos 
nossos problemas, que obstaculou tais 
empreendimentos. 

Outra intervenção necessária já foi aventada 
pelo nobre Senador Victorino Freire, quanto à 
questão do preço das utilidades. O Govêrno deve, 
através do Ministério da Agricultura, o mais cedo 
possível, levantar a composição dos preços das 
utilidades que levam ao quilo da carne, 
proporcionando ao pecuarista brasileiro a justa 
remuneração pelo trabalho de cuidar do boi, cêrca de 
quatro mil dias, ou seja, do nascimento ao corte. É 
um esfôrço tremendo dessa gente do interior. 
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Pleiteio, para os pecuaristas, o que já 
obtiveram os rizicultores do Rio Grande do Sul: que 
sejam publicados, na Imprensa Nacional, os diversos 
componentes que levam ao preço de custo de 
produção de um quilo de carne. 

Acrescente-se a justa remuneração pelo 
trabalho e capital invertidos; e teremos, nos grandes 
centros, com o consenso geral da população, preço 
razoável de compensação para os que labutam em 
nossas fazendas. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Pondero ao nobre orador que dispõe 
de apenas cinco minutos para terminar seu discurso, 
uma vez que, se acham inscritos dois Senhores 
Senadores para comunicações inadiáveis. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Vou terminar, Sr. 
Presidente. 

Uma intervenção que também dará ótimos 
resultados, será promover a introdução em nossas 
fazendas de novas variedades de capins e de 
leguminosas, bem como de novas técnicas de 
rotação de culturas, de pastoreio, de aproveitamento 
de recursos naturais e artificiais que prontamente 
produzirão resultados excepcionais, com a quebra da 
rotina em que vive mergulhada nossa gente rural. 
Entre as novas técnicas a serem generalizadas 
destacam-se aquelas que irão induzir os nossos 
fazendeiros a lutarem como leões contra o inimigo 
número um de nossos produtos e matas, que é o 
fogo. 

Outra intervenção deve ser feita no mercado 
financeiro. Ninguém ignora que temos, no País, 
milhares de agências bancárias, pertencentes a 
organizações privadas e ao Banco do Brasil. 
Faltam-lhes, no entanto, recursos para atender aos 
pecuaristas. Conhecendo melhor do que  
ninguém os fazendeiros capacitados e que 
 

merecem confiança, poderiam tais agências, sob sua 
responsabilidade, colocar em prazo mínimo, alguns 
bilhões de cruzeiros, dando assim efetivo amparo, 
apreciável estímulo à produção nacional de gado, 
através de empréstimos amplamente garantidos. 
Essa intervenção pode ser imediata e oferecerá 
resultados rápidos, sem necessidade de órgãos de 
exceção para intervenção inócua. 

Quanto a atualização dos índices e 
percentagens de preços, lerei, para o Senado, 
recente resolução do Banco do Brasil, que eleva em 
40% os preços até aqui vigentes para o 
financiamento do gado de corte. É a seguinte: 

Banco do Brasil S. A. 
Ref. – PRESI – 59-87. 
Rio de Janeiro, 29 de agôsto de 1959. 
Excelentíssimo Senhor; 
Coronel Danilo Nunes; 
Digníssimo Secretário Geral do Conselho 

Coordenador do Abastecimento. 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de 

Vossa Excelência que o Banco do Brasil, 
atendendo, uma vez mais, aos elevados 
propósitos do Exmo. Sr. Presidente da República, 
resolveu refixar as bases dos adiantamentos 
máximos concedíveis, para efeito do financiamento 
à pecuária nacional, com acentuada melhoria para 
os créditos destinados especìficamente à compra 
de gado de corte. 

Na revisão dos novos índices de preços, 
louvou-se o Banco no resultado de urgente inquérito 
promovido em diferentes regiões pastoris, com o 
objetivo de beneficiar, como beneficiados serão 
todos os pecuaristas do País, sem distinção 
geográfica. 

Os novos adiantamentos, para  
aquisição de bovinos desti- 
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nados à produção de carnes representam aumento 
de quarenta por cento sôbre as bases máximas que 
até agora vigoram, cabendo destacar que essa 
percentagem é mais elevada para o financiamento 
do boi magro destinado à engorda, de três anos para 
cima. 

Ainda para orientação de Vossa Excelência, 
julgo oportuno assinalar que a nova tabela, com base 
na qual serão contratados, de imediato, os 
empréstimos pretendidos pelos pecuaristas, veio 
beneficiar, ainda, (eqüinos, assininos, muares e 
touros sem índice de sangue igual ou superior a 
cinqüenta por cento de sangue puro das raças 
produtoras de carne). 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelência os protestos de minha elevada estima e 
distinta consideração. 

a.) Maurício Chagas Bicalho – Presidente. 
Entendo, Sr. Presidente, que revisões deviam 

ser bienais, à base dos preços do último biênio, e 
não de antigo preço fixo, como atualmente sucede, 
como decorrência da crise que se verificou há muitos 
anos em Uberaba e em outras zonas de criação de 
gado zebu. O justo vem pagando pelo pecador; isto 
é, o criador de gado de corte, vem pagando pelos 
pecados dos criadores e sobretudo dos negociantes 
de reprodutores zebu. 

Julgo em suma, que deve o Banco do Brasil 
adotar como índice de financiamento, para o ano 
seguinte, os preços vigorantes no biênio anterior e 
não os de cinco e dez anos passados, que não têm a 
menor significação. 

Um bezerro, que há três anos custava 
setecentos cruzeiros, vale hoje, no mínimo dois 
 mil cruzeiros; o financiamento fora das bases 
 

atuais, não tem mais sentido prático. 
E a falta de financiamento amplo à disposição 

dos fazendeiros, sobretudo nas agências dos bancos 
privados de nossos Municípios, força a venda de vacas 
ainda em condições de reprodução. Daí o aforismo que 
diz ser a vaca o Banco de emergência do criador. 
Nenhum fazendeiro «de fato» que tem amor ao seu 
gado de criar, sacrifica uma boa vaca, senão quando 
premido pela necessidade premente de dinheiro. 
Doutra forma, mesmo quando não tem pastos 
suficientes ou por qualquer outro motivo, procura um 
fazendeiro amigo ou vizinho, e lhe cede as suas vacas 
a meia, dividindo a produção de bezerros; só vende 
vacas em último caso e assim mesmo com o coração 
apertado. De sorte que se o Govêrno quiser evitar o 
abate de vacas em condições de reprodução, não 
precisa gastar seu tempo, trabalho e dinheiro em 
fiscalizações, multas, licenciamentos e outros artifícios 
inócuos; basta aceitar esta sugestão: coloque tantos 
bilhões de cruzeiros quantos forem necessários à 
disposição das agências municipais da nossa rêde 
bancária privada e do Banco do Brasil, mesmo 
emitindo, desde que para o fim precípuo de atender 
aos criadores de gado e assim nossos rebanhos 
crescerão, a moeda será fortalecida, e as vacas viverão 
em paz, enquanto puderem parir. 

Outra intervenção necessária ao aumento da 
produtividade seria contra as pragas e as pestes que 
reduzem e matam até cinqüenta por cento dos 
bezerros nascidos, anualmente, no País. Contra essa 
mortandade, que não é muito diferente da mortalidade 
humana, nos nossos sertões, devia o Govêrno tomar 
providências urgentes e em profundidade. 

Outra intervenção diz respeito à precocidade do 
abate e produtividade de nosso gado. Sabemos que, 
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nos Estados Unidos, o gado vem sendo abatido com 
ano e meio e dois anos e pouco, quando no Brasil é 
abatido com três e meio a quatro anos e pouco. Daí 
resulta a quase duplicação do tempo de 
permanência do boi nas nossas invernadas e 
pastagens. 

De uma técnica evolutiva e práticas acertadas 
como seleção de raças, criação intensiva, 
alimentação concentrada, semi-estabulação, 
mecanização, vacinação, conservação do semen, 
emprêgo de vitaminas, de antibióticos, de 
substâncias químicas com ação fisiológica 
equivalente aos hormônios sexuais femininos, enfim 
de uma série de providências racionalmente 
adotadas, o Brasil poderá, pouco a pouco, deslocar-
se da sua posição atual, de um dos países do mundo 
que tiram menor desfrute de seu gado vacum, com a 
percentagem anual em tôrno de 11%, para 
aproximar-se o mais possível dos países onde a 
pecuária já alcançou alto nível de desenvolvimento, e 
que têm à frente os Estados Unidos cujo desfrute 
atingiu nos últimos anos a casa espetacular dos 
40%. Quase quatro vêzes mais. Daí se deduz que 
podemos fazer uma verdadeira revolução na nossa 
pecuária, cuja produtividade pode ser dobrada, 
triplicada e até quadruplicada! 

Devemos considerar, além do financiamento 
direto do gado, a necessidade imperiosa de ser 
atendido o financiamento da estocagem de carnes 
frigorificadas. Ninguém ignora que ocorre uma 
quebra da ordem de cinco por cento sôbre a carne 
estocada; e não há, em nosso País, organismo, 
oficial ou privado, que se encarregue do 
financiamento dos estoques de carne. A iniciativa 
privada vem reclamando essa providência, há  
anos. No dia em que o excedente da produção das 
safras fôr estocado para, sob a forma de carne 
congelada e resfriada, ser consumido nas entre- 
 

safras, não faltarão homens de iniciativa que 
montem, no Brasil, a exemplo de outros países 
industriais, o número necessário de câmaras 
frigoríficas. 

Precisamos dar à indústria plena garantia para 
estocagem de carne, na safra. Entendo que o 
problema da carne na safra resume-se no seguinte: 
em primeiro lugar, atender ao consumo interno; 
segundo, a estocagem, isto é, encher tôdas as 
câmaras frigoríficas existentes, que são poucas e 
devem ser multiplicadas. Satisfeitas estas duas 
premissas – consumo interno e estocagem de carne 
– que faremos dos bois restantes e gordos? – Só 
existe uma solução: exportar. O Brasil não pode 
suspender a exportação de carne na safra. Isto é 
essencial para que possamos dar vazão à produção 
de bois gordos, porque sem consumidor, 
emagrecerão. Teremos, então, de engordar os bois e 
abatê-los nas safras, deixando de fazê-lo nas entre-
safras. Isto é, só devemos abater bois gordos, nas 
épocas em que êles estão neste estado, deixando os 
bois magros em paz nas entre-safras. Êste é um 
grande êrro que se vem repetindo há dezenas e 
dezenas de anos. É necessário e premente que o 
Govêrno financie a estocagem de carne, ampliando a 
capacidade das nossas câmaras frigoríficas e 
estipulando o consumo de carnes resfriadas e 
frigorificadas, nas entre-safras. Isto é fundamental. 

Outra intervenção essencial é no orçamento. 
Devemos dotar o Ministério da Agricultura de verba 
que o capacite a resolver não só o problema da 
pecuária, mas o da lavoura, ambos básicos para 
sobrevivência econômica da Nação. 

Se quisermos ter Fôrças Armadas, se 
quisermos viver bem, ser um País correto,  
uma solução se impõem: prestigiar aquêles 
 que trabalham, prestigiar a indústria, a  
lavoura, o comércio, e, sobretu- 
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do, inverter a atual posição relativa das dotações 
orçamentárias, dando aos Ministérios básicos da 
economia, prioridade e preponderância na 
distribuição das verbas para que enfrentem 
problemas que, há anos, desafiam o Poder Público, 
acabando com essas medidas de emergência, tôdas 
elas originárias de pressões diversas, que não 
resolvem o problema no âmbito nacional. (Muito 
bem! Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, para 
uma comunicação, o nobre Senador Cunha Mello. 

O SR. CUNHA MELLO (para comunicação) 
(*): – Sr. Presidente, como Primeiro Secretário do 
Senado tenho contato mais direto, convivência mais 
comum com os funcionários da Casa, nossos 
colaboradores. Sinto, assim, mais suas dificuldades, 
suas dores. 

Essa a razão Sr. Presidente, por que em nome 
da Comissão Diretora, ocupo a Tribuna para deixar 
na Ata dos nossos trabalhos uma palavra de pesar 
pelo falecimento, ontem ocorrido, da excelentíssima 
senhora Nair Brown. 

Funcionária austera, cumpridora dos seus 
deveres, primava pela assiduidade e discrição; só se 
fazia notar pelo bom desempenho de suas funções. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite 
V. Exa. um aparte? 

O SR. CUNHA MELLO: – Pois não. 
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – O Partido 

Social Democrático associa-se à manifestação de 
pesar do eminente Primeiro Secretário desta Casa 
do Congresso Nacional, prestando também sua 
homenagem póstuma a tão devotada servidora. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. CUNHA MELLO: – Pois não. 
O SR. AFONSO ARINOS: – Desejo juntar à 

declaração de V. Exa. as homenagens muito 
sentidas do Bloco Parlamentar da Oposição. União 
Democrática Nacional e o Partido Libertador, juntam-
se a V. Exa. na reverência à memória da nossa 
patrícia, zelosa servidora do Senado. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. CUNHA MELLO: – Pois não. 
O SR. RUY CARNEIRO: – Embora já tenha 

falado o Líder do meu Partido, emprestando a 
solidariedade do Partido Social Democrático à 
homenagem póstuma que V. Exa. rende à 
memória da eficiente funcionária Nair Brown junto 
uma reverência especial, como amigo da família e 
admirador das qualidades excepcionais da 
pranteada servidora, irmã do nosso querido amigo 
Dr. Isaac Brown, símbolo do cumprimento do 
dever, exemplo de honestidade, que se vem 
conduzindo nesta Casa de maneira a merecer o 
aprêço, a consideração e o respeito de todos nós 
Senadores. 

O SR. CUNHA MELLO: – Sr. Presidente, 
dor é o sentimento que mais une a humanidade. 
Aqui deixo, com o meu reconhecimento aos nobres 
colegas pela solidariedade que minhas palavras 
provocaram, não apenas o sentimento da 
Comissão Diretora, pelo passamento da zelosa 
funcionária Nair Brown, mas o de todo Senado. – 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o  
nobre Senador Jefferson de Aguiar para uma 
comunicação. 
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O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (*): – Sr. 
Presidente, li a Nota do Gabinete do Sr. Ministro do 
Trabalho, Indústria e Comércio, informando que 
nenhuma participação tivera na elaboração do 
Substitutivo do projeto que regulamentará o direito 
de greve. 

Acredito que o Gabinete de Sua Excelência se 
excedeu e publicou a Nota sem audiência prévia de 
tão eminente homem público. O Ministro Fernando 
Nóbrega não autorizaria o Gabinete a proceder 
àquela divulgação, se tivesse conhecimento prévio 
da intenção dos seus Assessores, de infirmarem a 
própria realidade. 

Querendo esclarecer a opinião pública, 
colocando-me em posição capaz de justificar minha 
atuação, nesta Casa do Congresso Nacional, na 
elaboração dos substitutivos e projetos relacionados 
com a regulamentação do direito de greve, vou fazer 
pequeno enunciado, tendo por base trabalho que 
recebi por intermédio do eminente Procurador da 
Justiça do Trabalho, Dr. Arnaldo Sussekind, 
credenciado pelo Ministro Fernando Nóbrega para 
elucidar a Maioria e os mais membros da Casa na 
tramitação da matéria. 

Na exposição que recebi em papel timbrado 
do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, 
assim se manifesta o Dr. Arnaldo Sussekind: 

 
«Considerações gerais sôbre o direito de greve e 

análise do Projeto nº 24, de 1959 
 
I – A greve nos diversos tipos de legislação do 

trabalho. 
A finalidade e a natureza dos preceitos legais 

concernentes à greve decorrem, de um modo geral, do 
tipo de legislação do trabalho adotado no respectivo 
país. Assim, quando a legislação é do tipo: 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

a) convencional, o exercício do direito de 
greve sofre raras restrições; 

b) dirigismo total, a greve é proibida e 
conceituada como delito penal; 

c) intervencionismo básico, o exercício do 
direito de greve sofre as limitações resultantes de 
ordenamento jurídico em vigor, a fim de se 
harmonizar com os instrumentos e normas  
com os quais o Estado intervém nas relações de 
trabalho. 

Daí, porque, conforme acentuou o documento 
básico sôbre o assunto, preparado pela Repartição 
Internacional do Trabalho para a Terceira 
Conferência do Trabalho dos Estados da América 
Membros da OIT, 

«pode-se notar que as diversas formas de 
restrições, cuja análise se vai empreender, são muito 
mais freqüentes nos países da América Latina do 
que nos países da América do Norte». E adverte que 
os sistemas regulamentares da greve e do «lock-
out», «ao deixar uma certa liberdade às partes para 
recorrer aos meios de pressão coletiva enquanto 
duram as negociações, estabelecem, todavia, que a 
decisão que será finalmente pronunciada pelos 
organismos de conciliação e arbitragem obrigará 
legalmente as partes». (Informe IV, Montreal, 1946, 
página 51). 

Mas não é só. Como revela o precitado 
documento, outras condições não estipuladas pela 
maioria das legislações latino-americanas, com o 
objetivo de restringir temporàriamente a eclosão das 
greves: 

«a) obrigação de conceder um pré-aviso de 
greve ou «lock-out»; 
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b) obrigação de observar um período de 
espera antes de recorrer à greve ou ao «lock-out»; 

c) obrigação de esperar as conclusões de uma 
comissão de investigação antes de decretar uma 
suspensão coletiva do trabalho; 

d) obrigação das partes se submeterem  
a uma tentativa de conciliação, abstendo-se  
de tôda greve ou «lock-out» durante o  
procedimento; 

e) obrigação de proceder à consulta prévia dos 
trabalhadores, antes de decretar uma greve» 
(Informe cit., pág. 51). 

Com o advento do Direito do Trabalho, é 
evidente que as greves não mais poderiam 
corresponder, nos países que o consagraram, àquela 
ação revolucionária de conquista das mais 
rudimentares normas de proteção ao trabalhador. 
Aliás, cumpre recordar que êsse ramo do Direito, 
visando a compor interêsses aparentemente 
antagônicos em proveito do bem-estar social e 
integrar o trabalhador na comunidade a que 
pertence, de forma a que possa viver com dignidade, 
criou novos instrumentos jurídicos, que lhes são 
peculiares: 

a) a convenção coletiva com a qual  
as próprias categorias interessadas estabelecem a 
auto-regulamentação das suas condições de 
trabalho; 

b) a sentença normativa, com a qual os 
tribunais do trabalho, e demais órgãos de arbitragem 
obrigatória constituem o direito, criando novas 
normas ou alterando as condições de trabalho 
vigorantes, na solução dos conflitos coletivos 
econômicos ou de interêsses entre empregadores e 
trabalhadores. 

É certo que nem todos os países adotaram o 
segundo desses instrumentos jurídicos, preferindo 
que os dissídios coletivos de trabalho sejam 
resolvidos por negociação direta das partes 
interessadas, as quais possuem a faculdade de 
submeter seus litígios à arbitragem. Mas, ainda 
nessas legislações, porque o direito do indivíduo ou 
do grupo deve subordinar-se ao interêsse social, há 
restrições à paralisação coletiva de serviços públicos 
ou de utilidade pública, permitindo-se, em alguns 
casos, a intervenção do Estado no sentido de 
determinar o adiamento ou a suspensão da greve 
(Estados Unidos da América, Inglaterra, Canadá etc.). 

 
II – A greve no direito brasileiro 

 
No Brasil, a greve e o «lock.-out» foram 

considerados recursos anti-sociais pela Constituição 
de 1937, a qual, em seu texto, impunha a criação da 
Justiça do Trabalho com os poderes adequados à 
solução dos dissídios coletivos de trabalho. E os 
diplomas legais de 1939 e 1943, atinentes à 
organização da Justiça do Trabalho e à 
Consolidação das Leis do Trabalho, 
respectivamente, mantiveram, lògicamente, o 
princípio da proibição das greves e os da solução 
dos conflitos coletivos de trabalho, quando não 
conciliados, por meio de sentença normativa da 
jurisdição especializada. 

A Constituição de 1946, todavia, conceituou a 
greve como um direito, estipulando, não obstante, 
que o seu exercício seria regulado por lei, (art. 158). 
Conforme ponderou «Orlando Gomes», tal 
reconhecimento «como direito foi, em última 
instância, uma reação dialética contra a dispo- 
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sição da Carta de 37, que a reputava um recurso 
anti-social». Ocorre, porém, que os constituintes de 
1946, não procederam como os legisladores italianos 
de 1947, os quais, permitindo o exercício da greve, 
acabaram com a Magistratura do Trabalho. Com 
efeito, sem embargo do preceito relativo à greve, 
estatuíram no artigo 123 da Carta Magna que 
«compete à Justiça do Trabalho conciliar e 

julgar os dissídios individuais e coletivos entre 
empregados e empregadores, e as demais 
controvérsias oriundas de relações do trabalho 
regidas por legislação especial. 

§ 2º. A lei especificará os casos em que as 
decisões, nos dissídios coletivos, poderão 
estabelecer normas e condições de trabalho. 

Antes mesmo de promulgada a Constituição 
vigente, foi expedido o Decreto lei nº 9.070, de 15 de 
março de 1946, possibilitando, com restrições que 
não se ajustam à norma constitucional pertinente, o 
exercício do direito de greve. Contudo, embora 
defensáveis em tese, essas limitações têm justificado 
inúmeras tentativas de uma nova regulamentação, 
sob o pressuposto de que, na regulamentação do 
seu exercício, a lei não poderá anular o direto 
estatuído no preceito constitucional. É êste, aliás, o 
pensamento do emérito jurisconsulto Pontes de 
Miranda («Comentários à Constituição de 1946», 1ª 
ed., vol. IV, pág. 64). 

Um diploma constitucional sistemático, 
orgânico e com unidade filosófica não poderia, 
evidentemente, consubstanciar os dois princípios 
citados, nos têrmos em que o fêz a Car- 
 

ta Magna, eis que correspondem a procedimentos 
antagônicos. Mas, se tal ocorreu, cumpre ao 
legislador ordinário conciliar e harmonizar os dois 
dispositivos constitucionais, com observância das 
diretrizes cardiais oriundas do próprio Estatuto 
básico. 

De logo, releva ponderar que, se por um lado, 
não se pode vedar o exercício do direito de greve (art. 
158), não menos certo é que a lei que o regulamentar 
não poderá limitar a competência da Justiça do 
Trabalho para resolver os dissídios-coletivos 
configurados pela greve (art. 123). Outrossim, não é 
possível considerar a greve como um direito absoluto, 
visto que a delegação ao legislador ordinário, para 
regular o seu exercício, contém a implícita e lógica 
conclusão de que a lei poderá estabelecer condições 
para sua eclosão, para sua validade e duração e para 
o seu término (V. Geraldo Bezerra de Menezes – 
Dissídios Coletivos e Direito de Greve, 3ª edição 
página 136 a 138; Carlos Maximiliano – Comentários 
à Constituição de 1946, Vol. III, página 204 e 205; 
Carlos Medeiros da Silva – Alguns Problemas 
Brasileiros, pág. 76). Por seu turno, cumpre não 
esquecer que o Estado tem o dever de organizar, e 
não desintegrar, a ordem econômica «conforme os 
princípios da Justiça Social, conciliando a liberdade  
de iniciativa com a valorização do trabalho  
humano» (artigo 145). Aliás, porque todos os  
fatôres da produção devem ser coordenados  
em proveito do bem comum, prescreve a Constituição 
que «o trabalho é obrigação social» (Parágrafo  
único do artigo 145); que a União pode inter- 
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vir no domínio econômico, tendo «por base o interêsse 
público e por limite os direitos fundamentais 
assegurados nesta Constituição (art. 146); que «o uso 
da propriedade será condicionado ao bem-estar social 
(artigo 147), enquanto que «a lei reprimirá tôda e 
qualquer forma de abuso econômico» (artigo 147). 

 
III – O Projeto de Lei da Câmara sôbre o Direito de 

Greve 
 
Encontra-se presentemente no Senado Federal 

o Projeto de Lei da Câmara nº 24, de 1948, que visa a 
regulamentar o direito de greve, oriundo de 
substitutivo apresentado pelo Deputado Rogé Ferreira 
ao projeto originário do Deputado Aurélio Viana. Uma 
análise imparcial do seu texto, à luz das 
considerações aduzidas neste estudo, revela, 
entretanto, que o projeto já aprovado pela Câmara 
dos Deputados desatende, «data venia», ao disposto 
no art. 123 da Constituição Federal, à ordem político-
jurídica em vigor, às diretrizes fundamentais do Direito 
do Trabalho em nosso País e ao interêsse social. 

Com efeito, o referido projeto «veda» a 
intervenção jurisdicional da Justiça do Trabalho para 
solucionar os conflitos abertos do trabalho, permitindo-
lhe exercer «ação meramente arbitral» (artigo 12), 
quando as partes dissidentes concordarem em admiti-la 
como árbitro da greve. É indisfarçável, por isto mesmo, a 
frontal violação, pelo projeto, do estatuído no art. 123 da 
Carta Magna, que defere à Justiça do Trabalho 
competência para conciliar e julgar os dissídios  
coletivos entre empregados e empregadores, sejam de 
natureza jurídica ou econômica, com o poder de es- 
 

tabelecer normas e condições de trabalho (Sentença 
normativa ou constitutiva). 

Regulamentar o direito de greve com 
supressão da intervenção jurisdicional da Justiça do 
Trabalho consubstancia inconstitucionalidade de 
igual porte da que resultaria de uma lei proibitiva do 
exercício do direito de greve. A Constituição prevê 
aquela intervenção e o exercício da greve. Destarte, 
ao legislador ordinário cabe a difícil tarefa de 
conciliar os dois institutos e não suprimir a eficácia 
de um dos preceitos constitucionais, sem perder de 
vista as demais normas que constróem o sistema 
constitucional brasileiro. 

Como bem ponderou o eminente jurista Wilson 
de Souza Batalha, em recente estudo sôbre 
Relações coletivas de Trabalho. 

«difícil tarefa, sem dúvida, é a de conciliar 
duas instituições jurídicas que correspondem a duas 
concepções fundamentais divergentes: o dissídio 
coletivo e o direito de greve. Se êste constitui uma 
reminiscência da luta privada, da viscracia, aquêle 
representa o predomínio da juriscracia. Se a greve 
corresponde a uma atitude absenteísta do Estado 
ante os máximos problemas sociais, a competência 
normativa da Justiça do Trabalho corresponde ao 
interêsse do Estado em chamar a si a solução 
dêsses problemas, pondo miras no interêsse da 
coletividade. (Relações Coletivas de Trabalho, 1958, 
página 43). 

Por isto mesmo, escreve Carlos Medeiros da 
Silva: 

«É princípio corrente que  
os textos constitucionais não se 
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interpretam isoladamente. Assim, havendo a 
Constituição instituído a Justiça do Trabalho com a 
competência de dirimir os dissídios entre 
empregados e empregadores, não é possível na 
regulamentação do direito de greve, desconhecer a 
existência dos órgãos judiciais destinados a pôr 
têrmos às controvérsias desta natureza. Seria ilógico 
que, havendo uma instância aberta aos reclamantes, 
fôssem eles, com a anuência de lei, buscar solução 
por meios violentos, à revelia da referida jurisdição». 
(Ob. cit. página 76). 

Descabe, assim, ao legislador regular o inciso 
constitucional pertinente à greve (art. 158), atende-se 
exclusivamente à significação gramatical de que 
isoladamente nêle se dispõe. Nessa 
regulamentação, como procuramos demonstrar, hão 
de ser considerados, igualmente, os preceitos 
constantes do art. 123 e seu parágrafo 2º, do  
art. 145 e seu parágrafo único, do artigo 146 e do 
artigo 147, os quais estabelecem os pressupostos, 
básicos da organização sócio-econômica e da 
intervenção do Estado em nome da Justiça  
Social e em prol do bem-estar do povo brasileiro.  
Daí porque o emérito Ministro Bezerra de  
Menezes, referindo-se ao art. 158 alusivo ao direito 
de greve, concluiu que «mau grado sua 
generalidade, há limites implícitos no preceito 
constitucional» (Ob. cit. página 137). 

Contudo, o projeto aprovado pela Câmara não 
apresenta apenas o precipitado vício de 
inconstitucionalidade. Permitindo que o direito de 
greve seja exercido, sem restrições, quer pelo 
sindicato, quer por um grupo inorganizado de tra- 
 

balhadores ou ainda, por parte dos empregados de 
uma emprêsa, estabelecimento ou secção (arts. 1º, 
2º e 3º), é inquestionável que subverterá todo o 
sistema legal brasileiro referente à organização 
sindical e às demais relações coletivas do trabalho, 
que conferiram ao sindicato a prerrogativa de 
representar os interêsses da respectiva categoria. E 
não nos parece possível que uma lei sôbre greves 
possa abandonar ou subverter todos os 
pressupostos fundamentais consubstanciados no 
sistema alusivo às relações coletivas do trabalho. 
Aliás, a regra adotada pelo projeto é refutada pela 
legislação comparada e pela melhor doutrina. Como 
adverte Wilson de Souza Batalha, 

«se a greve tem por único objetivo lícito a 
obtenção de novas condições de trabalho para a 
categoria profissional, não se compreende que 
alguns elementos se arvorem em representantes da 
categoria para a realização da greve. A categoria 
profissional é representada pela respectiva 
associação sindical, nos têrmos do artigo 159 da 
Constituição» (Ob. cit. pág. 58). E a prerrogativa para 
a, representação da categoria, no sistema legal 
brasileiro, pertence – convém insistir – ao 
correspondente sindicato, em consonância com o 
princípio da unidade sindical. 

Por seu turno, o projeto de lei ora em curso no 
Senado Federal não põe qualquer limitação, ainda 
que de procedimento, a greve de trabalhadores 
integrantes de atividades fundamentais à vida da 
coletividade ou diretamente vinculadas à segurança 
nacional (artigo 1º). Assim dispondo, tornar-se-á a 
projetada lei a mais revolucionária e desintegrado- 
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ra de tôdas as leis existentes no mundo sôbre o 
direito de greve, ainda que concernentes a  
países que não possuem tribunais do trabalho. Basta 
que se leiam as leis norte-americana, canadense, 
italiana, inglêsa, dinamarquesa e de outros  
inúmeros países, para se verificar que o Estado 
procura sempre preservar a prevalência do interêsse 
da coletividade e da segurança nacional, não 
permitindo que a eclosão ou continuidade de uma 
greve possa pôr em perigo os altos interêsses  
da Nação. 

Cabe acentuar, outrossim, que o aludido 
projeto considera lícitas as greves de reivindicações 
econômicas, ainda que não relacionadas com a 
atividade profissional dos trabalhadores grevistas, 
bem como as simbólicas e as de solidariedade  
(art. 4º). De conseguinte, adota conceito 
extravagante quanto ao direito de greve, inteiramente 
pela legislação comparada, tornando o seu  
exercício um instrumento desagregador de tôda a 
economia nacional. Se a organização sindical 
brasileira já apresenta exemplos típicos de união  
de sindicatos vinculados por parte de ação  
comum, fácil será inferir-se o alcance da regra 
adotada pelo projeto, ensejando a periódica 
paralisação de tôdas as atividades econômicas, 
sempre que não atendidas as reivindicações  
de uma categoria ou de um grupo inorganizado  
de trabalhadores. Como recorda, em seu  
magnífico estudo, Wilson de Souza Batalha, as 
greves políticas e as de solidariedade são 
consideradas ilícitas pelos mais renomados 
estudiosos do Direito do Trabalho, como  
Carnelutti, Hubster, Tissembeum, Mario 
 

de La Cueva, Jean Vincent, Barassi, Cabanellas etc. 
Por fim, convém registrar que a pretendida 

regulamentação adota ainda outras regras 
inconvenientes e que se não ajustam às normas a 
respeito consagradas pelo direito comparado; restringe 
o aviso prévio para a eclosão da greve ao prazo exíguo 
de 48 horas, tornando assim quase impossível o 
atendimento das reivindicações dos trabalhadores 
antes da paralisação coletiva do trabalho (art. 5º); 
impossibilita a organização de piquetes de grevistas 
sem qualquer limite à respectiva ação, que poderá se 
verificar nas imediações dos locais de trabalho (art. 7º), 
com o que favorecerá a coação sôbre os operários que 
porventura desejam ingressar no estabelecimento 
empregador, no exercício do inquestionável direito ao 
trabalho: proíbe a despedida por motivo da greve, sem 
subordinar essa impunidade ao comportamento do 
empregado durante o conflito de trabalho (art. 10), 
estabelecendo, por via oblíqua, uma nova forma de 
estabilidade, num evidente estímulo à deflagração 
periódica de greves; determina que tôda autoridade 
policial ou administrativa que impedir ou tentar impedir 
o livre exercício do direito de greve será sumàriamente 
afastada do cargo (art. 11), desatendendo, assim, as 
garantias constitucionais atinentes à vitaliciedade e 
estabilidade dos funcionários públicos (art. 189 da 
Constituição). 

 
IV – Conclusão. 

 
Parece-nos conveniente, por tudo isto,  

que o Senado Federal aprove substitutivo  
integral do projeto em aprêço, regulando o exercício 
de greve em harmonia com os demais pre- 
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ceitos constitucionais que concernem, direta ou 
indiretamente, às relações coletivas de trabalho e à 
organização da economia nacional. 

Para tal fim, afigura-se-nos aconselhável que o 
substitutivo tenha por base o anteprojeto elaborado 
pela Comissão Especial designada pelo então 
Ministro da Justiça Dr. Tancredo Neves, a qual 
apresentou, em 1954, trabalho digno de aplausos, 
considerado pelos juristas que se pronunciaram 
sôbre o assunto como o melhor projeto destinado a 
regulamentar o direito de greve. Em nossa opinião, 
com emendas parciais aos seus artigos 12, 14, 16, 
33, 35 e 41, poderá êsse anteprojeto, se aprovado 
pelo Congresso Nacional, satisfazer aos interêsses 
das classes operárias e patronais, bem como aos do 
Estado, conciliando o exercício do direito de greve 
com a competência constitucional da Justiça do 
Trabalho. 

Rio de Janeiro, 4 de agôsto de 1959. – 
Arnaldo Sussekind, Diretor da SSNT e Membro da 
Com. Perm. de Dir. Social». 

Elaborado o substitutivo, recebi, em seguida, 
por intermédio do eminente. Líder da Maioria, com 
um cartão do Ministro Fernando Nóbrega, a seguinte 
apreciação: 

Notas sôbre o substitutivo do PLT nº 24, de 
1958, apresentado pelo Senador Jefferson de Aguiar 
à Comissão de Constituição e Justiça do Senado 
Federal. 

(Diário do Congresso Nacional de 17 de 
setembro de 1959, páginas 2.059 e seguintes). 

1 – Em aditamento às  
considerações aduzidas por êste 
 

Ministério sôbre a primitiva redação do substitutivo 
elaborado pelo ilustrado Senador Jefferson Aguiar, 
cumpre assinalar que S. Exa. aceitou, em parte, as 
ponderações então apresentadas, tendo incluído, na 
íntegra, as sugestões atinentes ao processamento dos 
dissídios coletivos de trabalho (Título III do Substitutivo). 

2 – Ocorre, porém, que algumas normas que, 
implìcitamente, estimulam a eclosão de movimentos 
grevistas, contra as quais se manifestou êste 
Ministério, foram conservadas no substitutivo ora 
apresentado e já publicado no «Diário do Congresso 
Nacional». Demais disto, algumas disposições 
carecem de ser parcialmente alteradas, a fim de que 
não entrem em testilha com preceitos legais vigentes 
alusivos ao poder de representação das entidades 
sindicais, à competência da Justiça do Trabalho e à 
intervenção do Ministério Público do Trabalho. 

3 – Em face do exposto, afigura-se-nos 
aconselhável sejam feitas as seguintes modificações 
no texto do mencionado substitutivo: 

 
(Interrompendo a leitura) 

 
Farei referência ao dispositivo e à modificação 

aconselhada, sem aduzir as justificações invocadas 
pelo eminente Dr. Arnaldo Sussekind. 

Emendas ao Substitutivo apresentado pelo 
Senador Jefferson de Aguiar ao Projeto PLC nº 24, 
de 1958. 

Art. 7º. Suprimam-se a alínea b do parágrafo 
1º e 3º. Em conseqüência, nas demais disposições, 
onde se Lê «comissão eleita» ou «comissão», leia-se 
«diretoria». 
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Justificação: a eleição de comissão de 
grevistas para representar a categoria profissional, 
discrepa da sistemática legal vigente, que atribui o 
poder de representação à diretoria da 
correspondente entidade sindical. A disposição 
proposta conflitaria, portanto, com o que 
expressamente estatui o parágrafo 3º do art. 522 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. Outrossim, é 
notória a inconveniência da medida, visto que 
qualquer associado pode ser escolhido para a 
Comissão de Greve, o que se não verifica com a 
eleição para a diretoria, cujo candidato deve 
satisfazer as condições explicitamente exigidas pela 
Lei (V. art. 530 da CLT) . 

Art. 11. No art. 11, onde se lê «48 horas», leia-
se «cinco dias»; onde se lê «interregno mínimo de 5 
dias, nas atividades acessórias», leia-se «interregno 
mínimo de dez dias nas atividades acessórias e de 
vinte dias nas fundamentais». 

Justificação: os prazos estipulados na redação 
proposta difìcilmente poderão ensejar o atendimento 
das reivindicações ou a conciliação da controvérsia. 
A lei deve favorecer a solução pacífica da dissidência 
coletiva e não motivar ou apressar a eclosão de 
greve. Categorias há que reúnem centenas e até 
milhares de emprêsas, cuja situação econômico-
financeira deve ser aferida pela entidade que as 
representam antes da palavra definitiva sôbre as 
reivindicações formuladas. Vale recordar que no 
curso do prazo de 48 horas a que se refere o 
substitutivo é que ao Ministério do Trabalho compete 
tentar a conciliação do conflito. (V. art. 12). 

O prazo para a deflagração  
da greve nas atividades fun- 
 

damentais está prescrito no art. 14. Desnecessário 
se torna, porém, um artigo especial, sobretudo 
porque o prazo flui sempre da notificação de que 
cogita o art. 11. 

Art. 11, parágrafo 2º – Onde se lê «o Ministro 
do Trabalho, Indústria e Comércio o transmitirá à 
Procuradoria Geral da Justiça do Trabalho», leia-se 
«será a mesma transmitida ao Ministério Público do 
Trabalho». 

Justificação: o art. 9º determina a remessa da 
cópia do deliberado ao Ministro do Trabalho ou ao 
Delegado Regional do Trabalho. Destarte, quando se 
tratar de sindicato sediado fora da Capital Federal, a 
autoridade que a recebe não é o Ministro. Por outro 
lado, incumbe ao Delegado Regional transmitir a 
comunicação ao Procurador Regional do Trabalho e 
não ao Procurador Geral, que se encontra, como o 
Ministro, na Capital Federal. 

Art. 12. Onde se lê «48 horas, leia-se «cinco 
dias». 

Justificação: a alteração proposta decorre  
das modificações sugeridas para o «caput» do  
artigo 11. 

Art. 14. Suprimir. 
Justificação: o dispositivo será desnecessário 

se adotar a modificação proposta para a parte final 
do «caput» do artigo 11. 

Art. 21. Suprimir os itens III e IV. 
Justificação: a proibição da despedida sem 

justa causa do empregado grevista, confere-lhe uma 
estabilidade especial, estimulando, sem dúvida, a 
eclosão periódica de movimentos grevistas. Demais 
disto, o artigo 23 e o seu parágrafo já consignam 
providência recomendável visando a impedir a 
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despedida de empregados pelo só fato de terem 
participado de greves. No que concerne ao disposto 
no item IV, releva assinalar que a norma em foco se 
atrita com o estipulado pelo artigo 17. 

O parágrafo único do artigo 22 terá a seguinte 
redação: 

«A greve irrompida de conformidade com esta 
lei, suspende o contrato de trabalho, facultado, 
porém, à Justiça do Trabalho, quando julgar de 
eqüidade determinar o cômputo do período de 
suspensão como tempo de serviço e o pagamento 
dos respectivos salários». 

Justificação: se a greve suspende o contrato 
de trabalho, tal como esclarece o substitutivo 
esteiado na melhor doutrina, não basta o parcial 
atendimento de um item das reivindicações 
formuladas para que a interrupção seja computada 
como tempo de serviço, e subordine o pagamento 
dos correspondentes salários. Nada impedirá – é 
óbvio – que o acôrdo que ponha fim ao conflito 
estabeleça o precitado cômputo o e referido 
pagamento. À Justiça do Trabalho, contudo, deve  
ser facultado determinar tais providências, ao usar o 
seu poder normativo no exame de cada caso 
concreto. 

Art. 23. Onde se lê «de movimento grevista na 
emprêsa», leia-se «de movimento grevista de acôrdo 
com o estatuído nesta lei». 

Justificação: o motivo da alteração é óbvio, só 
haverá abuso de direito na rescisão do contrato de 
trabalho se o empregado tiver participado 
pacìficamente da greve e esta houver atendido aos 
pressupostos legais para sua eclosão. 

Art. 24. Onde se lê «os membros da comissão 
representativa dos grevistas», leia-se «os membros 
da diretoria da entidade sindical». Justificação: 
resulta da modificação do disposto na letra b do 
parágrafo 1º do artigo 7º, que propusemos acima. 

Art. 25, nº V. Onde se lê «se o Tribunal 
Superior do Trabalho, a requerimento da 
Procuradoria Geral da Justiça do Trabalho», leia-se 
«se a Justiça do Trabalho, a requerimento do 
Ministério Público do Trabalho». 

Justificação: o art. 26 esclarece qual o tribunal 
competente para intervir na greve e dirimir o dissídio 
coletivo dela resultante. E tanto pode ser o Regional 
como o Superior, conforme a extensão territorial do 
conflito. De conseguinte, deve caber ao tribunal 
competente a deliberação a que alude o item V do 
art. 25. Outrossim, a referência à Procuradoria Geral 
da Justiça do Trabalho é inadequada, pois, quando 
dissídio fôr da competência do Tribunal Regional, 
incumbirá à correspondente Procuradoria Regional 
promover sua instauração. 

Art. 26. Onde se lê «48 horas», leia-se «cinco 
dias». 

Justificação: decorre da alteração proposta ao 
artigo 11. 

Art. 27. Onde se lê «Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho», leia-se «Presidente do Tribunal». 

Justificação: reportamo-nos à justificação 
relativa ao artigo 25. 

Art. 28. Onde se lê «Procuradoria Regional do 
Trabalho», leia-se «Ministério Público do Trabalho». 

Justificação: reportamo-nos à justificação 
alusiva ao artigo 25. 
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Art. 32. Onde se lê «Tribunal Superior do 
Trabalho», leia-se «Justiça do Trabalho. na hipotése 
do artigo 25, nº V». 

Justificação: reportamo-nos à justificação 
pertinente ao art. 25. 

Arts. 34, 35 e 36 suprimir. 
Justificação: não se justificam, a nosso ver, as 

disposições constantes do Capítulo I do Titulo IV; se 
houver «excessos» praticados pelo empregado, o 
empregador poderá aplicar as penalidades 
mencionadas no art. 34, esteiado na Consolidação 
das Leis do Trabalho; mas não se nos afigura 
possível condicionar a despedida do empregado que 
houver praticado falta grave ao fato de já ter sido 
punido, anteriormente, com as penas de advertência 
e de suspensão (art. 35). Acaso não poderá ser 
rescindido o contrato de trabalho, com justa causa, 
se o empregado, no curso da greve, matar o seu 
superior hierárquico ou depredar o estabelecimento 
empregado ? Por outro lado, a afirmação da 
competência da Justiça do Trabalho para dirimir os 
litígios individuais resultantes da aplicação de 
penalidades aos trabalhadores (art. 36) já se 
encontra proclamada pela Constituição Federal (art. 
123) e pela Consolidação das Leis do Trabalho (arts. 
643 e 652, nº IV) . 

Art. 68 Suprimir. 
Justificação: como elucida a doutrina,  

os efeitos da anistia são exclusivamente de  
índole penal. Daí não nos parecer possível a  
adoção da norma preconizada, que configura,  
em nosso entender, flagrante violação  
constitucional. O artigo 141 da Carta Magna pre- 
 

ceitua, no seu parágrafo 3º, que 
«A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato 

jurídico perfeito e a coisa julgada». 
Ora, se o contrato de trabalho foi rescindido de 

conformidade com a legislação então vigente, sendo 
tal rescisão, na maioria dos casos, autorizada ou 
confirmada pelo Poder Judiciário – é evidente que o 
artigo 68 em aprêço não pode alterar situações 
jurídicas definitivamente constituídas, que se acham 
protegidas pela precitada norma constitucional. 

Sr. Presidente, após modificações parciais do meu 
substitutivo e acolhimento de ponderações justificadas 
dos eminentes membros da Comissão de Constituição e 
Justiça, apresentei novo substitutivo que mereceu o 
beneplácito unânime daquele douto órgão técnico. 

Recebi, em seguida, com a nota de urgente, 
por intermédio da Liderança da Maioria, as seguintes 
sugestões do Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio. 

«Art. 7º. 
Suprima-se o parágrafo 3º». 
Justificação: a determinação constante do 

precitado parágrafo importa em violação do princípio 
da autonomia sindical. Ao Ministério do Trabalho já é 
facultada a presença nas Assembléias Sindicais 
através dos seus inspetores. 

Art. 11. Substitua-se a expressão «Comissão 
eleita» por «Diretoria». 

Justificação: trata-se de evidente equívoco, pois a 
instituição de Comissões de greve, prevista no primitivo 
texto do Substitutivo, foi eliminada na sua redação  
atual. Aliás, a Consolidação das Leis do Trabalho  
atribui à diretoria da entidade sindical a prerrogativa 
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de representar a correspondente categoria 
(parágrafo 3º do artigo 522). 

Art. 14. Suprimir, no parágrafo único, as 
expressões «cuja revisão só será permitida de dois 
em dois anos». 

Justificação: trata-se de restrição ao exercício 
de atribuições conferidas ao Presidente da 
República, cuja manutenção torna-se 
desaconselhável em face da necessidade de se 
alterarem os critérios da classificação das atividades 
fundamentais, seja em virtude de novos inventos 
tecnológicos, seja como decorrência de 
circunstâncias excepcionais à vida da Nação. 

Art. 16. Substitua-se pela seguinte redação: 
«Art. 16. Nas atividades fundamentais, que 

não possam sofrer paralisação, as autoridades 
competentes assegurarão garantias que possibilitem 
o funcionamento dos respectivos serviços, quer 
sejam êstes realizados por empregados da própria 
emprêsa ou por terceiros. 

Justificação: a redação sugerida, sem alterar a 
índole da proposição constante do substitutivo, visa a 
evitar dúvidas na aplicação da norma e tornar 
expresso que as autoridades competentes devem 
garantir igualmente, a manutenção dos serviços 
essenciais pelos empregados da emprêsa, que não 
desejam participar da greve. 

Art. 21. Suprimir os incisos III e IV 
Justificação: a proibição da despedida  

sem justa causa do empregado grevista  
(inciso III), confere-lhe uma estabilidade  
especial estimulando, sem dúvida, a eclosão 
periódica de movimentos grevistas. Aliás, o art.  
32 já consigna providência visando a impedir a 
 

despedida de trabalhadores pelo só fato de terem 
participado de greves. Afigura-se iníquo, outrossim, 
assegurar aos grevistas garantias que se não 
aplicam aos demais empregados. A lei deve motivar 
a solução dos dissídios trabalhistas na Justiça do 
Trabalho e não através de greves. 

Quanto ao inciso IV cumpre ponderar que a 
faculdade de admitir empregados se contém no 
próprio poder de iniciativa do empreendedor da 
atividade econômica. Do mesmo modo por que o 
projeto objetiva garantir aos empregados, em têrmos 
amplos, o direito de se absterem coletivamente do 
trabalho, não deve a lei estabelecer restrições àquele 
direito, sobretudo porque não decorre de imposição 
de interêsse coletivo. 

Art. 22. Suprima-se, no seu parágrafo único as 
expressões «total ou parcialmente». 

Justificação: se a greve suspende o contrato 
de trabalho, tal como esclarece o substitutivo 
esteado na melhor doutrina, o simples atendimento 
parcial de um dos itens das reivindicações não deve 
subordinar o cômputo da interrupção como tempo de 
serviço nem o pagamento dos correspondentes 
salários. 

Art. 24. No inciso IV, onde se lê acôrdo 
sindical em vigor», leia-se «acôrdo sindical, 
convenção coletiva de trabalho ou decisão normativa 
da Justiça do Trabalho em vigor». 

Justificação: a redação proposta se  
continha no texto anteriormente apresentado  
pelo Senador Jefferson de Aguiar. A supressão  
das referências aludidas pela emenda parece  
ter resultado de êrro gráfico, já que não é  
plausível que se mande respeitar acôrdo sin- 
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dical em vigor e não se proceda de idêntica maneira 
no concernente às convenções coletivas e às 
sentenças normativas da Justiça do Trabalho, as 
quais constituem instrumentos de maior hierarquia. 

Art. 26. Suprimam-se as palavras «e a 
comissão eleita». 

Justificação: trata-se de evidente equívoco, 
pois a instituição de Comissões de greve, prevista no 
primitivo texto do substitutivo, foi eliminada na sua 
redação atual. Aliás a Consolidação das Leis do 
Trabalho atribui à diretoria da entidade sindical a 
prerrogativa de representar a correspondente 
categoria (parágrafo 3º do art. 522). 

Arts. 33, 34 e 35 – Suprimam-se os referidos 
artigos. 

Justificação: o art. 33 é desnescessário porque 
o empregador poderá aplicar as penalidades  
ali mencionadas, baseado na Consolidação das Leis 
do Trabalho; mas não se nos afigura possível 
condicionar a despedida do empregado que houver 
praticado falta grave ao fato de já ter sido punido, 
anteriormente, com as penas de advertência e de 
suspensão (art. 34). Acaso não poderá ser 
rescindido o contrato de trabalho, com justa causa, 
se o empregado, no curso da greve, matar o seu 
superior hierárquico ou depredar o estabelecimento 
empregador? Por outro lado a afirmação da 
competência da Justiça do Trabalho dirimir os litígios 
individuais resultantes da aplicaçção de penalidades 
aos trabalhadores (art. 35) já se encontra 
proclamada pela Constituição Federal (art. 123) e 
pela Consolidação das Leis do Trabalho (arts. 643 e 
652 número IV). 

Art. 44. Suprimam-se a expressão «em 
definitivo». 

Justificação: se o dispositivo se refere a 
recurso sem efeito suspensivo mas com efeito 
devolutivo, é evidente que o cumprimento da decisão 
recorrida, em têrmos definitivos, só se verificará após 
o pronunciamento do tribunal «ad quem». 

Observação final: em face do disposto no art. 38 
os dissídios do Trabalho como decorrência de coletivos 
processados na Justiça do Trabalho como decorrência 
de greves não solucionadas por acôrdo entre as partes, 
terão tratamento preferencial no tocante a prazos e 
têrmos processuais. Com isto, as entidades sindicais 
difìcilmente recorrerão à Justiça do Trabalho sem, 
antes, se declararem em greve. Parece óbvio que esta 
não deve ser a finalidade da lei. Demais disto, os 
prazos e condições estipulados nos artigos 39 a 45 são 
insusceptíveis de serem observados na quase 
totalidade dos casos. De conseguinte a solução 
aconselhável estaria em suprimir-se os artigos 38 a 45, 
dando ao artigo 29 a seguinte redação: 

«Art. 29. Não sendo possível a conciliação, o 
processo seguirá a tramitação do dissídio coletivo, 
nos têrmos do estatuído pela Consolidação das Leis 
do Trabalho, sem prejuízo da paralisação temporária 
do trabalho». 

Sr. Presidente, o Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio, por conseguinte, colaborou, 
através de apreciações meticulosas, na elaboração 
do substitutivo por mim apresentado e merecedor  
da aprovação da douta Comissão de Constituição  
e Justiça. Aliás, ela não poderia proceder de  
outra maneira, porque é órgão técnico, espe- 
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cializado, e tem a competência específica da 
apreciação de proposições de tal natureza. 

Demais, em reunião no Palácio das 
Laranjeiras, presentes os Senhores Ministros da 
Justiça, Líderes da Maioria na Câmara e no Senado, 
o Ministro Fernando Nóbrega teve ensejo de afirmar 
ao Sr. Presidente da República que o projeto de 
minha autoria era excelente. 

Essa ratificação coincide com aquela outra a 
que aludi, em discurso anterior – que S. Exa. o Vice-
Presidente da República, entendera magnífico o meu 
trabalho, quando o apreciou em reunião realizada 
com a presença do eminente Líder da Maioria, nesta 
Casa, perante inclusive líderes sindicais e os dois 
assessores jurídicos de Sua Excelência, os Drs. 
Alino e José Francisco Boselli. Algumas 
modificações, de pequena monta, já atendidas, 
foram os únicos reparos. 

Querem alguns, no entanto, Sr. Presidente, 
impor-me a responsabilidade da elaboração dêsse 
substitutivo, como se fôra a criação de um homem 
mau, a restringir atividades e ferir interêsses de 
terceiros. Insurgem-se contra a proposição sem 
sequer apreciá-la ou mesmo lê-la. Tive ensejo de 
interpelar certo opositor sôbre meu substitutivo e 
perguntar-lhe quais as suas restrições. Declarou-me 
que não o havia lido, porém reafirmava suas 
objeções, porque ouvira dizer que, em muitos 
pontos, deveria ser modificado. 

Dentre os dispositivos que regem as relações 
entre empregados e empregadores, encontrei, Sr. 
Presidente, regras rígidas, a que deveriam atender. 
Os artigos 123 e 158 da Constituição Federal estão 
ainda vigentes, e a êles devo curvar-me para atender 
ao entrosamento das duas disposições 
contraditórias. Como afirma Carnelutti, a greve  
é uma contraditio in adjectum. Muitos se insurgem, 
 

até em livros recentes, contra a possibilidade de 
coalisão, em países como o nosso, em que há justiça 
especializada para dirimir conflitos do trabalho. 

Assim, Sr. Presidente, esclareço a opinião 
pública, demonstrando ter apenas acudido a preceitos 
constitucionais e a precedentes restrições do Ministério 
do Trabalho, Indústria e Comércio, líderes sindicais e 
empregadores. Apresentei à consideração do 
Congresso projeto de lei escoimado de defeitos, que 
não sendo a solução ideal, é contudo viável para o 
problema da greve, obedecendo às determinações 
constitucionais contra as quais não poderia insurgir-me. 

Em breves dias, falarei nesta Casa sôbre a 
matéria doutrinária e de jurisprudência relacionada 
com a greve, para pôr têrmo às críticas feitas ao meu 
projeto por interessados em polêmicas, mas 
desajustados dos preceitos doutrinários e das 
determinações constitucionais que regulam a 
espécie, das quais não poderia fugir. 

Lamentando não tivesse o Gabinete do Sr. 
Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio pedido 
esclarecimentos a S. Exa. para publicar nota 
procedente, dou por encerrado o assunto, esperando 
que os nobres colegas vejam na minha atuação 
apenas o intuito de acertar e de apresentar, à 
consideração do Senado e dos interêsses maiores 
da coletividade, proposição que atenda ao bem-estar 
da sociedade, sem patrocinar interêsses particulares. 
(Muito bem. Muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Não há mais oradores 
inscritos. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Primeira discussão (4º dia) do Projeto  

de Emenda à Constituição nº 2, de 1959, que al- 
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tera dispositivos constitucionais referentes  
à organização do Estado da Guanabara,  
tendo substitutivo do Senhor Jefferson de Aguiar  
e mais dezessete Senhores Senadores e  
Parecer contrário ao Projeto, sob número 233,  
de 1959, da Comissão Especial – (com votos  
em separado dos Senhores Jefferson de Aguiar  
e Afonso Arinos . 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 

(Pausa). 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar 

da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 
Está encerrada a discussão do projeto, 

referente ao seu 4º dia. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 

392, de 1956 – (número 2.835, de 1955, na Câmara 
dos Deputados) – que autoriza o Poder Executivo a 
estudar, projetar e construir uma ponte sôbre o Rio 
Tocantins, entre Tocantinópolis, no Estado de Goiás, e 
Pôrto Franco, no Estado do Maranhão, tendo 
Pareceres sob ns. 239 a 241 e 516, de 1959, das 
Comissões de Constituição e Justiça: – 1º Parecer 
Favorável, com a Emenda que oferece de nº 1 CJ; 2º 
parecer, pela constitucionalidade do substitutivo 
oferecido pela Comissão de Finanças; de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas, favorável ao projeto e 
à emenda da Comissão de Constituição e Justiça; e de 
Finanças favorável ao projeto nos têrmos do 
substitutivo que oferece. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Há novas emendas 

apresentadas ao projeto, que vão ser lidas pelo 
Senhor Primeiro Secretário. 

São lidas e apoiadas as seguintes: 
 

EMENDA 
 

Nº 3 
 
Acrescente-se ao projeto ou ao substitutivo, se 

êste prevalecer: 
Art. 1º – O Orçamento da União consignará, 

durante três exercícios, no Anexo do Ministério da 
Viação e Obras Públicas, nas dotações destinadas 
ao Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem, uma verba de Cruzeiros 15.000.000,00 – 
(quinze milhões de cruzeiros) – para a construção da 
ponte rodoviária sôbre o Rio Itapemirim, no lugar 
denominado Ilha da Luz, na Cidade de Cachoeiro de 
Itapemirim, no Estado do Espírito Santo. 

 
Justificação 

 
A ponte que se refere a emenda, além de ser 

indispensável à vida da importante Cidade industrial de 
Cachoeiro de Itapemirim, tem um fundamental papel 
interestadual, interligando o sistema de comunicação 
de uma vasta região econômica, com a rêde da 
Estrada-de-Ferro Leopoldina, a BR 31, o Pôrto de 
Itapemirim e os serviços aéreos do sul do Estado, que 
servem às populações capixabas e mineiras. 

Sala das Sessões, em 19 de outubro de 1959. 
– Attílio Vivacqua. 

 
EMENDA 

 
Nº 4 

 
Acrescente-se ao art. 1º: 
...no Rio Gurupi, ligando o Pará ao Maranhão 

e no Rio Guamá, frente à cidade de Ourém. 
E ao parágrafo único, acrescente-se: 
Pará – elevando-se para Cruzeiros 

20.000.000,00. 
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Justificação 
 
A ponte ligando o Pará ao Maranhão, no Rio 

Gurupi, é de importância capital para os dois grandes 
Estados do Norte, mormente nesta hora, quando o 
Govêrno enfrenta a execução da BR-22, que liga o 
Norte ao Nordeste. 

A do Guamá visa ligar a cidade aos centros de 
produção agrícola como a colônia Capitão Poço, 
completamente isolada. – Lobão da Silveira. – Lameira 
Bittencourt. – Victorino Freire. – Públio de Mello. 

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

Nenhum Senador desejando usar da palavra, 
declaro encerrada a discussão. 

A matéria volta às Comissões, a fim de que 
estas se pronunciem sôbre as emendas. 

 
Primeira discussão (com apreciação preliminar 

da constitucionalidade, nos têrmos do artigo 265  
do Regimento Interno) do Projeto de Lei do  
Senado nº 23, de 1955 (de autoria do Senador  
Rui Palmeira), que manda contar o tempo de  
serviço público dos Sargentos das Fôrças Armadas, 
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros  
do Distrito Federal para efeito de estabilidade  
no serviço ativo militar, tendo Parecer nº 531,  
de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça, 
pela constitucionalidade. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a 

preliminar da constitucionalidade. 
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar 

usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 

Em votação o Parecer nº 531, da Comissão de 
Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade do 
projeto. 

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

Está aprovado. O projeto será arquivado. 
É o seguinte o projeto rejeitado por 

inconstitucional, que vai ao Arquivo: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 23, DE 1957 

 
Manda contar o tempo de serviço público dos 

Sargentos das Fôrças Armadas, Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal para efeito 
de estabilidade no serviço ativo militar. 

 
Art. 1º – Para os efeitos da estabilidade no 

serviço ativo militar, dos Sargentos das Fôrças 
Armadas, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 
do Distrito Federal, assegurada pela Lei nº 2.852, de 25 
de agôsto de 1956, será contado o tempo de serviço 
público que, pelos mesmos, haja sido prestado, desde 
que contem mais de cinco anos de serviço militar. 

Art. 2º – A presente lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Tem a palavra o nobre Senador Ruy Carneiro, 
por cessão do nobre Senador Novaes Filho, orador 
inscrito para a oportunidade. 

O SR. RUY CARNEIRO (*): – Sr.  
Presidente, agradeço, preliminarmente, a gentileza 
do ilustre representante do Partido Li- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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bertador de Pernambuco, Senador Novaes Filho, que 
me cedeu, a vez, para que eu ocupasse a tribuna. 

Rendo, nesta tarde, homenagem à «Semana 
da Asa», cujos festejos se iniciaram na sexta-feira 
última, com solenidades matinais realizadas na 
Praça Salgado Filho, em frente ao monumento a 
Santos Dumont, Pai da Aviação. 

Como nos anos anteriores, as comemorações 
assumem grande brilhantismo. O Ministério da 
Aeronáutica convidou, inclusive, o General-
Brigadeiro Alleman, Chefe das Fôrças Aéreas da 
República Argentina, a fim de que assistisse às 
homenagens aos heróis da Aviação. 

Nestes dias, sente-se que a população do Rio de 
Janeiro faz causa comum na admiração que tem pela 
aviação, não sòmente militar como civil. Ontem, por 
ocasião do belo espetáculo que a Fôrça Aérea Brasileira 
apresentou na Praia de Copacabana, os nossos 
aviadores bem mereceram os aplausos dos habitantes 
desta bela e hospitaleira Cidade Maravilhosa. 

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

O SR. RUY CARNEIRO: – Com todo o prazer. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Pertenci  

à Aviação Militar no tempo era que era chamada 
«Aviação de Arco e Flecha», ainda muito rudimentar. 
Não era pilôto; mas, desde essa época, aprendi  
a admirar a perícia de nossos aviadores e a 
compreender os serviços inestimáveis prestados  
pela Aviação brasileira a várias cidades do interior.  
Mais tarde, o 1º Grupo de Caça, denominado «Senta a 
Pua», lutou nos campos de batalha da Itália; e asseguro 
a V. Exa., nobre Senador Ruy Carneiro, que a maior 
vitória militar do Brasil, depois de Tuiuti, foi a de Monte 
Castelo, na qual a Fôrça Aérea Brasileira teve atua- 
 

ção decisiva. Por tudo isso, trago minha integral 
solidariedade às palavras que pronuncia em 
homenagem à «Semana da Asa». 

Já agora autorizado pelo nobre Senador Lima 
Guimarães, em nome do Partido Trabalhista 
Brasileiro, hipoteco a V. Exa. a nossa solidariedade, 
e à Fôrça Aérea Brasileira a nossa simpatia e 
profunda admiração. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Agradeço o aparte 
do eminente Senador Caiado de Castro e a 
exaltação que acaba de fazer de nossa aviação.  
S. Exa. pode muito bem falar sôbre os feitos 
gloriosos da FAB porque, como um dos grandes 
Comandantes da FEB, assistiu aos extraordinários 
atos de bravura dos aviadores do 1º Grupo de  
Caça nos céus da Itália em defesa da Democracia, 
na última guerra. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permite 
V. Exa. um aparte? 

O SR. RUY CARNEIRO: – Com muito prazer. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Conceda 

o eminente colega, à Maioria, particularmente ao 
P.S.D., a honra de ser também o intérprete dos 
nossos aplausos e admiração à Fôrça Aérea 
Brasileira, que bem merece receber, na «Semana da 
Asa», a expressão sincera e cordial da estima que 
lhe dedica todo o povo Brasileiro. Ainda ontem, como 
Vossa Excelência, tive a ventura de assistir, em 
Copacabana, às demostrações aéreas. Foi mais uma 
eloqüente e brilhante prova do quanto podem a 
bravura, o destemor e a perícia de nossos aviadores. 
Justíssimas, pois, as homenagens que V. Exa., neste 
momento, está prestando à Fôrça Aérea Brasileira. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Agradeço o aparte 
do eminente Líder da Maioria. 
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O SR. MEM DE SÁ: – Dá licença para um 
aparte? 

O SR. RUY CARNEIRO: – Com prazer! 
O SR. MEM DE SÁ: – Eminente Senador, 

cumpro o dever altamente honroso de falar em nome 
não apenas da minha Bancada, como no da União 
Democrática Nacional – o Bloco da Oposição  
– autorizado que fui pelo eminente Senador  
Afonso Arinos. Desejamos que V. Exa. se pronuncie não 
só pela Bancada Situacionista mas por todo  
o Senado, porque também em nome da  
Oposição. Realmente, para homenagear a  
Fôrça Aérea Brasileira, nesta Casa e fora dela,  
não há Partidos, (Muito bem!) há brasileiros,  
que reverenciam os feitos gloriosos dos nossos 
aviadores, na Guerra, e sua ação vigilante,  
constante e arriscada de todos os dias e de tôdas  
as horas, durante a paz, preparando a defesa  
da soberania nacional. Desejava ressaltar,  
ainda sobretudo, que dos três Ministérios Militares, 
proporcionalmente é o da Aeronáutica aquêle  
que destina verbas mais vultosas para  
atividades não militares. É o caso, especialmente,  
do Correio Aéreo Militar, que realiza missão inestimável, 
jamais devidamente apreciada  
e louvada, em benefício da unidade brasileira;  
e ainda o do Departamento da Aeronáutica Civil,  
que controla e dirige tôda a Aviação Comercial Brasileira. 
É justo, portanto, que V. Exa. fale  
em nome do Senado, reverenciando a  
nossa organização aérea, sem dúvida motivo de orgulho 
e satisfação de todos os brasileiros. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Senhor Presidente, 
agradeço ao nobre Senador Mem de Sá que,  
em nome da Minoria do Partido Libertador e  
da União Democrática Nacional me honra com o  
seu aparte, dando-me assim maior auto- 
 

ridade. Já agora, falo em nome de todos os Partidos, 
de todo o Senado. 

A exaltação que ora faço à Aviação brasileira 
não se circunscreve aos bravos pilotos da FAB, 
àqueles que realizaram feitos gloriosos nos céus da 
Itália na última conflagração, mas também aos 
aviadores civis, aos aviadores das companhias 
comerciais que nos encurtam as distâncias e vivem 
também perigosamente, cortando com suas 
aeronaves os céus do Brasil e contribuindo para a 
grandeza e o progresso da Pátria. 

Em Mato Grosso, por exemplo, há os táxis 
aéreos. 

Quando visitei êsse glorioso Estado, em 1953, 
era Governador o eminente amigo Senador 
Fernando Corrêa, que me ouve, nesta tarde. Vi o 
táxi-aéreo, utilizado com freqüência, como automóvel 
ou trem para cobrir grandes distâncias. Lá, entre as 
localidades há muitos quilômetros; eu mesmo fiz 
mais de mil quilômetros, ida e volta, de uma cidade a 
outra, em táxi-aéreo. 

É, pois, muito justo se exalte a Aviação Civil 
Brasileira, que tem contribuído, de maneira 
marcante, para a solução do problema de transporte 
em nossa grande extensão territorial. 

Quando, em 1935, se instituiu a Semana da 
Asa; objetivou-se não apenas exaltar os heróis que 
morrem em batalha, mas também incentivar os que 
se sacrificam nos táxis-aéreos, contribuindo para a 
grandeza de Mato Grosso e dos mais Estados onde 
operam os moços dos Aero Clubes e os ases da 
aviação comercial brasileira. 

Sr. Presidente, nesta oportunidade em que, 
com o apoio do Senado, dou meus aplausos  
e hipoteco solidariedade aos festejos da Semana  
da Asa, quero recordar fato ocorrido nas costas  
da Bahia, no dia 15 de abril do ano cor- 
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rente, e que constitui um significativo testemunho 
das minhas afirmações. 

Viajávamos de João Pessoa para esta Capital em 
um «Convair» da Varig, pilotado pelo Comandante 
William Santos Hoyer. Ao sairmos do aeroporto de 
Salvador, no qual aterrara, o avião acusou defeito no 
motor da direita; defeito êsse conhecido como «disparo 
da hélice». Avisou-nos o comando, pelo alto-falante, que 
nos conservássemos tranqüilos, tudo estava normal, 
mas o avião, por motivo técnico, voltaria a Salvador. 

Éramos trinta e quatro passageiros e cinco 
tripulantes. 

Logo em seguida, notávamos que o aparelho 
perdia altura e três funcionários de bordo começaram 
a distribuir salva-vidas. Todavia, não houve pânico. 
Sentíamos que o «Convair», realmente, ia perdendo 
altura, voando em direção à terra. 

Afinal, decorridos vinte minutos, que pareceram 
vinte anos, a aeronave voltou ao Aeroporto de 
Ipitanga, em Salvador, pousando contra o vento. 

Houve muita calma entre os passageiros, apesar 
do risco, que corríamos, de cair no mar, principalmente 
porque muitos não sabiam nadar. No aparelho, aliás, 
encontravam-se várias crianças, e todos morreríamos, 
não fôsse a perícia com que se conduziu o pilôto. Uma 
vacilação, um êrro, um ato de desespêro ou de mêdo, e 
lançar-nos-ia no mar ou contra a terra. 

Ao desembarcar no Aeroporto de Ipitanga, o 
aviador recebeu as homenagens de todos os 
passageiros. 

Sr. Presidente, não havia ainda narrado  
êsse episódio, porque foi um dos mais 
desagradáveis de minha vida. Entretanto, os meus 
companheiros dessa viagem, pessoas ilustres – o Dr. 
Otávio Costa, Secretário do Interior e Segurança 
Pública da Paraíba e outras destacadas pessoas  
do Nordeste e do Sul, como jornalistas, escrito- 
 

res e professôres, sabendo-me Senador,  
pediram-me que apelasse para o Sr. Ministro da 
Aeronáutica, Brigadeiro Corrêa de Mello, no  
sentido de que, na próxima Semana da Asa, o 
comandante William Santos Hoyer receba a  
distinção a que faz jus. 

É o apêlo que dirijo aos conselhos do 
Ministério da Aeronáutica encarregados de examinar 
êsses casos, para conferir as condecorações 
devidas àqueles que, no cumprimento do dever, 
agem, como o bravo Comandante William Santos 
Hoyer. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. RUY CARNEIRO: – Com todo o prazer. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Aplaudo a idéia 

de V. Exa. e secundo seu apêlo, no sentido de que 
se premie êsse Comandante, que tão corajosamente 
se portou no comando do avião em hora difícil. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Agradeço o aparte 
do eminente Senador João Villasbôas, Líder da 
União Democrática Nacional. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Permite um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. RUY CARNEIRO: – Com prazer. 
O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – O que  

V. Exa. está relatando é um retrato fiel do que  
é a «Varig», pela correção sob todos os aspectos. 
Aliás, dessa emprêsa, que tem à frente de  
seus destinos um cidadão como o Sr. Rubem  
Berta, de raras qualidades, só se pode esperar  
um funcionamento modelar. Faz V. Exa. muito  
bem em salientar o que se passou, em homenagem 
ao Comandante William Santos Hoyer, competente 
servidor da «Varig». 
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O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite 
V. Exa. um aparte? 

O SR. RUY CARNEIRO: – Com muito prazer. 
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – A 

Liderança da Maioria secunda a solicitação de V. 
Exa. às autoridades competentes, esperando mereça 
o reconhecimento da Nação àquele que tão brava e 
hàbilmente se portou em defesa de vidas preciosas, 
inclusive a de Vossa Excelência. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Agradeço os 
apartes de V. Exa., Sr. Senador Jefferson de Aguiar, 
que em nome da Maioria, prestigia o apêlo que 
fazemos, e de V. Exa., Sr. Senador Francisco 
Gallotti, pelo valioso depoimento que presta. 

Aos órgãos competentes do Ministério da 
Aeronáutica, incumbidos de estudar a atuação 
dêsses ases da aviação – a cuja perícia estão 
entregues vidas preciosas, como no caso do 
Comandante William Santos Hoyer – sugerimos seja 
conferida a distinção. Esta representará um estímulo 
à técnica e à serenidade, graças às quais trinta e 
nove vidas puderam ser salvas, naquela viagem de 
abril passado. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, solicito que a 
Mesa leve ao Sr. Ministro da Aeronáutica, como 
parte de nossas homenagens aos aviadores na 
«Semana da Asa», o apêlo no sentido de que seja 
concedida ao Comandante Hoyer uma distinção 
compatível com a importância de seu gesto. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Dá licença para 
um aparte? 

O SR. RUY CARNEIRO: – Com muita satisfação. 
O SR. COIMBRA BUENO: – Associando  

me à homenagem que V. Exa. está  
prestando à Fôrça Aérea Bra- 
 

sileira, não poderia deixar de recordar os relevantes 
serviços prestados pelo antigo Correio Aéreo Militar, 
hoje Correio Aéreo Nacional, no interior do País, ao 
inaugurar a rota do Tocantins e do Araguaia, de 
inestimável valia para a abertura da magnífica 
estrada Brasília-Belém que rasga o interior do Brasil, 
ao longo dêsses rios, possibilitando a utilização 
imediata e futura de vários rios da Bacia Amazônica 
que encurtarão o prazo de integração do território 
nacional, dando ao País imensa projeção, mormente 
agora que, com Brasília, iremos ocupar totalmente, 
os 8 milhões de quilômetros quadrados. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Agradeço o aparte 
do nobre Senador Coimbra Bueno, que vem ilustrar 
minha modesta oração de homenagem à «Semana 
da Asa». 

Concluindo, Sr. Presidente, volto a exaltar o 
fato do Comandante Hoyer, sem, contudo, deixar de 
referir-me ao Correio Aéreo Nacional, criado, pelo 
eminente brasileiro Major-Brigadeiro Eduardo 
Gomes, cujo nome pronuncio com respeito e carinho. 

Sr. Presidente, quando não existam linhas 
aéreas regulares das companhias comerciais para as 
cidades longínquas dos Estados do Amazonas, que 
V. Exa. tão bem representa, do Piauí, Mato Grosso e 
Goiás, era o Correio Aéreo Brasileiro que 
transportava a correspondência, com porte mínimo, a 
todos aquêles recantos do Brasil. Foi êle o pioneiro, 
e o nobre Senador Mem de Sá já fêz referência 
especial àqueles bravos que viveram perigosamente, 
como vivem os aviadores de um modo geral, 
cortando aquelas matas, rasgando os céus do Brasil, 
facilitando as comunicações, aproximando, enfim, os 
brasileiros, e com isso fazendo obra de fraternização 
nacional. 
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Sr. Presidente, aqui fica a minha homenagem 
especial ao Correio Aéreo Brasileiro, aos bravos 
pilotos da Aeronáutica, que, comandados pelo então 
Major Eduardo Gomes, hoje Major-Brigadeiro, 
realizaram êsse trabalho magnífico de brasilidade. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Muito bem! 
O SR. RUY CARNEIRO: – A «Semana  

da Asa», depois de magnífico e intenso programa  
de festividades, será encerrada no próximo dia  
23, data escolhida precisamente porque assinala  
o dia em que o grande Santos Dumont realizou  
sua primeira experiência em Paris, criando, para  
o Brasil, com seu invento e com seu feito, uma justa 
e gloriosa auréola. (Muito bem. Muito bem! Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Não há mais orador 
inscrito. 

O SR. AFONSO ARINOS (*): – Sr. Presidente, 
Senhores Senadores. Desejo, em nome da Comissão 
de Relações Exteriores, fazer comunicação que me 
parece oportuna e até certo ponto necessária, 
relacionada com as notícias veiculadas pela Imprensa, 
referentes à exoneração do Senhor Embaixador Álvaro 
Lins, não apenas do pôsto que ocupava na Chefia da 
nossa Missão Diplomática em Lisboa, como, também 
da nova investidura que lhe fôra oferecida pelo Poder 
Executivo, de Chefe da nossa Embaixada na República 
do México. 

Não tenho confirmação de que essa renúncia 
tenha, de fato existido, visto que, até o momento, o 
Ministério das Relações Exteriores não distribuiu 
comunicado oficial nesse sentido. 

De qualquer maneira, existindo  
no noticiário a que me refiro re- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

ferência de passagem, ao Senado, 
conseqüentemente à Comissão específica – de 
Relações Exteriores – acredito, depois de ouvir 
alguns colegas presentes no recinto, competir ao 
Presidente dessa Comissão relatar e explicar o 
ocorrido no seu seio, no que diz respeito à 
Mensagem Presidencial que indicava o nome 
daquele ilustre brasileiro. 

Sr. Presidente, o art. 341 letra b do Regimento 
Interno diz o seguinte: 

«Quando se tratar de chefe de missão 
diplomática, a Comissão convocará o escolhido,  
para ouvi-lo, no prazo que estipular, sôbre  
assuntos pertinentes ao desempenho do cargo  
que deverá ocupar, salvo em se tratando de 
diplomata em exercício no estrangeiro, caso em  
que a convocação dependerá de deliberação  
da Comissão, a requerimento de qualquer de  
seus membros». 

Presidente da Comissão de Relações 
Exteriores, nunca tive – aliás jamais poderia ter –  
no caso em debate, atitude que não fôsse  
de integral, rigorosa e permanente imparcialidade. 
Não há dúvida tenha eu avançado, em  
conversas particulares, minha posição pessoal no 
tocante à votação da mensagem: ser-lhe-ia 
favorável; porque, na minha maneira de encarar  
o episódio, parecia-me que um voto contrário  
do Plenário, dado à indicação do Sr. Álvaro  
Lins, significaria, pelo menos aparentemente, 
desaprovação desta Casa ao procedimento por  
S. Exa. adotado no tocante ao asilo, na Embaixada 
Brasileira, do General Humberto Delgado.  
Pelas razões que enumerei no discurso a respeito 
dêsse asilo, entendi que, como Senador, era de  
meu dever dar voto favorável àquela indicação. 
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Não desconheço, e não nego, Senhor 
Presidente, que outros colegas pensavam de 
maneira diferente, e, entre êles, o ilustre Senador 
Victorino Freire. Mais de uma vez troquei idéias com 
o eminente representante do Maranhão a respeito da 
matéria, e devo salientar que sempre encontrei em 
S. Exa. atitude que devo reconhecer correta, no 
sentido de sua impessoalidade, e que as 
divergências entre S. Exa. e o Poder Executivo, no 
tocante à investidura daquele ilustre escritor, se 
prendiam a fatos que considerava impessoais e 
ligados a interêsses gerais. 

Ponderou-me S. Exa., certa vez, que desejava 
solicitar o comparecimento do Embaixador à reunião da 
Comissão de Relações Exteriores, nos têrmos do item 
do Regimento Interno a cuja leitura procedi ao que lhe 
redargüi que, como Presidente, não estaria em 
condições de aceitar seu requerimento, porquanto 
nossa lei interna é expressa quando exige a condição 
ou qualidade, de membro da comissão para feitura de 
tal petição. À simples inspecção do texto regimental, 
reconheceu imediatamente o ilustre Senador Victorino 
Freire que assistia razão à minha ponderação; no 
entanto, na reunião havida, um dos nossos colegas 
membros da Comissão de Relações Exteriores 
ofereceu o requerimento considerado na lei interna, o 
qual foi aprovado por unanimidade. E não havia motivo 
para não ser aprovado, porque, em primeiro lugar,  
a simples existência do rumoroso episódio do asilo  
do General Delgado justificaria por si só a presença  
do Chefe de Missão Diplomática, a fim de oferecer  
os suplementos de fato necessários ao julgamento  
da Comissão e do Plenário. Em segundo lugar, a letra 
do Regimento é expressa nesse preceito, porque  
diz que, quando o diplomata estiver em exercício no 
 

estrangeiro, a convocação dependerá de deliberação 
da Comissão. 

Estava firmemente declarado na Mensagem 
que o Sr. Embaixador Álvaro Lins desempenhava a 
Embaixada de Portugal; era, portanto, um diplomata 
em exercício no estrangeiro. 

Nestas condições, a votação da Comissão foi 
rigorosamente nos têrmos do Regimento. A 
circunstância de se tratar de transferência ou nova 
investidura não alterava as condições nas quais foi 
verificada a votação, porque – repito – S. Exa. se 
encontrava em exercício no estrangeiro no momento 
em que foi convocado. Se não estivesse em exercício 
no estrangeiro, caso em que a convocação é voluntária 
ou excepcional, estaria em trânsito no nosso País, caso 
em que a convocação é obrigatória e permanente. 

Por outro lado, Sr. Presidente, o honrado Senador 
Victorino Freire, presente à sessão, – porque, nos 
têrmos do Regimento, o Senador pode comparecer à 
Comissão que entender, mesmo que dela não faça parte 
– ofereceu um requerimento no sentido de que fôssem 
ouvidos, ainda conforme o art. 341, desta vez letra c, 
funcionários do Ministério das Relações Exteriores. Êste 
comparecimento foi por mim deferido, porque a letra c do 
art. 341, me parece de liquidez translúcida. 

Diz o texto a que me refiro: 
a) A Comissão, se julgar conveniente, requisitará, 

do Ministério competente, informações complementares 
para instrução do seu pronunciamento; 

Ora, essas informações complementares, nos 
têrmos do Regimento, não são obrigatòriamente 
dadas por escrito; podem ser dadas verbalmente e, 
por conseqüência, podem ser dadas por intermédio 
do funcionário que aqui comparecer, desde que a 
Comissão assim delibere. 

 



– 621 – 
 

Colocada a questão nestes têrmos a Comissão 
deliberou, também por unanimidade, a convocação de 
dois funcionários do Itamarati com o objetivo de 
oferecerem informações complementares. 

Esta, exclusivamente esta, Sr. Presidente, a 
explicação que acho do meu dever dar ao Plenário. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. AFONSO ARINOS: – Com prazer. 
O SR. VICTORINO FREIRE: – Desejo 

declarar, como parte no caso, que a Comissão agiu 
com a maior retidão, e eu também, no exercício do 
meu mandato, requerendo da ligências, porque, 
comparecendo o Embaixador, tinha eu motivos para 
me opor à sua nomeação. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Permita V. Exa. 
uma interrupção no seu aparte. Se o meu nobre 
colega estivesse no recinto poucos minutos antes, 
teria ouvido a declaração que eu fazia nesse sentido. 
V. Exa. de fato, não está senão confirmando o que 
eu disse e que V. Exa. em conversas comigo, 
sempre declarou. Isto é, que agia, no caso, em 
caráter impessoal, que tinha razões para oferecer a 
julgamento da Comissão, nos têrmos do Regimento. 
E eu sempre encontrei em V. Exa. um colega que 
debatia os assuntos desprevenido, tanto que 
mencionei que lhe faltava condição para requerer a 
presença do Sr. Embaixador Álvaro Lins, porque 
Vossa Excelência não pertencia à Comissão, e V. Exa. 
imediatamente se conformou com esta decisão, aliás 
imposta pela letra do Regimento. Mais tarde, outro 
colega, membro da Comissão fêz o requerimento. 

O SR. VICTORINO FREIRE  
(com assentimento do orador): –  
Desejo, também, fiquem expressas nos 
 

Anais da Casa imparcialidade e a retidão com que V. 
Exa. agiu no caso. Declarei, de público, que não 
abriria mão da convocação do Dr. Álvaro Lins; mas, 
como não poderia fazê-la pessoalmente, fala-ia 
através de um companheiro naquela Comissão. O 
eminente Senador Lourival Fontes apresentou o 
requerimento, mas eu já me havia dirigido a um 
Senador da Minoria, por carta, solicitando o obséquio 
de fazer a convocação. Ainda hoje, um comentarista 
do jornal «Última Hora» disse que o eminente 
Senador Lourival Fontes «havia armado uma cilada, 
na Comissão de Relações Exteriores do Senado 
Federal, para atrair o Sr. Álvaro Lins». Não é 
verdade. Como também não é verdade muita coisa 
que, repetidamente, vem sendo dita. Por exemplo, 
insiste-se num caso que teria havido com um genro 
meu em Portugal. Ora, já declarei e declaro 
novamente, Sr. Presidente, agora pela última vez, 
que não tenho genro! E não seria um genro ou 
qualquer parente meu que me levaria a tomar uma 
atitude incompatível com o meu mandato. Declarei à 
Comissão e ao Senhor Presidente da República, de 
quem sou correligionário e amigo, que eu estava 
cumprindo um dever público, e dêle não me 
afastaria, de nenhuma forma. Foi o que houve na 
Comissão. Quanto ao fato de o Sr. Álvaro Lins 
renunciar, à última hora, e achar que tanto eu como 
o nobre Senador Lourival Fontes – e tomo, aqui, a 
defesa do eminente Colega – preferimos Salazar a 
Álvaro Lins e ao Sr. Juscelino Kubitschek, quero 
declarar, também, que como disse, sou 
correligionário e amigo do Senhor Presidente da 
República, mas não sou seu empregado! Sou 
Senador da República. Tenho um mandato, que me 
foi conferido pelo povo maranhense. 
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O SR. RUY CARNEIRO: – V. Exa. é 
correligionário e amigo do Sr. Presidente da 
República. V. Exa. está absolutamente certo. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Afirmei que 
não sou homem para tomar atitudes ou posições 
incompatíveis com a dignidade do meu mandato; 
também não sou serviçal, nem empregado de quem 
quer que seja. Senador Afonso Arinos, respondendo 
ao Sr. Presidente da República, declarei que S. Exa. 
não Contaria comigo e que minha Bancada me 
acompanharia. Deixo bem claro. Não sou capaz de 
tomar uma atitude e depois mudar de posição; 
tomando compromisso, tanto no voto secreto, como 
no a descoberto, cumpro-o, por questão de 
dignidade, de paz interior. A renúncia do Sr. Álvaro 
Lins, por não querer comparecer ao Senado, é 
problema de Sua Excelência e não me interessa. O 
Chefe do Executivo, conforme lhe declarei 
pessoalmente, é soberano nas suas decisões de 
indicar o nome de um Embaixador, mas o Senado 
pode negar aprovação, como, de uma feita, já o fêz, 
durante o Govêrno do Marechal Eurico Gaspar Dutra. 

Na ocasião, quando o Líder da Maioria 
comunicou ao Presidente da República a deliberação 
do Senado, S. Exa. não se considerou desprestigiado, 
e declarou que indicava um nome para o Senado 
examinar e ponderar sôbre a escolha; se tratasse 
apenas de um ato formal, de chancela, não precisaria 
a Constituição determinar o referendum do Senado. A 
minha oposição à escolha do nome de Álvaro Lins, 
para Embaixador, baseia-se na incapacidade de S. 
Exa. exercer essa função dado o desacêrto dos seus 
atos mais a falta de serenidade e equilíbrio das suas 
atitudes. A questão é minha. Quanto à dissenção  
com meu genro, é hipotética, não houve. O co- 
 

mentarista de «Última Hora» está bem informado 
sôbre os motivos por que me oponho ao nome de 
Álvaro Lins. Sôbre o incidente com meu genro, está 
muito enganado, porque não tenho genro. O 
incidente havido com Álvaro Lins foi exatamente 
comigo, – saiba-o agora o Senado. Ao passar eu por 
Lisboa, o Embaixador quis fazer-me seguir pela 
polícia portuguêsa. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Muito obrigado 
pelo aparte de Vossa Excelência. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permite 
V. Exa. um aparte? 

O SR. AFONSO ARINOS: – Com muito 
prazer. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Líder da 
Maioria, julgo de direito e, mais do que isso, do meu 
dever, dizer no Plenário do Senado da República, 
qual o meu pronunciamento perante V. Exa. e outros 
colegas, quando assisti à reunião da Comissão de 
Relações Exteriores na qual, pela primeira vez, foi 
apreciada a nomeação do Sr. Embaixador Álvaro 
Lins para o México. Afirmei, nessa oportunidade – e 
faço questão de repeti-lo, nesta hora, com a mesma 
sinceridade e ênfase, – que Vossa Excelência 
procedeu, no caso, apesar de já ter dito a vários 
colegas qual seria seu voto pessoal e os 
fundamentos de alta política que o levaram a decidir-
se por êsse voto, com a mais absoluta, rigorosa e 
impecável isenção, imparcialidade e acêrto. Diante 
da letra e do espírito do Regimento a que V. Exa. por 
mais de uma vez, escrupulosamente se arrimou, não 
poderia ter assumido outra atitude nem adotado 
outra decisão senão a que tomou e que acaba de 
repetir, em exposição serena, elevada e fidelíssima 
do que se passou na reunião da Comissão de 
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Relações Exteriores do Senado. Como Líder 
do Govêrno nesta Casa, estou à vontade para dar 
êsse testemunho, abonando, embora sem maior 
necessidade, a absoluta correção do procedimento 
de Vossa Excelência. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Agradeço 
profundamente ao nobre Líder o testemunho do 
quanto se passou nessa reunião. 

Meu propósito é não apenas justificar minha 
atitude pessoal, como também, e principalmente, 
defender a Comissão que tenho a honra de presidir, 
de uma increpação profundamente injusta, de que 
estaríamos preparando uma cilada a um alto 
funcionário do Govêrno. 

O problema da tramitação das indicações 
presidenciais para provimento de certos postos, pelo 
Senado, em si mesmo, não envolve a pessoa do 
indicado. 

Desde que êsse assunto se colocou na 
Constituição Americana, é habitual, pacífico, invariável 
que os comentários a respeito dêsse preceito são 
apenas elucidativos da integração das duas ordens de 
poderes, no provimento de determinados cargos. 

Da mesma maneira que a Constituição 
determina elabore o Presidente os tratados, os quais só 
têm execução depois, de aprovados pelo Congresso, 
também estabelece, que a êle incumbe designar 
chefes de missão, cuja nomeação só se efetiva depois 
que o Senado a tenha aprovado. Por que? Por que 
pode haver razões de natureza geral ou ligadas à 
política internacional, que levem o Senado a tomar 
posição diferente da do Poder Executivo, sem que isso 
incrimine a pessoa indicada ou o tratado elaborado. 

É preciso se compreenda bem o jôgo  
das instituições para se saber que temos 
responsabilidades específicas, ligadas à  
nossa formação, à nossa origem, às nossas 
 

tradições, e que há apenas a integração de fôrças 
constitucionais no sentido da execução de certos 
atos peculiares à Administração, principalmente no 
campo da política internacional. 

Jamais, portanto, a Comissão de Relações 
Exteriores poderia tomar o desempenho da sua 
missão no mesquinho, no estreito, no ultrajante 
sentido de um revide, ou vingança pessoal. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Exa. 
um aparte ? – (Assentimento do orador) – Faço  
mais uma revelação que deixa bem claro a dignidade 
com que V. Exa. se portou no caso, como, aliás, lhe 
é peculiar. Como membro da Comissão de  
Relações Exteriores do Senado, fui interrogado por 
V. Exa. e pelo nobre Senador Mem de Sá, que 
desejavam saber como receberia o Senhor Álvaro 
Lins; respondi que me comportaria à altura do  
decôro do Senado; que poderiam ficar tranqüilos; 
que eu não deixaria mal nem o Senado, nem a 
Comissão de Relações Exteriores, a que me honro 
de pertencer. 

O SR. AFONSO ARINOS: – V. Exa. tem tôda 
a razão. Não mencionei o fato porque, naturalmente, 
não me cabia fazê-lo. 

Sr. Presidente, antes de terminar essa ligeira 
intervenção, à qual me moveu apenas o intuito de 
saIvaguardar o prestígio da Comissão de Relações 
Exteriores e o prestígio do Senado, devo dizer 
mesmo que recebi com apreensão as declarações 
do Senhor Ministro da Justiça, que se antecipou  
à deliberação do Senado, sôbre a nomeação  
de um funcionário que lhe será pròximamente 
sugerida para preenchimento de uma das mais 
importantes Embaixadas do Brasil. Não poderíamos 
despir-nos desfazer-nos de nossas atribuições 
específicas. Qualquer tentativa de cortar a liberdade 
do Senado no cumprimento das suas elevadas 
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funções é um mau passo na prática das instituições 
democráticas. Permito me, assim, pedir a atenção do 
Sr. Ministro da Justiça, que tantas vêzes se tem 
comportado com habilidade e energia no exercício 
de sua alta função, por que S. Exa. não foi feliz no seu 
comentário. Como Presidente da Comissão de 
Relações Exteriores, não como membro da Oposição, 
mas como simples Senador, protesto contra as 
declarações de Sua Excelência, porque ninguém é 
arúspice, ninguém é adivinho, nem pode saber, de 
antemão, qual a posição daquela Comissão e do 
Senado no desempenho das suas funções. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permite 
V. Exa. um aparte? 

O SR. AFONSO ARINOS: – Com muito prazer. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Tive 

ensejo de ouvir o discurso pronunciado pelo Ministro 
Armando Falcão, nosso eminente colega da Câmara 
dos Deputados, inaugurando o retrato do Dr. Cirilo 
Júnior. S. Exa. na oportunidade, se reportou ao 
assunto ventilado neste instante por V. Exa. Gravei 
bem as palavras de S. Exa., que após referências 
elogiosas às qualidades intelectuais do Sr. Cirilo 
Júnior declarou que S. Exa. seria indicado ou 
convidado, pelo Sr. Presidente da República, para o 
alto pôsto de Embaixador do Brasil no Vaticano. Com 
isto, de modo algum quis antecipar-se ao 
pronunciamento do Senado, porque não afirmou que 
S. Exa. seria nomeado. Usou a expressão convidado 
ou indicado. Agora, posso assegurar a V. Exa. que o 
Sr. Armando Falcão não disse nem avançou que S. 
Exa. seria nomeado. Se tivesse asseverado que o Dr. 
Cirilo Júnior seria nomeado para esta ou aquela 
embaixada ou representação diplomática, aí seria pro- 
 

cedente o reparo formulado por Vossa Excelência, e 
eu mesmo, na qualidade de Líder da Maioria não 
estaria defendendo atos menos justos, palavras, 
frases ou declarações menos felizes do Senhor 
Ministro da Justiça, porque, acima de tudo me cabe o 
dever de defender as prerrogativas soberanas do 
Senado da República. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Muito obrigado a 
Vossa Excelência. 

Acredito que, nos têrmos que V. Exa. acaba 
de colocar a questão, evidentemente meus reparos 
não têm razão de ser, visto como é de competência 
do Executivo indicar ou convidar, sendo da nossa 
competência aprovar ou não a indicação. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Exa. 
nova interrupção? 

O SR. AFONSO ARINOS: – Pois não. 
O SR. VICTORINO FREIRE: – Desejo apenas 

formular uma palavra de louvor ao Sr. Presidente da 
República. Quando S. Exa. me falou no assunto, 
declarei-lhe que não mudaria de posição; S. Exa. 
então, não se insurgiu nem procurou fechar a 
questão, mesmo porque a isso me oporia. O Senhor 
Presidente da República mostrou-se com perfeita 
isenção, respeitou meu ponto-de-vista e meus 
escrúpulos. Êste, o motivo por que não poderia 
deixar de exaltar-lhe a atitude, acatando a posição 
moral que eu tomara no caso, quanto ao documento 
que traria ao exame do Senado. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Concluindo, Sr. 
Presidente, não posso assegurar que meu  
eminente colega da Academia Brasileira de Letras,  
o ilustre escritor e grande crítico Álvaro Lins  
tenha, de fato, tomado a decisão radical que a im- 
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prensa lhe atribui. Lastimo que o tenha feito. De 
qualquer maneira, se S. Exa. tiver chegado à 
conclusão, que lhe compete, de retirar-se da carreira 
diplomática em virtude da convocação que o Senado 
fêz, S. Exa. está equivocado, porque o Senado o fêz 
nos têrmos do mais rigoroso respeito ao Regimento 
e nunca seria na Comissão de Relações Exteriores 
que procuraríamos obscurecer a tradição de cortesia, 
de dignidade e compostura do Senado. 

Aprendo, com meus companheiros de 
Comissão, essas diretrizes para minha atuação; não 
faltarei jamais a tão ilustre aprendizado. (Muito bem! 
Muito bem! Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Convoco o Senado 
para uma reunião, extraordinàriamente, às 21 horas. 

Nada mais havendo que tratar, vou levantar a 
sessão. Designo para a extraordinária noturna a 
seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 67, de 1959, que estima a Receita e fixa 
a Despesa da União para o exercício financeiro de 
1960, na parte referente ao Ministério da Guerra 
 

 

(Anexo nº 4 – Subanexo nº 4.16), tendo – Parecer  
nº 548, de 1959, da Comissão de Finanças, 
favorável ao projeto e às Emendas ns. 2 a 5, 
contrário à de nº 1 e oferecendo as de ns. 6 (C.F.) a 
37 (C.F.). 

2 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 67, de 1959, que estima a Receita e fixa 
a Despesa da União para o exercício financeiro de 
1960, na parte referente ao Ministério das Relações 
Exteriores (Anexo nº 4 – Subanexo 4.18), tendo – 
Parecer nº 579, de 1959, da Comissão de Finanças, 
favorável ao projeto e à Emenda nº 1, e oferecendo 
as de ns. 2-CF a 12-CF. 

3 – Discussão única do Parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sôbre a Mensagem nº 170, 
de 1959, pela qual o Sr. Presidente da República 
submete ao Senado a escolha do Sr. Rubens 
Ferreira de Mello, Ministro de primeira classe, para 
exercer o cargo de Embaixador Extraordinário e 
Plenipotenciário junto ao Govêrno da República do 
Chile. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 17 horas e 5 minutos. 

 



139ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 19 DE OUTUBRO DE 1959 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. FILINTO MÜLLER E CUNHA MELLO 
 
Ás 21 horas, acham-se presentes os Senhores 

Senadores: 
Cunha Mello. 
Lameira Bittencourt. 
Zacharias de Assumpção. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Leônidas Mello. 
Mathias Olympio. 
Victorino Corrêa. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Dix-Huit Rosado. 
Argemiro de Figueiredo. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Silvestre Péricles. 
Lourival Fontes. 
Heribaldo Vieira. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Otávio Mangabeira. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Milton Campos. 
Lino de Mattos. 
Pedro Ludovico  
Coimbra Bueno. 
Taciano de Mello. 

João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Fernando Corrêa. 
Alô Guimarães. 
Gaspar Velloso. 
Souza Naves. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Irineu Bornhausen. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin – (51). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 51 Senhores 
Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a 
sessão. 

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

Secretário, procede à leitura da Ata da sessão 
anterior, que, posta em discussão, é sem debate 
aprovada. O Sr. Quarto Secretário, servindo de 1º, lê 
o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Mensagens 

 
Números 190 e 191, do Sr. Presidente da 

República, restituindo autógrafos, já sancionados, 
dos seguintes Projetos de Lei da Câmara: 

Número 69, de 1959, que prorroga o prazo de 
pagamento dos débitos dos cafeicultores amparados 
pelas Leis números 2.095, de 16 de novembro de 1953, 
2.697, de 27 de dezembro de 1957 e 3.393, de 27 de 
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maio de 1958, e dá outras providências, e 

Número 54, de 1959 que incorpora ao 
patrimônio das Fôrças Armadas, sob a direção e 
administração do Ministério da Guerra, o Monumento 
Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial. 

 
Ofício 

 
Número 32, do Sr. Ministro das Relações 

Exteriores, acusando o recebimento do Aviso nº 631, 
referente à convocação de Diplomatas, informa que 
o Embaixador Antônio Vianna e o Ministro Antônio 
Cândido da Câmara Canto já foram devidamente 
cientificados de que deverão comparecer à 
Secretaria do Senado, porém o Embaixador Álvaro 
de Barros Lins não se encontra no momento, nesta 
capital, e que foram tomadas as devidas 
providências para que o mesmo venha ao Rio a fim 
de comparecer a esta Casa, com a maior urgência. 

 
MENSAGEM 

Nº 192, DE 1959 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 

Federal. 
Tenho a honra de comunicar a V. Exa. que, no 

uso da atribuição que me conferem os arts. 70, § 1º, 
e 87, IP, da Constituição Federal, resolvi negar 
sanção ao Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 1949 
(no Senado, nº 64-57), que estabelece normas para 
colonização de terras no Polígono das Sêcas, por 
considerá-lo contrário aos interêsses nacionais, em 
face das razões que passo a expor. 

A proposição em tela trata, na verdade, de 
estabelecer critérios para o aproveitamento 
agrícola das bacias dos açudes públicos 
construídos pelo Departamento Nacional de  
Obras Contra as Sêcas, matéria esta também 
regulada no projeto que recentemente tive a hon- 
 

ra de enviar aos Senhores Membros do Congresso 
Nacional, com a Mensagem nº 365, de 1959. O 
interêsse do Govêrno em orientar o desenvolvimento 
do Nordeste através de uma política que realmente 
contribua para o maior rendimento das atividades 
públicas e um seguro incentivo às atividades 
privadas, já me havia conduzido a propor a 
constituição da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste, cuja lei institutiva está 
sendo ultimada no Congresso. Dadas as atribuições 
do novo órgão, ao qual compete, com a assistência 
dos Governadores dos Estados Nordestinos, não só 
traçar as diretrizes do desenvolvimento regional 
como coordenar a ação das diversas agências do 
Govêrno Federal naquela área, torna-se 
imprescindível que de agora por diante, tôdas as 
medidas legislativas se enquadrem no espírito dessa 
orientação, a bem do próprio êxito desta nova 
política. 

O projeto destinado a regular o uso da  
terra e da água nas áreas de irrigação do  
Nordeste, por mim encaminhado ao Congresso e 
que tomou o número 882, de 1959, na Câmara dos 
Deputados, adota uma sistemática de sentido 
econômico-social, cujas principais linhas são as 
seguintes: 

a) divisão das terras irrigáveis, mediante 
desapropriação socialmente justa, em lotes não 
excedentes de 15, já irrigáveis, que poderão ser 
completados por faixa sêca; 

b) indivisibilidade do lote, de modo a ficar 
assegurada a sua exploração econômica por 
agricultores genuínos que exerçam diretamente a 
agricultura como atividade exclusiva; 

c) arrendamento experimental de 3 anos, 
como etapa antecedente à aquisição do lote pelo 
agricultor irrigante; 

d) inalienabilidade do lote  
a particular, de forma a restabele- 
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cer sempre o ciclo de exploração agrícola através da 
etapa inicial do arrendamento pelo Poder Público, 
que indenizará o preço ao alienante de acôrdo com 
os critérios constantes do projeto de lei: 

e) exploração dos lotes agrícolas nas diversas 
subzonas da região, de conformidade com os projetos 
específicos resultantes de plano previamente 
aprovado pelo Govêrno, de maneira que a produção 
agrícola das áreas irrigadas seja realizada no 
interêsse da economia regional, visando, de fato, ao 
bem-estar das populações nordestinas; 

f) instituição em emprêsas autônomas para 
administrar as bacias de irrigação e velar pelo seu 
racional aproveitamento agrícola; 

g) criação de um «Fundo de Irrigação do 
Nordeste»; 

h) exclusão nos cálculos das indenizações ou 
desapropriações das valorizações decorrentes de 
obras construidas ou projetadas pelo Poder Público. 

Estas principais indicações demonstram a 
preocupação de dar a mais ampla destinação social 
à utilização das áreas irrigáveis do Nordeste. Com 
êste propósito considerou o Govêrno que, 
incumbindo-se de todos os ônus para tornar efetivo o 
uso das águas, cabe-lhe o direito de orientar em 
favor do interêsse público a exploração agrícola nas 
áreas irrigadas. 

O presente projeto, todavia, não obstante os 
elevados propósitos que nortearam sua 
apresentação, possibilita a sobreexistência de 
individualismos contrários àquela destinação. 

No aproveitamento das bacias de irrigação do 
Nordeste não devem os responsáveis pela coisa 
pública deter-se ante as barreiras de limitados 
interêsses privados, por mais legítimos que 
aparentem ser quando considerados isoladamente. 

As águas do Govêrno a  
serem usadas no Nordeste para aumentar 
 

a produtividade da terra, pertencem originàriamente 
a todos os brasileiros e em função do fortalecimento 
social da sua economia devem ser empregadas. 

Por outro lado, vale salientar que, ao incluir na 
Constituição Federal, o parágrafo único do artigo 
162, tiveram os nossos constituintes, por sem 
dúvida, o louvável propósito de centralizar em um só 
órgão federal a orientação e contrôle das atividades 
tanto de imigração como de colonização, dada a 
experiência que já se tinha acumulado e que 
mostrava a inconveniência das duplicidades de 
atribuições de órgãos federais nesses setores e que 
traziam como decorrência prejuízos ao próprio 
interêsse nacional. 

A descentralização da orientação e a 
diversidade de direção impediam um único 
planejamento para êsses problemas, que só podem 
ser resolvidos ou planejados quando abrangidos no 
seu todo. 

Ademais, a criação de um Serviço, no 
momento, com atribuição de promover a colonização 
no Nordeste só viria tumultuar o planejamento já 
realizado e a execução que se está efetivando, além, 
de que, tal serviço, por suas características de 
subordinação a um Departamento, não poderia atuar 
com autonomia e elasticidade, fatôres indispensáveis 
à realização dos objetivos visados pelo próprio 
projeto. 

Finalmente, cabe assinalar que a proposição 
foi apresentada em 1949, quando nada havia sôbre a 
matéria no que tange a esquema de planejamento de 
realizações governamentais. Agora, entretanto, 
quando o assunto mereceu estudos cuidadosos por 
parte da Administração, disso resultando um 
programa de atividades e um plano de ação, 
consubstanciados nos projetos em rerefência  
e que se encontram em tramitação no Congresso, 
não se afigura aconselhável que se procu- 
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rem soluções parceladas para o problema. 

A sua magnitude está a exigir seja êle 
encarado em tôda a sua extensão e profundidade, 
conjugando-se a ação dos diversos setores do Poder 
Público, no sentido de mobilizar instrumentos e 
recursos para enfrentá-lo e resolvê-lo. 

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, 10 de outubro de 1959. – 
Juscelino Kubitschek. 

 
PROJETO VETADO 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Na execução do plano de 

recuperação econômica das zonas atingidas pelos 
efeitos da chamada «Sêca do Nordeste», o Poder 
Executivo promoverá a colonização agrícola 
intensiva das áreas irrigadas ou irrigáveis nos têrmos 
da presente lei, tendo em vista principalmente a 
produção de gêneros de subsistência. 

Art. 2º – Para êsse fim são sujeitas a 
desapropriação na forma da legislação em vigor 
as terras suscetíveis de serem beneficiadas por 
obras hidráulicas, já construídas, em construção, 
ou projetadas pelo Govêrno Federal, 
compreendendo: 

a) as bacias irrigáveis, assim consideradas, 
para efeito desta lei, as áreas suscetíveis de 
beneficiamento pela abertura de canais de irrigação, 
partindo das barragens de acumulação, nunca 
superiores a três vêzes a área da bacia hidráulica do 
reservatório; 

b) as terras sêcas circunjacentes aos 
perímetros das bacias irrigáveis, nunca superiores a 
dez hectares para cada unidade de exploração, 
conforme definição no artigo 6º desta lei; 

c) as terras necessárias à  
construção das obras complementares; 
 

d) os terrenos das faixas de contôrno das 
reprêsas, até 200 (duzentos) metros de largura. 

§ 1º – A indenização dos imóveis 
desapropriados será baseada em mapas agrológicos 
cadastrais, devendo cada tipo de solo ser pago 
segundo o valor agrícola próprio, de acôrdo com a 
zona em que se encontrarem localizadas as terras 
admitida a valorização normal dos terrenos, assim 
compreendida aquela decorrente de obras 
hidráulicas construídas. 

§ 2º – Se o expropriado não concordar com a 
base estabelecida, fica assegurada ao expropriante 
imediata imissão de posse, prosseguindo a 
promessa de indenização nos têrmos de legislação 
vigente. 

Art. 3º – O plano de colonização constituirá um 
conjunto econômico formado por sistemas de 
irrigação independentes, integrados por grupos de 
colônias, cuja unidade de exploração é o lote. 

Art. 4º – Cada lote será formado de duas 
partes: 

a) uma área de terra irrigável ou irrigada, cuja 
divisão, além de outros fatôres ecológicos, 
obedecerá à seguinte tabela: 

1ª classe: 10 a 20 hectares; 
2ª classe: 20 a 30 hectares; 
3ª classe: 30 a 40 hectares; 
4ª classe: 40 a 50 hectares; 
b) um trato de terra sêca, cuja extensão não 

poderá ser superior a 10 (dez) hectares, conforme 
previsto na letra «b» do artigo segundo. 

Art. 5º – São isentas dos efeitos desta lei as 
terras utilizadas na produção de matéria-prima para 
a indústria açucareira. 

Art. 6º – Os terrenos das faixas de contôrno 
das reprêsas, depois de loteados de acôrdo com o 
que dispõe o art. 4º, serão arrendados a preços 
módicos, tendo em vista a área e qualidade da terra, 
dando-se preferência aos ex-proprietários. 

Parágrafo único. Desde que,  
por obras públicas e derivação ou ele- 
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vação mecânica, os terrenos das faixas de 
contôrno sejam suscetíveis de irrigação, ser-lhes-
ão aplicados os dispositivos gerais para as terras 
irrigáveis. 

Art. 7º – O Govêrno federal poderá realizar 
obras de beneficiamento em terras não sujeitas a 
desapropriação, a requerimento dos interessados, 
sendo as despesas pagas no prazo de 15 
(quinze) anos, vencendo juros anuais de 6 % 
(seis por cento), iniciando-se o pagamento após a 
conclusão dos serviços. Nesta hipótese, os 
terrenos beneficiados deverão ser explorados 
diretamente, excluída a parceria, permitindo-se, 
porém, o arrendamento a quem faça exploração 
direta. 

Parágrafo único. Os proprietários e 
arrendatários, para os fins desta lei, são 
considerados colonos, ficando sujeitos às mesmas 
obrigações e direitos, no que diz respeito às normas 
estabelecidas para a exploração das terras e às 
atividades sociais da colônia. 

Art. 8º – As atividades de colonização agrícola 
ficarão a cargo do Serviço Agro-Industrial do 
Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas e 
serão financiadas pelo Banco do Nordeste do Brasil 
S. A. 

Art. 9º – Para o cumprimento do disposto 
nesta lei, cabe ao Serviço Agro-Industrial do 
Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas: 

a) efetuar o loteamento das áreas 
desapropriadas para venda ou arrendamento; 

b) executar tôdas as obras de adaptações nos 
lotes, tendo em vista os fins a que se destinam; 

c) supervisionar os serviços de colonização e 
prestar assistência técnica e financeira aos colonos, 
nos têrmos da presente lei; 

d) promover todos os meios de dar às  
colônias assistência social, na medida dos seus 
recursos, notadamente no que se refere à assis- 
 

tência sanitária e profissional dos nucleados. 
Art. 10. O Govêrno Federal construirá em cada 

lote, uma casa de residência, um pequeno depósito 
para ferramentas e produtos colhidos, e efetuará o 
destocamento e regularização do solo para irrigação, 
bem como construirá os distribuidores permanentes 
de capacidade igual ou superior a 30 (trinta) litros por 
segundo. 

Art. 11. O lote provido das instalações e 
preparado para irrigação na forma do artigo anterior 
será vendido ou arrendada ao colono, de acôrdo com 
as prescrições da presente lei. 

Art. 12. A venda de lotes obedecerá às 
seguintes normas: 

a) o seu preço compreenderá ùnicamente o 
valor da terra e o custo das instalações, com o 
acréscimo de 3% (três por cento) ao ano; 

b) o pagamento será feito em prestações 
anuais e iguais, iniciadas a partir do 5º (quinto) ano; 

c) o prazo de pagamento será de 20 (vinte) 
anos; 

d) ao colono dar-se-á um contrato de 
promessa de venda, sendo-lhe a escritura definitiva 
passada após o pagamento da última prestação. 

Art. 13 – Assegurada a preferência aos chefes 
de família numerosa, são requisitos para comprar ou 
arrendar lotes: 

a) ser agricultor ou trabalhador rural em terra 
de propriedade alheia; 

b) possuir família ou ter a responsabilidade de 
sua manutenção; 

c) não exercer função pública. 
Art. 14 – Desde o momento em que receber o 

contrato de promessa, obrigar-se-á o colono a: 
a) iniciar imediatamente as atividades 

agrícolas; 
b) residir, com sua família, no local do  

trabalho e cultivá-lo pessoalmente, permitindo-se a 
admissão de assalariados para coopera- 
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rem eventualmente, a fim de suprir deficiências do 
trabalho familiar, sendo-lhe, contudo, facultado, 
excepcionalmente, residir fora da propriedade, desde 
que nela trabalho e a mantenha aproveitada, sob 
pena de ser afastado pela administração, mediante 
contradição justificada; 

c) cultivar, no primeiro ano, um têrço da área 
irrigada; no segundo, dois terços; no terceiro, todo o 
lote; 

d) não interromper o pagamento das 
prestações, salvo crise econômica de caráter geral, 
que afete a lavoura do núcleo de irrigação. 

Parágrafo único. Em caso de violação de 
qualquer das obrigações enumeradas nas alíneas 
dêste artigo, caducará, automaticamente, o contrato 
de promessa, pagando-se ao colono a indenização 
correspondente às parcelas já amortizadas da dívida. 

Art. 15 – O lote apenas poderá ser alienado a 
pessoa que ainda não possua área na colônia, e que 
tenha família constituída. 

Parágrafo único. É livre a sucessão. 
Art. 16 – Retirando-se voluntariamente o 

colono, no curso da amortização, ou depois de obter 
o título de propriedade, terá direito a indenização na 
forma da legislação civil. 

Art. 17 – No caso de abandono, antes  
de paga "a primeira prestação, as  
colheitas pendentes, os produtos armazenados  
e os animais pertencentes ao colono responderão 
pelo pagamento, inclusive juros, do lote  
adquirido. 

Art. 18 – O arrendamento de lotes obederá às 
seguintes normas: 

a) não poderá exceder de 6% (seis por cento) 
sôbre o valor venal do lote; 

b) a superfície restante de terras servidas 
pelas obras de irrigação será obrigatoriamente 
entregue à exploração de agricultores 
 

pobres, segundo o número de pessoas da família; 
c) o arrendatário não terá direito a indenização 

pelos prejuízos causados ao solo ou a benfeitorias 
preexistentes; 

d) o arrendamento terá o prazo de cinco anos, 
podendo ser renovado por iguais períodos; 

e) o arrendatário poderá ter seu contrato 
cancelado no caso de danificação do imóvel ou 
impontualidade pelo pagamento devido, cumprindo à 
administração fiscalizar a venda dos produtos. 

Art. 19 – Ao colono, adquirente ou arrendatário 
de lote, será prestada, para exercer suas atividades 
agrícolas, ampla assistência financeira, 
preferentemente através de cooperativas que, 
legalmente constituídas, serão financiadas pelo 
Banco do Nordeste do Brasil S. A. e demais órgãos 
estatais e semi-estatais do Govêrno Federal. 

Art. 20 – Em cada sistema de irrigação haverá 
um pôsto agrícola com a finalidade de orientar os 
colonos nas suas atividades, dando-lhes assistência 
técnica e educacional, fomentando a produção e 
planejando racionalmente a sistemática do trabalho. 

Parágrafo único. Para desempenho de suas 
atribuições, cabe aos postos agrícolas ministrar, ao 
lado de escolas de alfabetização, cursos práticos de 
aprendizado agrícola, tanto para os colonos e 
arrendatários, como para seus filhos e agregados, 
sendo causa de rescisão dos contratos a falta de 
freqüência sem motivo justificado. 

Art. 21 – Serão aproveitados de preferência 
nas obras do Departamento Nacional de Obres 
Contra as Sêcas os colonos dos núcleos de irrigação 
até que adquiram o título de propriedade do 
respectivo lote. 

Art. 22 – O Govêrno Federal, feita  
a desapropriação, reservará, anexa a cada  
lote ou grupo de lotes, uma área irrigável  
de acôrdo com a do sistema e conforme a 
  



– 632 – 
 

classificação agrológica, para localizar os flagelados 
nos períodos de longas estiagens. Nos anos 
normais, êsse terreno poderá ser arrendado, de 
preferência a colonos, a título precário. 

Art. 23 – As parcelas irrigáveis destinadas a 
socorrer flagelados, serão divididas em lotes 
variáveis e providas de casa rústica para abrigo de 
retirantes, aos quais o pôsto agrícola fornecerá, 
gratuitamente, água para irrigação e sementes, 
emprestando os instrumentos de trabalho. 

Art. 24 – As cooperativas de irrigantes e os 
postos agrícolas adquirirão cereais com o fim de 
formar reservas para o abastecimento dos mercados 
locais nos períodos de sêcas, permitindo que, na 
mesma época, os irrigantes se dediquem à produção 
de forragem destinada ao fornecimento,  
mediante venda, ao proprietário de rebanhos 
retirados das fazendas para as cercanias dos 
núcleos de irrigação. 

Art. 25. – O Departamento Nacional de Obras 
Contra as Sêcas, com recursos orçamentários 
previstos no art. 198 da Constituição Federal, 
construirá barragens, estações elevatórias, canais de 
irrigação, principais secundários, e outros com a 
capacidade mínima de trinta litros por segundo e 
obras conexas; obra de drenagem, principal e 
secundário; postos agrícolas, edificações 
necessárias às cooperativas de irrigantes, e mais 
instalações de serviço de assistência social, bem 
como estradas, plano de loteamento e colonização 
de terras. 

Parágrafo único. O S.A.I. poderá auxiliar, 
havendo disponibilidade, a construção de estações 
elevatórias e canais de irrigação ou drenagem, 
mediante prévia aprovação do Ministério da Viação e 
Obras Públicas. 

Art. 26 – Os colonos e arrendatários,  
ficam sujeitos a uma ta- 
 

xa de utilização da água para irrigação, obedecidas 
as seguintes modalidades; 

a) taxa por hectare, compreendendo tôda a 
área irrigável, independente de efetiva irrigação; 

b) taxa por metro cúbico de água realmente 
empregada na irrigação. 

§ 1º – Ao arbitrar a quota de consumo, será 
atendido seu fim principal, que é contribuir para a 
economia e evitar os inconvenientes dos excessos 
na rega das terras. 

§ 2º – No princípio de cada ano, à vista do 
orçamento das despesas de administração, 
conservação e distribuição dágua, em face da 
elevação do consumo, será estabelecida a taxa a ser 
paga pelo colono. Essa taxa se destina à 
manutenção do sistema de irrigação, terá 
escrituração especial e só poderá ser aplicada nos 
serviços gerais do sistema. 

Art. 27 – Fica proibida, nas terras irrigadas 
pelas obras construídas pelo Govêrno Federal no 
nordeste, a criação sôlta de gado bem como a 
cultura industrial de cana para produção de açúcar, 
rapadura e aguardente, exceto a cultura de cana 
existente na data da publicação desta lei. 

Art. 28 – A presente lei será aplicada não só 
no aproveitamento das terras beneficiadas pelos 
açudes, como nas que o forem por outras obras 
hidráulicas de elevação mecânica ou derivação 
realizada pelo Departamento Nacional de Obras 
Contra as Sêcas na região compreendida pelo 
Polígono, segundo os limites prefixados pela Lei nº 
175, de 7 de janeiro de 1946, ou outras que venham 
a ser elaboradas pelo Congresso Nacional. 

Art. 29 O Departamento Nacional de Obras 
Contra as Sêcas concertará, com os vários 
Departamentos do Ministério da Agricultura, planos 
de cooperação, para pesquisas agronômicas  
que interessem à agricultura irrigada das 
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zonas sêcas, bem como para o seu fomento 
econômico, conjugando esforços no sentido técnico 
e material para melhor aproveitamento das obras de 
irrigação. 

Art. 30 – Os contratos, têrmos e ajustes  
que forem lavrados em conseqüência das 
disposições da presente lei ficam isentos do sêlo 
federal. 

Art. 31 – Para colonização das terras 
irrigáveis, administração, conservação e exploração 
agrícola das obras de irrigação e distribuição dágua, 
o Poder Executivo baixará instruções especiais, 
visando ajustar as disposições desta lei às 
peculiaridades locais. 

Art. 32 – O Serviço Agro-lndustrial (S.A.I.) do 
Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas 
(D.N.O.C.S.) só adotará o regime de arrendamento 
no caso de desinterêsse pela aquisição na forma 
desta lei. 

Art. 33 – Esta lei entrará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

À Comissão Mista incumbida de relatar o veto. 
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 

Expediente. Sôbre a mesa requerimento que vai ser 
lido pelo Senhor Primeiro Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 379, DE 1959 

 
Com fundamento no artigo 214, nº 6, do 

Regimento Interno, requeremos a inserção em Ata 
de um voto de pesar pelo falecimento do General 
George Marshall, que além da destacada 
participação na luta pela vitória das democracias, na 
Segunda Guerra Mundial, desempenhou papel de 
excepcional relêvo no cenário político internacio- 
 

nal, quando Secretário de Estado do Govêrno dos 
Estados Unidos da América. 

Sala das Sessões, em 19 de outubro de 1959. 
– Caiado de Castro. – Francisco Gallotti. – Lobão da 
Silveira. – Mathias Olympio. – Novaes Filho. – lrineu 
Bornhausen – Ary Vianna. – Saulo Ramos. – Sérgio 
Marinho. – Cabral. – Daniel Krieger. – Cunha Mello. 
– Públio de Mello. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Caiado de Castro, para encaminhar a 
votação. 

O SR. CAIADO DE CASTRO (para 
encaminhar a votação) (*): Sr. Presidente, o 
requerimento que tive a oportunidade de encaminhar 
à Mesa, com o número de assinaturas exigido pelo 
Regimento, é não apenas a homenagem de um 
brasileiro que acompanhou, durante muitos anos, a 
vida do General George Marshall, como também de 
um soldado que dêle recebeu lições. 

Conheci o General Marshall quando veio ao 
Brasil em 1939; ao regressar aos Estados Unidos, a 
bordo do Cruzador «Nashville», com êle seguiram o 
General Góis Monteiro e alguns oficiais do seu 
Estado Maior. No decorrer dessa viagem, que 
também fiz e que se prolongou por quinze dias, 
houve reuniões diárias, para estudo da situação 
internacional e do problema brasileiro. Nós, oficiais 
mais jovens, tivemos oportunidade de assistir a 
discussões maravilhosas entre dois chefes muito 
inteligentes e cultos, os Generais George Marshall e 
Góis Monteiro. 

Em matéria de previsões e de conclusões, 
raramente se poderá chegar ao alcance  
a que atingiram e se tempo houvesse,  
procuraria verificar as notas que coligi nessa 
 
_________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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época, para relatar passagens verdadeiramente 
assombrosas. 

Depois, nos Estados Unidos, continuei a 
merecer a honra da simpatia do General Marshall, 
chefe militar extraordinário no preparo de seu país 
para a guerra e, na história norte-americana, o 
segundo militar sem o curso de West Point a galgar a 
Chefia do Estado Maior do Exército. 

Durante a conflagração mundial, demonstrou o 
General Marshall ser chefe militar excepcional e, 
terminada a guerra, foi o homem de Estado que 
todos conhecemos e que nos legou ensinamentos 
extraordinários, criando nova doutrina para os povos 
e para os militares. A êstes dizia o General: «A 
guerra não termina no campo de batalha, mas, depis 
que reconstruirmos o que foi destruído e 
ampararmos os que fizeram a guerra». 

Li, em jornal de ontem, uma apreciação sôbre 
o grande militar, que morre aos 78 anos de idade: 
«Grande Chefe Militar na paz, extraordinário Chefe 
Militar na guerra, grande Ministro de Estado no após-
guerra». 

Criou o celebérrimo Plano Marshall, sem o 
qual seria tôda a Europa prêsa fácil do comunismo. 

Dos ensinamentos do General Marshall 
tivemos resultados imediatos: vinte e quatro horas 
após o armistício trabalhávamos na reconstrução do 
país devastado pela guerra. Quando digo «nós» 
refiro-me aos Aliados e, em particular, aos 
brasileiros, pois justamente nessa ocasião, quando 
cheguei à chamada retaguarda já encontrei a tropa 
brasileira de engenharia reconstruindo uma ponte 
sôbre o Rio Marano, destruída durante a luta. 

A êsse homem, Sr. Presidente, é que desejo 
render minhas homenagens; além de grande chefe 
militar e civil, foi, também, amigo do Brasil, tendo 
demonstrado, em ocasiões bastante sérias, até onde ia 
 

sua simpatia e estima por nossa Pátria. 
Há fatos, nas ocasiões contados pelo  

então General Góis Monteiro, que bem demonstram 
minha assertiva. Não desejo repeti-los, receioso  
de que minha memória possa trair-me e, assim,  
não consiga relatá-los tal como se passaram.  
Rendo tal homenagem ao General Marshall  
porque, sinto o que foi para a humanidade, o que 
representou para tôdas as democracias. Lembro  
os ensinamentos que nos deixou – a nós  
militares principalmente – e sinto que, no Brasil,  
não tenhamos aprendido. Continuamos, até hoje, 
considerando o guerra em que tomamos parte fato 
isolado da história do Brasil. 

Por dolorosa coincidência na mesma fôlha  
em que o «Jornal do Brasil», noticia o falecimento  
do General Marshall e lhe rende a homenagem  
que merece, há o caso da espôsa de um  
pracinha, com quatro filhos – esperando o quinto –  
e que pede emprêgo – não esmola – para o  
marido a fim de que suas crianças não morram de 
fome. 

Sr. Presidente, morre o Chefe do Estado- 
Maior da mais forte potência do mundo que  
ensinava e praticava o bem. Vinte e quatro horas 
depois de terminada a guerra, dizia que se deveria 
socorrer o vencido. Foi o autor do Plano Marshall; foi 
o grande Marechal que recebeu o Prêmio Nobel da 
Paz. 

Quando se prestam homenagens a essa 
extraordinária figura verificamos que, no Brasil, 
esquecemos os pracinhas que ajudaram a construir 
os monumentos da democracia. 

Eram as modestas palavras que desejava 
pronunciar encaminhando a votação do requerimento 
que tive a honra de submeter à apreciação do 
Senado. (Muito bem). 
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O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
requerimento. 

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

Está aprovado. 
A Mesa cumprirá a decisão do Plenário. 

(Pausa). 
No Expediente há pouco lido figura a 

Mensagem nº 450, em que o Sr. Presidente da 
República comunica as razões do veto ao projeto de 
lei que estabelece normas para a colonização de 
terras ao Polígono das Sêcas. 

A fim de conhecerem dêsse veto convoco as 
duas Casas do Congresso Nacional para sessão 
conjunta, no dia 10 de novembro próximo, às 21 
horas. 

Para a Comissão Mista que o deverá relatar 
designo os Senhores Senadores: Lobão da Silveira – 
PSD. – Argemiro de Figueiredo – PTB. – Reginaldo 
Fernandes UDN. (Pausa). 

Na sessão de 15 do corrente terminou o prazo, 
para apresentação de emendas perante a Mesa, ao 
Subanexo Orçamentário para 1960, nº 4.14, 
referente ao Ministério da Fazenda. 

Nenhuma emenda foi oferecida. 
Os Senhores Senadores que tenham 

alterações a sugerir a êsse subanexo poderão 
encaminhá-las à Comissão de Finanças. 

Continua o Expediente. 
Não há orador inscrito. (Pausa). Nenhum 

Senador pedindo a palavra, passo à 
 

ORDEM DO DIA 
 

Discussão única do Projeto de Lei da  
Câmara nº 67, de 1959, que estima a  
Receita e fixa a Despesa da União para o  
exercício financeiro de 1960, na parte referente  
ao Ministério da Guerra (Anexo nº 4 –  
Subanexo 4.16), tendo Parecer nº 548, de 1959,  
da Comissão de Finanças, favorável ao projeto 
 

e às Emendas números 2 a 5, contrário à de nº 1, e 
oferecendo as de números 6 (C.F.) a 37 (C.F.). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 

emenda que vai ser lida pelo Sr. Primeiro Secretário. 
É lida e apoiada a seguinte 

 
EMENDA 

 
Nº 38 

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

obras. 
Inclua-se: Construção de um pavilhão 

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

 
Justificação 

 
Trata-se de verba destinada a completar obras 

já iniciadas, de caráter inadiável. Daí a razão da 
emenda. 

Sala das Sessões, em 19 de outubro de 1959. 
– Filinto Müller. – Menezes Pimentel. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto com a emenda. (Pausa). 

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

O projeto volta, com a emenda, à Comissão de 
Finanças. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 67, de 1959, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício financeiro de 
1960, na parte referente ao Ministério das Relações 
Exteriores (Anexo nº 4 Subanexo 4.18), tendo 
Parecer nº 579, de 1959, da Comissão de Finanças, 
favorável ao projeto e à Emenda nº 1, e oferecendo 
as de números 2-CF a 12-CF. 
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O SR. PRESDENTE: – Sôbre a mesa emenda 

que vai ser lida pelo Sr. Primeiro Secretário. 
É lida e apoiada a seguinte: 

 
EMENDA 

 
Nº 13 

 
Secretaria de Estado – Encargos Gerais. 
2.0.00 – Transferência 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções 
2.1.02 – Subvenções Ordinárias  
Inclua-se: Confederação Brasileira de 

Desportos. 
1) Para auxiliar a participação do Brasil em 

competições desportivas internacionais, de caráter 
continental, realizadas fora do Brasil – 5.000.000. 

2) Para auxiliar a realização de atividades 
decorrentes dos Jogos Desportivos Luso-Brasileiros 
– 8.000.000. 

 
Justificação 

 
Seria omissão inadmissível deixar a Lei 

Orçamentária de consignar verbas para auxiliar a 
participação do Brasil em competições desportivas 
internacionais realizadas fora do Brasil, mormente 
quando se trate de atividades decorrentes dos Jogos 
Desportivos Luso-Brasileiros. 

Sala das Sessões, em 19 de outubro de 1959. 
– Caiado de Castro. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto com a emenda. (Pausa). 

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

Volta a matéria à Comissão de Finanças. 
 
Discussão única do Parecer da Comissão de 

Relações Exteriores sôbre a Mensagens  
número 170, de 1959, pela qual o Sr. Presidente  
da República submete ao Senado a escolha 
 

do Senhor Rubens Ferreira de Melo, Ministro  
de primeira classe, para exercer o cargo  
de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário 
junto ao Govêrno da República do Chile. 

 
O SR. PRESIDENTE: – O item 3º da Ordem 

do Dia consta de matéria a ser apreciada em sessão 
secreta. 

Peço aos funcionários da Mesa tomem as 
providências nesse sentido. 

A sessão transforma-se em secreta às 21 
horas e 20 minutos e volta a ser pública às 21 horas 
e 30 minutos). 

O Sr. Filinto Müller asume a Presidência. 
O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a 

sessão pública. 
Embora tenha sido convencionado que  

nas sessões de terça-feira a Ordem do  
Dia seja destinada a trabalho de Comissões,  
para a de amanhã será dada matéria, uma  
vez que se trata de projeto de emenda à 
Constituição, no seu quinto dia, e o Regimento 
estabeleça que essa discussão se faça em cinco 
dias consecutivos. 

Designo para amanhã a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Primeira discussão (5º dia) do Projeto  
de Emenda à Constituição nº 2, de 1959, que  
altera dispositivos constitucionais referentes  
à organização do Estado da Guanabara,  
tendo substitutivo do Senhor Jefferson de  
Aguiar e mais 17 Senhores Senadores e  
Parecer contrário ao projeto, sob número 233, de 
1959, da Comissão Especial (com votos em 
separado dos Senhores Jefferson de Aguiar e 
Afonso Arinos). 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 21 horas e 35 

minutos. 
 



140ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 20 DE OUTUBRO DE 1959 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. FILINTO MÜLLER E CUNHA MELLO 
 
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se 

presentes os Senhores Senadores: 
Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Lameira Bittencourt. 
Zacharias de Assumpção. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Leônidas Mello. 
Mathias Olympio. 
Victorino Corrêa. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Dix-Huit Rosado. 
Argemiro de Figueiredo. 
João Arruda. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Silvestre Péricles. 
Lourival Fontes. 
Heribaldo Vieira. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Otávio Mangabeira. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Milton Campos. 
Moura Andrade. 
Lino de Mattos. 

Padre Calazans. 
Pedro Ludovico. 
Coimbra Bueno. 
Taciano de Mello. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Fernando Corrêa. 
Alô Guimarães. 
Gaspar Velloso. 
Souza Naves. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Irineu Bornhausen. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin. – (56). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 56 Senhores Senadores. 
Havendo número legal, 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 Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

Mensagem 
 

Do Sr. Presidente da República, nos seguintes 
têrmos: 

 
MENSAGEM 

 
Nº 193, de 1959 

 
Em 20 de outubro de 1959. 
Senhor Primeiro Secretário. 
Tenho a honra de encaminhar  

a V. Exa. a inclusa Mensagem do 
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Sr. Presidente da República, submetendo à 
apreciação do Congresso Nacional a nomeação 
do Sr. Antônio Mendes Vianna para exercer a 
função de Embaixador Extraordinário e 
Plenipotenciário do Brasil junto ao Govêrno da 
Grécia. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. 
Exa. os protestos de minha elevada estima e 
consideração. – José Sette Câmara, Chefe do 
Gabinete Civil. 

Nº 461. 
Senhores Membros do Senado Federal. 
De acôrdo com o preceito constitucional, tenho 

a honra de submeter à vossa aprovação a nomeação 
que desejo fazer do Sr. Antônio Mendes Vianna para 
exercer a função de Embaixador Extraordinário e 
Plenipotenciário do Brasil junto ao Govêrno da 
Grécia. 

Os méritos do Sr. Antônio Mendes Vianna, 
que me induziram a escolhê-lo para o 
desempenho dessas elevadas funções, constam 
da inclusa informação do Ministério das Relações 
Exteriores. 

Rio de Janeiro, em 20 de outubro de 1959. –  
Juscelino Kubitschek. 

DP-158-312.4: 
Em 9 de outubro de 1959. 
A S. Exa. o Sr. Doutor Juscelino Kubitschek de 

Oliveira, Presidente da República. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de submeter à assinatura de V. 

Exa., para os fins previstos no art. 67, da Constituição, 
projeto de Mensagem ao Senado Federal, a que 
acompanha o curriculum vitae do Diplomata Antônio 
Mendes Vianna, indicado para exercer a função  
de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário 
 

do Brasil junto ao Govêrno da Grécia. 
Aproveito a oportunidade para renovar a V. 

Exa., Sr. Presidente, os protestos do meu mais 
profundo respeito. – (a) Horácio Láfer. 

 
CURRICULUM VITAE 

 
Diplomata Antônio Mendes Vianna 

 
O Diplomata Antônio Mendes Vianna nasceu 

em São Luís, Estado do Maranhão, em 24 de agosto 
de 1908. 

2 – Bacharel em Direito pela Faculdade de 
Direito da Universidade do Rio de Janeiro, em 1930. 
Membro Correspondente da Real Academia de 
Ciências Históricas e Belas Artes de Toledo, em 
1946. Diplomado pelo Curso Superior de Guerra da 
Escola Superior de Guerra, em 1958. 

3 – Ingressou no Ministério das Relações 
Exteriores como Contratado, em 1º de março de 
1928; nomeado Cônsul de Terceira Classe, em 30 de 
março de 1933; promovido a Cônsul de Segunda 
Classe, por merecimento, em 20 de junho de 1934; 
promovido a Primeiro Secretário, por merecimento, 
em 7 de dezembro de 1943; Conselheiro, em 7 de 
março de 1949; promovido a Ministro de Segunda 
Classe, por merecimento, em 28 de março de 1950; 
e promovido a Ministro de Primeira Classe, por 
merecimento, em 5 de maio de 1958. 

4 – Durante sua carreira, desempenhou as 
funções seguintes: 

Cônsul Adjunto do Brasil em Budapeste, de 16 
de maio de 1935 a 19 de novembro de 1936; 

Segundo Secretário da Embaixada do Brasil 
na Venezuela, de 18 de dezembro de 1936 a 26 de 
dezembro de 1937; 
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Encarregado de Negócios do Brasil na 

Venezuela, de 5 de abril de 1937 a 22 de dezembro 
de 1937; 

Segundo Secretário da Embaixada do Brasil 
na Argentina, de 14-2-38 a 2-11-40; 

Segundo Secretário da Embaixada do Brasil, 
no Chile, de 22 de outubro de 1942 a 7 de dezembro 
de 1943; 

Primeiro Secretário da Embaixada do Brasil no 
Chile, de 7 de dezembro de 1943 a 3 de janeiro de 
1944; 

Primeiro Secretário da Embaixada do Brasil na 
Espanha, de 10 de março de 1944 a 2 de março de 
1949; 

Encarregado de Negócios do Brasil na 
Espanha, de 25 de fevereiro de 1946 a 8 de abril de 
1946; de 25 de setembro de 1947 a 16 de outubro de 
1947 e de 20 de novembro de 1947 a 8 de julho de 
1948; 

Cônsul-Geral do Brasil em Antuérpia, de 11 de 
abril de 1951 a 1º de abril de 1954; 

Ministro Plenipotenciário do Brasil no Irã, de 
17 de abril de 1954 a 5 de julho de 1957. 

5 – Além dessas funções, exerceu o Diplomata 
Antônio Mendes Vianna as seguintes missões e 
comissões: 

– Auxiliar da organização do serviço geral de 
delimitação e caracterização das fronteiras do Brasil 
e de ligação das estradas-de-ferro nacionais com a 
Estrada-de-Ferro Pan-Americana, 1-6-928. 
Escriturário, 1-1-931; 

– Secretário da Segunda Sub-Comissão da III 
Reunião de Consultas dos Ministros das Relações 
Exteriores das Repúblicas Americanas, realizada no 
Rio de Janeiro, 8-1-942; 

Assessor da Delegação Brasileira à reunião da 
Comissão Preparatória das Nações Unidas, Londres, 
novembro de 1945; 

– Assessor da Delegação do Brasil à Primeira 
Parte da Primeira Assembléia Geral da ONU, 
Londres, janeiro de 1946; 

– Assessor da Delegação do Brasil à 
Comissão de Inquérito Balcânico da ONU, Grécia, 
janeiro de 1947; 

– Delegado Chefe do Brasil à Comissão de 
Inquérito Balcânico da ONU, Genebra, junho de 1947; 

– Representante do Ministério das Relações 
Exteriores junto ao Senado Federal e à Câmara dos 
Deputados, abril de 1949; 

– Chefe da Comissão de Organismos 
Internacionais, em abril de 1949; 

– Delegado Suplente do Brasil na XI Sessão 
do Conselho Econômico e Social das Nações 
Unidas, em Genebra, em julho de 1950; 

– Chefe, interino, da Divisão Política em 8-9-950; 
– Delegado Chefe do Brasil à Comissão das 

Nações Unidas para investigar condições para 
eleições livres na Alemanha, em fevereiro de 1952; 

– Assistente do Comando da Escola Superior 
de Guerra, em 3-10-1957; 

– Secretário-Geral do Ministério das Relações 
Exteriores, de 5 de julho de 1958 a 6 de agôsto de 
1959. 

6 – Dos assentamentos pessoais do Diplomata 
Antônio Mendes Vianna, verifica-se que: 

a) não consta dêles qualquer nota que o 
desabone; 

b) foi êle diversas vêzes elogiado pelo 
desempenho dado a suas missões e comissões; 

c) é casado com a Senhora Carmen Serra 
Franco de Sá Mendes Vianna, de nacionalidade 
brasileira, de quem tem dois filhos. 

7 – O Diplomata Antônio Mendes  
Vianna, que se encontra presentemente no  
Rio de Janeiro, é indicado para exercer a  
função de Embaixador Extraordinário e Ple- 
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nipotenciário do Brasil junto a Sua Magestade o Rei 
dos Helenos. – Beata Vettori – Chefe da Divisão do 
Pessoal. 

Á Comissão de Relações Exteriores. 
 

AVISO 
 

Do Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas, 
como segue: 

Aviso nº 385.59. 
Em 19 de outubro de 1959.  
Senhor Primeiro Secretário, 
Em aditamento ao meu Aviso nº 367-GM, de 9 

de outubro do corrente ano, cabe-me prestar a 
Vossa Excelência os esclarecimentos que se 
seguem, com o que ficam completadas as 
informações solicitadas pelo Sr. Senador Lino de 
Mattos no Requerimento nº 516 58. 

2 – No requerimento em aprêço, indagava S. 
Exa. o seguinte (item-1º): 

1) Quais as atuais condições do tráfego e que 
obras estão programadas para reaparelhar o ramal 
que conecta a linha Rio São Paulo da Estrada-de-
Ferro Central do Brasil – Rêde Ferroviária Federal 
S.A., a Bananal, cidade do Estado de São Paulo? 

3 – A respeito, informo a Vossa Excelência 
que, conforme estudos a que procedeu a Estrada-de-
Ferro Central do Brasil, a exploração do ramal de 
Bananal, em 1958, foi deficitária, com prejuízo médio 
mensal de Cr$ 415.092 00 e anual de Cr$ 
4.981.174,00. 

Assim, considerando exclusivamente o 
interêsse financeiro da Estrada, seria aconselhável a 
retirada dos trilhos dêsse ramal, que sendo de bitola 
estreita, articulado no ramal de São Paulo, tem uma 
administração custosa, pois o material rodante de 
bitola estreita é reparado nos depósitos de bitola 
 

larga, em Barra do Pirai, ou ,Cachoeira. 
5 – A região, porém, é dotada, de bom  

clima e produz apreciável quantidade de  
leite, carvão vegetal para alimentar os altos-fornos 
das indústrias sediadas em Barra Mansa e Saudade, 
e tem matas ainda inexploradas, de onde 
futuramente poderão ser extraídos dormentes para a 
Central do Brasil. Por essas razões, foi considerado 
preferível pela Estrada o alargamento de bitola, ao 
envés do arrancamento dos trilhos, tendo sido as 
obras iniciadas antes da constituição da Rêde 
Ferroviária. 

6 – Pelos estudos procedidos, verificou-se que 
o alargamento de bitola, no trecho saudade a Rialto, 
com a extensão de 12 quilômetros, era fácil e 
conveniente, pois poderia incentivar a instalação de 
indústrias pesadas, em falta de área disponível nas 
imediações de Barra Mansa. 

7 – A conclusão das obras até Rialto está 
orçada em cêrca de Cr$ 28.000.000,00. No trecho 
Rialto a Bananal, com a extensão de 14 quilômetros, 
a linha tem traçado precário e o alargamento exigirá 
a substituição de cinco pontes e deverá prosseguir 
em etapa posterior, dependendo de estudos que 
estão sendo realizados pelo Departamento de Obras 
da Estradade-Ferro Central do Brasil e que, 
oportunamente, serão submetidos à aprovação da 
Rêde Ferroviária Federal S.A. 

Renovo a V. Exa. meus protestos de elevado 
aprêço e distinta consideração. – Ernani do Amaral 
Peixoto. 

Dê-se conhecimento ao Raquerente. 
 

Ofícios 
 

Da Câmara dos Deputados, sob ns. 119 e 
1.815, encaminhando autógrafos dos seguintes: 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 67, DE 1959 

 
(Projeto nº 350-B de 1959, na Câmara dos Deputados) 

 
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o Exercício Financeiro de 1960 

 
ANEXO 4 – PODER EXECUTIVO 

 
4.01 – Presidência da República 

4.01.01 – Presidência da República 
 

(Despesas Próprias) 
 

 Rubricas da Despesa Dotação 
  Fixa Variável 
    
 Despesas Ordinárias   
 VERBA 1.0.00 – CUSTEIO   
    
 Consignação 1.1.00 – Pessoal Civil   
    
 Subconsignações:   
1.1.01 – Vencimentos........................................................................................ 1.944.000  
1.1.02 – Subsídios e representações ................................................................  1.800.000 
1.1.04 – Salários de mensalistas.......................................................................  1.687.200 
1.1.10 – Diárias..................................................................................................  780.000 
1.1.14 – Salário-família......................................................................................  250.000 
1.1.15 – Gratificação de função......................................................................... 234.000  
1.1.18 – Gratificação pela representação de gabinete......................................  15.600.000 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de serviço........................................ 345.960  
1.1.27 – Abono provisório (Lei nº 3.531, de 19 de janeiro de 1959)..................  1.159.560 
  2.523.960 21.276.760 
 Total da Consignação 1.1.00............................................................... 23.800.720 
    
 Consignação 1.3.00 – Material de Consumo e de Transformação   
    
 Subconsignações:   
1.3.02 – Artigos de expediente, desenho, ensino e educação..........................  600.000 
1.3.03 – Material de limpeza, conservação e desinfecção.................................  720.000 
1.3.04 – Combustíveis e lubrificantes................................................................  3.900.000 
1.3.05 – Materiais e acessórios de máquinas, de viaturas e de aparelhos.......  2.400.000 
1.3.10 – Matérias-primas e produtos manufaturados ou semimanufaturados 

destinados a qualquer transformação.................................................. 
  

600.000 
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 Rubricas da Despesa Dotação 
  Fixa Variável 
1.3.11 – Produtos químicos, biológicos, farmacêuticos e odontológicos; 

artigos cirúrgicos e outros de uso nos laboratórios ............................. 
  

300.000 
1.3.13 – Vestuários, uniformes, equipamentos, e acessórios; roupa de cama, 

mesa e banho ...................................................................................... 
  

1.950.000 
 Total da Consignação 1.3.00 ..............................................................  10.470.000 
    
 Consignação 1.4.00 – Material Permanente   
    
 Subconsignações:   
1.4.03 – Material bibliográfico em geral; filmes .................................................  120.000 
1.4.04 – Ferramentas e utensílios de oficina ....................................................  240.000 
1.4.05 – Materiais e acessórios para instalações elétricas ...............................  300.000 
1.4.08 – Material artístico; instrumentos de música; flâmulas e bandeiras .......  60.000 
1.4.09 – Utensílios de copa, cozinha, dormitório e enfermaria .........................  600.000 
1.4.11 – Modelos e utensílios de escritório, biblioteca, ensino, laboratório e 

gabinete técnico ou científico .............................................................. 
  

240.000 
1.4.12 – Mobiliário em geral ..............................................................................  1.200.000 
 Total da Consignação 1.4.00 ..............................................................  2.760.000 
    
 Consignação 1.5.00 – Serviços de Terceiros   
    
 Subconsignações:   
1.5.02 – Passagens, transporte de pessoas e de suas bagagens, pedágios....  420.000 
1.5.03 – Assinatura de órgãos oficiais e de recortes de publicações 

periódicas ............................................................................................ 
  

180.000 
1.5.04 – Iluminação, fôrça motriz e gás ............................................................  1.350.000 
1.5.05 – Serviços de asseio e higiene; taxas de água, esgôto e lixo ................  90.000 
1.5.06 – Reparos, adaptações, recuperação e conservação de bens móveis..  1.200.000 
1.5.07 – Publicações, serviços de impressão e de encadernação ...................  48.000 
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas, porte postal, 

assinatura de caixas postais ............................................................... 
  

3.240.000 
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 Rubricas da Despesa Dotação 
  Fixa Variável 
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis; foros e despesas de 

condomínio 
  

 
 1) Para pagamento de aluguel do terreno ocupado pela guarda do 

Palácio Laranjeiras........................................................................ 
  

240.000 
 Total da Consignação 1.5.00 ..............................................................  6.768.000 
    
 Consignação 1.6.00 – Encargos Diversos   
    
 Subconsignações:   
1.6.01 – Despesas miúdas de pronto pagamento .............................................  300.000 
1.6.03 – Prêmios, diplomas, condecorações e medalhas .................................  84.000 
1.6.04 – Festividades, recepções, hospedagens e homenagens .....................  900.000 
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento de programas, serviços e 

trabalhos específicos 
  

 1) Manutenção dos Palácios Presidenciais ......................................  3.900.000 
 2) Despesas de qualquer natureza com a manutenção dos 

Palácios Presidenciais em Brasília ............................................... 
  

15.000.000 
 Total da Consignação 1.6.00 ..............................................................  20.184.000 
 Total da Verba 1.0.00 .......................................................................... 63.982.720 
 Total das Despesas Ordinárias ........................................................... 63.982.720 
    
 Despesas de Capital   
 VERBA 4.0.00 – INVESTIMENTOS   
    
 Consignação 4.1.00 – Obras   
    
 Subconsignações:   
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação e despesas de emergência com 

bens imóveis ....................................................................................... 
  

3.000.000 
 Total da Consignação 4.1.00 ..............................................................  3.000.000 
    
 Consignação 4.2.00 – Equipamentos e Instalações   
    
 Subconsignações:   
4.2.01 – Máquinas, motores e aparelhos ..........................................................  1.200.000 
4.2.02 – Automóveis de passageiros ................................................................  900.000 
4.2.03 – Camionetas de passageiros, ônibus, ambulâncias e jipes .................  600.000 
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 Rubricas da Despesa Dotação 
  Fixa Variável 
4.2.04 – Auto-caminhões, autobombas; camionetas de carga; auto-socorro ....  300.000 
4.2.10 – Instalações e equipamentos para obras ..............................................  2.000.000 
 Total da Consignação 4.2.00 ...............................................................  5.000.000 
 Total da Verba 4.0.00 ...........................................................................  8.000.000 
 Total das Despesas de Capital ............................................................  8.000.000 
 Total Geral ........................................................................................... 71.982.720 
    

 4.01.02 – Presidência da República (Encargos Gerais)  
    
 Rubricas da Despesa Dotação 
   Variável 
 Despesas Ordinárias  Cr$ 
 VERBA 1.0.00 – CUSTEIO   
    
 Consignação 1.6.00 – Encargos Diversos   
    
 Subconsignações:   
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento de programas, serviços e 

trabalhos específicos 
  

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

  
 
 

25.000.000 
  1) Abono provisório (Lei nº 3.531, de 19-1-59) ..............................  1.007.280 
  2) Gratificação especial p/ complementação de salário-mínimo 

(Art. 5º da Lei nº 3.531, de 19-1-59) .......................................... 
  

230.400 
 Total do Item 1 .....................................................................................  26.237.680 
    
 2) Conselho Coordenador do Abastecimento (Decretos  

números 36.521, de 2-12-1954, 38.841, de 12-3-56 e  
41.250, de 5-4-57, Decreto nº 43.395, de 13-3-958).  
Despesas de qualquer natureza com a manutenção e 
funcionamento, inclusive elaboração de estudos, realização de  
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 Rubricas da Despesa Dotação 
   Variável 
   Cr$ 
 inquéritos, pesquisas e projetos relacionados com o planejamento e 

coordenação da política nacional de produção, circulação, 
estocagem, distribuição e consumo de gêneros alimentícios ............. 

  
 

35.918.000 
 1) Abono provisório (Lei nº 3.531, de 19-1-59) ...................................  1.966.800 
 2) Gratificação especial p/ complementação de salário-mínimo (art. 

5º da Lei nº 3.531, de 19-1-59) ............................................................ 
  

115.200 
 Total do Item 2 .....................................................................................  38.000.000 
 3) Conselho do Desenvolvimento do Nordeste. Despesas de 

qualquer natureza com a manutenção inclusive elaboração de 
estudos. projetos e investigações econômicas e sociais .................... 

  
 

30.000.000 
 4) Grupo de Trabalho incumbido de estudar a situação Econômica 

da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí (Decreto nº 43.395, de 13-3-58). 
Despesas de qualquer natureza .......................................................... 

  
 

7.000.000 
 5) Comissão Executiva de Armazéns e Silos   
 1) Para manutenção e construção de armazéns e silos e centros 

de abastecimento ........................................................................ 
  

50.000.000 
 Total da Consignação 1.6.00  151.237.680 
 Total da Verba 1.0.00  151.237.680 
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 Rubricas da Despesa Dotação 
   Variável 
   Cr$ 
 VERBA 2.0.00 – TRANSFERÊNCIAS   
    
 Consignação 2.1.00 – Auxílios e Subvenções   
    
 Subconsignações:   
2.1.01 – Auxílios   
 3) Entidades autárquicas   
  1) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística   
   1) Conselho Nacional de Estatística (inclusive 

Administração Geral do IBGE, Inspetorias Regionais 
de Estatística, Agências Municipais de Estatística ... 

  
 

500.000.000 
   1) Abono provisório (Lei nº 2.531, de 19 4-59) ..............  180.700.000 
   2) Gratificação especial p/ complementação de salário-

mínimo (art. 5º da Lei nº 3.531, de 19-1-59) ............. 
  

50.000 
 Total do Item 1 ............................................................................  680.750.000 
  2) Núcleo de Planejamento Censitário ................................  25.000.000 
  1) Abono provisório (Lei nº 3.531, de 19-1-59) .............  2.435.000 
  2) Despesas de qualquer natureza com o VII 

Recenseamento Geral de 1960 ................................ 
  

300.000.000 
 Total do Item 2 ............................................................................  327.435.000 
  3) Escola Nacional de Ciências Estatísticas ........................  25.000.000 
  1) Abono provisório (Lei nº 3.531, de 19-1-59) .............  4.321.000 
 Total do Item 3 ............................................................................  29.321.000 
  4) Conselho Nacional de Geografia .....................................  200.000.000 
   1) Abono provisório (Lei nº 3.531, de 19-1-59) .............  27.084.000 
 Total do Item 4 ............................................................................  227.084.000 
  2) Conselho Nacional de Pesquisas ....................................  304.500.000 
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 Rubricas da Despesa Dotação 
   Variável 
   Cr$ 
    
  1) Abono provisório (Lei nº 3.531, de 19-1-59) ...........................  5.182.000 
  2) Gratificação especial p/ complementação de salário-mínimo 

(art. 5º da Lei nº 3.531, de 19-1-59) ....................................... 
  

318.000 
 Total do Item 2 ...................................................................................  310.000.000 
  3) Comissão Nacional de Energia Nuclear .................................  500.000.000 
 Total da Consignação 2.1.00 .............................................................  2.074.590.000 
 Total da Verba 2.0.00 ........................................................................  2.074.590.000 
 Total das Despesas Ordinárias .........................................................  2.225.827.680 
 Total Geral .........................................................................................  2.225.827.680 

 
À Comissão de Finanças. 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 17, DE 1959 
 

(Nº 25-A, de 1959, na Câmara dos Deputados) 
 
Determina o registro do têrmo de contrato 

celebrado entre a Divisão do Material do Ministério 
da Agricultura e a firma I.B.M. – World Trade 
Corporation. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É determinado o registro do têrmo de 

contrato celebrado, em 18 de maio de 1957, entre a 
Divisão do Material do Ministério da Agricultura e a 
firma I.B.M. World Trade Corporation, para locação 
de serviços de máquinas elétricas de contabilidade e 
estatística, à base de cartões perfurados, em 
proveito do Serviço de Meteorologia. 

Art. 2º Êste decreto legislativo  
entrará em vigor na data de sua 
 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Às Comissões de Constituição e Justiça e de 

Finanças. 
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 

Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Sérgio 

Marinho, primeiro orador inscrito. 
O SR. SÉRGIO MARINHO (lê o seguinte 

discurso): – Sr. Presidente – Gustavo Corção ocupa 
um dos lugares proeminentes na nossa planície 
mental. É êle – que não conheço, pessoalmente – 
um dos mais vigorosos pensadores do Brasil atual, 
uma inteligência arguta e muito bem adestrada, 
posta a serviço de nossa pátria, prescrutando-lhe os 
problemas mais momentosos e preconizando 
soluções. 

Não fôssem êsses altos atributos, que  
lhe exornam a personalidade, escusar-me-ia  
de retornar a esta tribuna para esclarecer  
ou justificar, mais uma vez, meu pronun- 
  



– 648 – 
 

ciamento, quando do arremêsso de um foguete à 
Lua, pelos cientistas da União Soviética. 

No "Correio do Povo", de Pôrto Alegre, o Sr. 
Gustavo Corção escreveu a crônica que passo a ler: 

 
A VISITA DO SR. KRUSCHEV 

 
(Especial para o "Correio do Povo") 

 
Gustavo Corção 

 
Sinceramente, na maior paz de espírito e com a 

maior isenção de ânimo, não consigo me entusiasmar 
com o foguete que os russos dizem ter atirado à Lua 
e que todos, inclusive o Senador Sérgio Marinho, da 
Bancada do Rio Grande do Norte, passaram a 
considerar como um acontecimento decisivo para a 
humanidade em geral e para o Brasil em particular. 
O mérito que não posso negar aos russos é o da 
técnica publicitária. Êles conhecem bem a fraqueza 
do Ocidente, a chaga do culto do sucesso, a mania 
publicitária, o afã de estar na ordem do dia, e é por 
essa brecha de nossa civilização que penetram os 
teleguiados psicológicos, os invisíveis foguetes que 
abalam as almas, que deixam o papalvo boquiaberto 
e dócil para qualquer colaboração. Vejo o 
acontecimento pelo lado do susto e não como o 
ilustre Senador potiguar, pelo lado dos rumos novos 
que o foguete na Lua vem despertar para o Brasil. 
Observe-se de passagem que os rumos do Brasil se 
tornam a cada dia mais bizarros. Para melhorar a 
vida de 80% da população que mora numa orla 
litorânea não integrada, e que aí padece fome e 
sêde, o Govêrno achou que devia construir uns 
palácios desenhados pelo Senhor Niemeyer a  
mil e duzentos quilômetros de distância de todos 
 

os pontos habitados do Brasil. Dizem que assim 
imprimirão à história do Brasil novos rumos. Agora é 
na Lua, a trezentos e oitenta e quatro mil 
quilômetros, que estão os referidos novos rumos do 
Brasil. 

Reputo falsa a comparação entre êsse 
expansionismo planetário e as grandes descobertas 
da Renascença. Enquanto os navegantes como 
Colombo e Vasco da Gama descobriram o mundo, a 
terra dos homens, êsses de hoje procuram uma 
mágica, uma escamoteação, um truque que desvie a 
atenção do respeitável público para o problema do 
homem. 

É incrível o primarismo que vê nesses feitos 
de balística uma prova do "progresso", do 
"adiantamento" e da "superioridade" dos russos! 
Permitindo-me parodiar um grande discurso de  
São Paulo Apóstolo, eu diria que não tomaria  
como prova de bondade do regime o progresso  
real que êles apresentassem em todos os ramos  
da ciência, e não sòmente numa técnica 
especializada. Ainda que êles estivessem em 
primeiro lugar na eletrônica, na matemática, na 
astronomia, na botânica. ainda que êles 
apresentassem ao mundo os melhores bailarinos,  
os melhores violinistas, os melhores flautistas, o 
campeão de estenografia e o campeão de box,  
eu continuaria a dizer que não bastam êsses títulos  
para provar que um regime político é bom. Bem  
sei que tenho certa dificuldade de transmitir essa 
idéia, porque, como já assinalei, um dos pontos 
fracos de nossa cultura reside precisamente na 
incapacidade de focalizar o que é realmente 
primordial para o homem, e o que é secundário,  
e na incapacidade ainda mais acentuada de  
aquilatar uma cultura e uma civilização em 
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têrmos de bem comum humano. 
Para a maioria das pessoas o regime 

soviético "deu certo e apresenta ao mundo as 
provas de seu sucesso. Na minha opinião nunca 
estêve tão errada a Rússia como nesses dias em 
que trocou a Lua pelos últimos vestígios de 
humanismo que o marxismo ainda conservava. 
Nada no mundo falhou tão colossalmente como a 
União Soviética. Falhou. Não atingiu nenhum dos 
objetivos procurados. Mas atingiu a Lua. Não 
conseguiu se impôr ao mundo como nação  
aberta, leal, pronta e feliz em apresentar  
aos olhares estrangeiros um povo feliz. Mas  
tornou-se forte. Tornou-se perigosa. E é nesse  
fato, nesse perigo, nessa fôrça que reside o  
objeto de admiração diante do qual o ocidente se 
inclina! 

Já me passou pela idéia sair por aí 
perguntando às pessoas, numa estatística de 
improviso, se desejavam que o Brasil se tornasse  
o que a Rússia é hoje em dia. Aposto que  
forte maioria de patriotas seria capaz de  
pronunciar-se a favor dêsse sinistro augúrio. Por  
mim não hesito em dizer que prefiro o fim do  
mundo a êsse ideal que me ofende por todos os 
lados, que me injuria por todos os valores, que 
esteriliza todos os germes de uma esperança num 
mundo melhor. 

Veja o leitor nestas linhas mal traçadas  
uma espécie de luto do estilo, luto da língua  
e do coração. É o que posso fazer numa hora  
em que os jornalistas descrevem com veneração 
todos os gestos do Senhor Nikita Kruschev.  
Tirou o chapéu. Botou o chapéu. Coçou o  
nariz. Sorriu. Tornou a botar o chapéu. Está  
vestido de côr escura com gravata clara.  
Recebeu flôres no aeroporto. Flôres, flôres do cam- 
 

po, flôres dos jardins para o grande estadista! Dizem 
os entendidos que o papel da imprensa é êste e que 
eu, se quero pertencer a êsse mundo – o da 
imprensa é o maior – devo conformar-me com os 
hábitos da casa. 

Recebi a carta de um amigo cansado. 
Cansado na alma e no coração. Diz que queria 
dormir duzentos dias, ou duzentos meses. E depois 
pergunta: para que acordar? Certos espetáculos, 
como êsse da visita do Sr. Kruschev aos Estados 
Unidos, põem na alma um grande cansaço. Sim, um 
enorme, imenso cansaço... 

Senhor Presidente, eu não me servi do episódio 
para fazer o preconício do regime soviético. Eu 
também não disse que o lançamento do foguete "viria 
despertar novos rumos para o Brasil". Discordo ainda 
do Sr. Corção quando afirma que "o primarismo vê 
nesses feitos de balística uma prova do "progresso", 
do "adiantamento" e da "superioridade" dos russos!" 

O que eu disse, na improvisação do momento, 
foi que o feito iniciava novo ciclo na vida da 
humanidade; o que eu disse foi das suas imensas 
dimensões, exaltando-o para que ficasse registrado 
nos Anais do Senado. Mas, na verdade, não era o 
meu balbucio que iria exaltar tamanho acontecimento. 
A sua glorificação fizeram-na, como não podiam 
deixar de fazer, os cientistas mais categorizados, que 
se ocupam do assunto, neste e no outro hemisférios. 

O que eu disse está nos Anais do Senado e é 
o que, a seguir, lerei: 

O SR. SÉRGIO MARINHO (*): – Sr. 
Presidente, Senhores Senadores: os debates que 
ontem se acenderam neste recinto, sôbre o  
âmbito em que a SUDENE deverá agir, fizeram- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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me esquecer, por instante, a notícia veiculada no 
domingo, a qual, pelo seu caráter sensacionalista, 
estarreceu a opinião pública mundial. 

Todos sabem que, no dia 13 do corrente, 
lançado do território da União Soviética, um foguete 
míssil atingiu o objetivo, a superfície da Lua, em área 
perto daquela a que se dirigia e em tempo 
aproximado do previsto. 

Aos corpos celestes, até então, só chegavam 
nossos olhares e pensamentos, carregados de fé, 
esperança e desespêro. 

O Demônio da Ambição, que arrancou o 
homo-sapiens da escuridão das cavernas pré-
históricas para as luminosidades dos espaços 
siderais, provàvelmente não abrirá à Humanidade 
infortunada horizontes mais favoráveis que os até 
então vislumbrados, configurando um mundo onde 
ainda dominam a desconfiança, a simulação, a 
agressividade – mundo que, pelo jôgo de contrastes 
e antíteses, intranqüiliza o homem de côr diferente 
da de outro homem, ou o homem que defenda 
ideologia diversa da de seu semelhante; ou, ainda, 
que pratica outra crença. 

Sr. Presidente, o ímpeto científico, colulativo e 
desinteressado, é paixão, a mesma paixão que 
incendiou o espírito dos gregos, dominados pela 
ânsia de ver e conhecer. 

O amor, no sentido platônico e universal do 
têrmo; o amor, que domina os místicos, os profetas e 
os santos, objetiva transformar o conteúdo 
animalesco da natureza humana, anulando-lhe a 
agressividade e a incapacidade de convívio com  
seu semelhante. Êsse amor, essa atividade  
amorosa – se assim podemos chamar – produz 
resultados escassos e limitados porque, a despeito 
 

da pregação religiosa, o homem continua sendo o 
maior inimigo do homem. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Dá licença para um 
aparte? 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Com muito 
prazer. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – O discurso de V. 
Exa. caracteriza-se pela oportunidade do registro 
dêsse acontecimento científico. 

É conveniente conste dos Anais do Congresso 
o avanço e o aperfeiçoamento técnico da União 
Soviética nos instrumentos denominados balísticos, 
um dos quais, lançado no último domingo,  
alcançou a Lua se não me engano, à velocidade  
de quatorze mil e duzentos metros por segundo, 
conforme revelam os jornais. O fato nos leva  
– a despeito de discordarmos da orientação  
política adotada pela União Soviética – a felicitar  
os cientistas russos por atingir êsse estágio da 
evolução científica, merecendo, conseguintemente, 
nossos aplausos. Fazemos votos, no entanto,  
para que os Estados Unidos da América do  
Norte busquem o mesmo objetivo; consigam-no  
em breve, com perspectivas muito melhores;  
e que êsses engenhos se transformem num  
meio de desenvolvimento da indústria e jamais  
sejam utilizados para promover a guerra e a 
destruição. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Muito obrigado 
pelo aparte de Vossa Excelência. 

Sr. Presidente, acredito nenhum vaticínio se 
possa fazer a respeito do mundo que encontraremos 
após êsse extraordinário feito, que, 
incontestàvelmente, inicia outro ciclo na vida da 
Humanidade. 
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Não estou aqui para louvar a União Soviética, 
como não estaria para louvar os Estados Unidos da 
América do Norte caso tivessem tido sôbre aquela 
potência a prioridade dêsse arremêsso. Não falo do 
ponto de vista etnocêntrico, o feito não pertence a 
êste ou àquele Estado; é a vitória da técnica; cabe à 
Humanidade. já se incorporou ao acervo de suas 
conquistas. 

Homenageio aquêlas que tiveram a ventura de 
dar aos seus contemporâneos o acontecimento 
talvez mais profundo, de mais duradouras e 
retumbantes conseqüências para a História do 
gênero humano. Sejam quais forem seus resultados 
– e são incalculáveis, a começar pelos de natureza 
política, que aí estão ao alcance de quem os queira 
ver – não podemos deixar de glorificar êsses 
gigantes do pensamento. 

Ao mesmo tempo, é mister alertar nossos 
dirigentes para o descaso com que é tratado entre 
nós, questão que constitui uma das maiores 
preocupações de qualquer Estado, que deseje 
preservar seu destino – a formação de técnicos e 
ciéntistas. Já é tempo de emergirmos dessa cortina 
de questiúnculas em que nos debatemos; de 
deixarmos de nos embriagar por êste neoufanismo 
tôlo e infantil, para olharmos com seriedade os 
problemas do mundo, que se renova a cada hora, 
não só nos seus fundamentos, na sua substância, 
mas no seu próprio destino. (Muito bem! Palmas. O 
orador é cumprimentado). 

Sr. Presidente, no dia 22 do mesmo mês 
proferi outro discurso, versando o mesmo assunto, e 
que passo a ler: 

"O Senador Sérgio Marinho da  
Bancada do Rio Grande do 
 

Norte, subiu à tribuna esta semana para exaltar o 
feito dos soviéticos enviando um foguete à Lua. O 
parlamentar, antes que se levantasse a dúvida, foi 
logo dizendo que não estava fazendo propaganda da 
União Soviética (sabem como é, Senador tem que 
pensar nessas coisas), e sim saudando a ciência, 
pelo seu grande feito. 

Depois o Senador Marinho disse que, já é 
tempo de o Brasil despertar para as conquistas do 
espaço sideral e deixar "a imensa rêde de 
questiúnculas que nos aprisionam". 

Achamos justo que o Senador Sérgio Marinho 
queira que o Brasil comece também a arrumar a 
condução para a Lua, mas não seria melhor, antes, 
resolver o problema da condução para o subúrbio 
ajeitando a Central do Brasil? 

Senhor Presidente, desejaria, com a devida 
consideração que tenho pela "Última Hora", fazer 
dois reparos. Primeiro, não iria fazer o elogio da 
União Soviética. Não carecia ela dêsse elogio e eu 
não tenho fetichismo pelas estruturas sociais ou 
pelas estruturas políticas. Reputo-as, umas e outras, 
contingentes. O que me interessa fundamentalmente 
na governação dos povos é o maior ou menor 
quinhão de benefícios que possa trazer às 
coletividades ou comunidades, preservando os 
valores básicos ao tipo de civilização a que 
aspiramos, como sejam a defesa da liberdade, o 
direito de pensar e o de exprimir aquilo que se 
pensa. Respeitados valores dessa categoria, não 
teria qualquer constrangimento em considerar bom 
êsse ou aquêlo Govêrno. 

Segundo foi-me emprestado um pensamento 
que em absoluto não tive. Não concitei os dirigentes 
do Brasil a que voltassem suas atenções para 
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esforços no sentido de preparar o País  
para conquistas dos espaços siderais. Seria 
verdadeira puerilidade. Uma Nação que não  
sabe resolver seus problemas fundamentais, uma 
Nação que a custo ainda não distingue o que é 
essencial do que é acessório, uma Nação que 
confunde, muitas vêzes, a realidade com a 
elaboração onírica, uma Nação que deixa de 
incorporar à sua população um têrço de seus 
habitantes – que permanecem em estado de penúria 
e de miserabilidade cada vez mais agravada – uma 
Nação que ainda não resolveu o problema  
da erradicação do analfabetismo e das  
moléstias endêmicas, uma Nação nessas condições 
não pode pensar, evidentemente, em esfôrço 
gigantesco como o realizado pela União  
Soviética. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Já anda no 
mundo da Lua. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – V. Exa. disse 
com muita propriedade: eu estaria no mundo da Lua 
se preconizasse uma coisa dessas. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Disse que o 
Pais nada fêz, porque está no mundo da Lua. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Talvez. 
O que preconizo é a necessidade de 

recrutarmos vocações para o estudo das ciências 
físico-químicas, e, também, daquilo que constitui sua 
linguagem, seu instrumento operacional, que é a 
Matemática. É fundamental recrutarmos vocações, 
estejam onde estiverem, num esfôrço que se 
compadeça com as nossas condições. Estimulemos 
essas vocações, para que, em um futuro  
próximo, coloquem o Brasil em condições  
de confrontar-se com os demais países, em sintonia 
 

com o adiantamento que a cultura humana adquiriu. 
(Muito bem; muito bem). 

Ora, Senhor Presidente, o que ocorreu no dia 
13 de setembro do ano em curso, excedeu a tudo 
quanto a mente humana já produzira. À virtuosidade 
técnica do feito, exigindo extensos e exatos cálculos, 
como jamais se fizeram, e o emprêgo de materiais, 
ainda desconhecidos, segue-se o rosário infindável 
de conseqüências, muitas inteiramente imprevisíveis, 
seja no plano tecnológico, seja no plano social, 
talvez suscitando – quem sabe – novas formas de 
sociabilidade humana, novos processos de interação 
social. Não me espantarei se as suas repercussões 
alcançarem o campo da especulação filosófica. O 
feito, em si e em suas múltiplas e variadas 
implicações, é tão extraordinàriamente espantoso 
que a opinião pública especializada ainda não se 
restabeleceu do impacto e, diante disso, parece se 
apequena, apesar de ser importantíssima para o 
bem-estar e o destino da humanidade, a 
especulação sôbre estrutura social ou sistema de 
governação pública. 

Graças a certa capacidade de empatia estou 
ouvindo mestre Corção replicar – e com êle estou de 
pleno acôrdo – que a estrutura social ou o sistema 
de governação que não tiver como escopo a defesa 
constante da liberdade, do direito de pensar e de 
exprimir aquilo que se pensa, significará uma 
violação, ou ameaça de violação aos padrões mais 
valiosos da civilização judeu-cristã, inclusive aquêles 
padrões a cuja sombra e sob cujo influxo se 
acumularam os dados e as conquistas sucessivas, 
que possibilitaram esta inédita demonstração de 
pujançai da inteligência humana. 

Dados êstes esclarecimentos, permito-me a 
abordagem de dois assuntos que a crônica do Sr. 
Corção entrelaçou ao comentário do feito dos 
cientistas russos. 
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O primeiro prende-se à caracterização do 
"bom regime político". Jamais afirmaria e acredito 
que sòmente a publicidade soviética o tenha feito, 
que o progresso tecnológico, evidenciado com o 
arremêsso do foguete, viesse provar que  
um determinado regime político é bom. Ralph  
Linton dize que "a despeito de cêrca de seis mil  
anos de experiência, os problemas de organizar e 
governar Estados nunca foram perfeitamente 
resolvidos". 

Entendo que a única medida de que dispomos 
para comparar as formas e regimes de govêrno, ou 
as realizações de um governante com as realizações 
de outro governante, é o levantamento das 
vantagens ou bens, psicológicos e materiais, que 
venha usufruir a comunidade governada. 

Não se pode considerar bom govêrno aquêle 
que se exerce, sem pelas ou contra-pesos, porque, 
como ensina Montesquieu, a tendência do poder é 
exceder-se e, por isto, é que é necessário que o 
poder detenha o poder. 

Não se pode considerar bom govêrno  
aquêle que impõe sacrifícios e acumula amarguras, 
no presente, embora prometa proporcionar, 
multiplicado, num futuro que ninguém sabe  
quando chegará e que não lhe irá pedir contas – tudo 
quanto lhe cumpria proporcionar aos seus 
governados. 

Padeceram as agruras dessa falaz filosofia de 
govêrno as multidões arrastadas ao trabalho escravo 
para a construção das pirâmides, nas dinastias 
faraônicas; as monarquias de direito divino 
alimentaram-se também dêste caldo filosófico e, por 
fôrça dêle, os súditos se estraçalhavam na disputa 
de hegemonias dinásticas. 

Os fascismos dos nossos dias foram beber na 
mesma fonte. Era o futuro governando o presente. 
Faltava manteiga, mas exibiam-se canhões com os 
quais se iria construir um império que duraria um 
milênio... 

O marxismo desfralda idêntica bandeira, 
quando acena com a paradisíaca sociedade sem 
classe, sob o reinado do proletariado universal... 

Êsses estilos de govêrno entroncam-se na 
mesma concepção. A sua aparente diversidade é 
acidental. Acomodam-se aos padrões dominantes. 
Aquêles prometiam o paraíso, depois da morte; êstes 
prometem construir, no futuro, o paraíso, aqui, na 
terra. Servem-se do mesmo ingrediente: a promessa. 
A promessa de compensações, no céu ou na terra, 
para manter a reverência e a submissão das massas 
governadas. 

Até certo ponto, merece reflexão a observação 
que, sôbre organização de govêrno, faz Ralph 
Linton: "Se os membros de um Estado tiverem 
interêsses e culturas comuns, com a vontade 
unificada que daí advém quase qualquer tipo de 
organização formal de govêrno funcionará 
eficientemente. Se os membros não tiverem êstes 
sentimentos de unidade, nenhuma elaboração de 
padrões formais de govêrno, nenhuma multiplicação 
de leis, produzirá um Estado eficiente ou cidadãos 
satisfeitos". 

O outro assunto, para o qual pedimos a 
atenção do eminente Professor Corção, é o que diz 
respeito ao atual dinamismo da difusão, alimentado 
pelas prodigiosas técnicas de nossos dias, surgidas 
também, graças a êste mesmo dinamismo da 
difusão. 

Na pré-história, informam os antropólogos, os 
mesmos implementos de pedra mantiveram-se em 
formas quase inalteráveis, durante um período talvez 
de 30.000 anos. O conhecimento do alfabeto levou 
2.000 anos, da área do Mediterrâneo à 
Escandinávia. A partir do século XIX, as mudanças, 
segundo alguns observadores, entram em fase 
vertiginosa. 

Agora, desejo transmitir a êste egrégio 
Parlamento uma observação de Bertrand  
Russel e uma notícia publicada no "O Globo", de 
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17 do corrente mês. A observação de Russel é a 
seguinte: 

..."considera-se, em geral, que a "cultura" é 
essencialmente literária, histórica e artística. Não se 
considera inculto um homem que ignora a obra de 
Galileu, Descartes e seus sucessores... A teoria e a 
prática da física nuclear moderna revelou de súbito 
que a ignorância total do mundo científico não é 
compatível com a sobrevivência da humanidade". 

A notícia de "O Globo" pode assim ser 
resumida: "...na Imprensa, o Presidente do Conselho 
Nacional de Pesquisas lamenta o corte das verbas 
destinadas às atividades científicas"...(Muito bem; 
muito bem). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Paulo 
Fernandes, por cessão do nobre Senador Coimbra 
Bueno, segundo orador inscrito. 

O SR. PAULO FERNANDES (*): – Sr. 
Presidente, em dias do último mês tive ensejo de 
ocupar esta tribuna para referir-me à proposta então 
aprasentada pelo ilustre Primeiro Ministro Russo. 
Senhor Nikita Kruschev, por ocasião de sua visita à 
Norte-América, de desarmamento geral do mundo, 
num prazo que êle sugeria fôsse de quatro anos, e o 
conseqüente aproveitamento de tôdas as economias 
feitas com a supressão das fôrças armadas num 
programa em favor das regiões subdesenvolvidas. 

Naquela minha intervenção, Senhor 
Presidente, alertava eu o Govêrno brasileiro, 
lembrando as nossas tradições os fundamentos 
históricos da nossa civilização, o temperamento  
do próprio povo brasileiro, para concluir  
com a sugestão de que fôssem desde logo trans- 
 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

mitidas ao nosso delegado na ONU instruções para 
que manifestasse os aplausos do Brasil àquela 
proposta. 

Verifico, agora, com satisfação, que o  
meu ponto de vista comunga, no todo, com a 
orientação do nosso Delegado na Assembléia Geral 
da Organização das Nações Unidas. Notícias 
recentes informam que, intervindo nos debates da 
Comissão Política daquele organismo internacional 
sôbre o desarmamento, o Sr. Augusto Frederico 
Schmidt, Chefe da Delegação do Brasil, declarou o 
seguinte: 

"...as conversações Eisenhower-Kruschev, 
presentes e futuras, dão-nos a esperança de que 
seja possível dar um passo à frente, um passo 
fundamental, que conduz ao desarmamento dos 
espíritos". 

"A esta causa, proclamou o delegado  
do Brasil, é que, sem dúvida alguma, todos  
os países, grandes, médios e pequenos,  
poderão prestar serviços eficazes. Sôbre êste  
ponto, podemos estar certos de não falar em  
vão. Sabemos que tudo depende da sinceridade  
com que desejamos a paz, e, conseqüentemente,  
o desarmamento. Ninguém ignora que o fato  
de consagrar recursos imensos a instrumentos  
de guerra, cuja utilização acarretaria destruições  
de amplitude imprevisível, não está, certamente,  
em relação com o grau de adiantamento que 
atingimos". 

É realmente, digna de louvor, a intervenção  
do Delegado brasileiro, e, especialmente, essas 
expressões transcritas nos jornais da Capital  
da República, porque, na verdade, a todos nós 
repugnam que, em pleno Século Vinte, ainda 
estejamos presos à esdrúxula, anacrônica e  
mesmo paradoxal frase latina – "Si vis parem, para 
bellum". 
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Prosseguindo, declarou nosso Delegado: 
"O Brasil recebeu com o mais vivo interêsse 

os planos de desarmamento apresentados  
à Assembléia pela Grã-Bretanha e União Soviética,  
e opina que ao Comité das Dez Potências  
cabe fazer um exame profundo e técnico dêsses 
planos". 

Sr. Presidente, o pronunciamento do 
representante do Brasil não se limitou à proposta 
apresentada pelo Primeiro Ministro soviético; foi 
além: apoiou as sugestões da Representação da 
Grã-Bretanha. 

Encerrando as declarações da Delegação 
brasileira, assim se pronunciou o Sr. Augusto 
Frederico Schmidt: 
 

Ponto de honra 
 

"Ele porque a Delegação brasileira, declarou  
o Sr. Schmidt, sugere que a Assembléia Geral 
exprima as grandes esperanças que lhe  
inspira a apresentação de duas novas propostas 
relativas ao problema do desarmamento e  
manifeste o desejo de que o plano britânico  
e o plano soviético sejam objeto, sob todos  
os seus aspectos, de um exame muito  
minucioso por parte do Comité das Dez Potências, 
que se reunirá em Genebra, no início do ano 
vindouro". 

E o Chefe da Delegação brasileira frisou,  
em conclusão, "que desta vez, apesar de tôdas  
as dúvidas que se possam experimentar ante a 
imagem de uma humanidade feliz, bem alimentada e 
pacífica, como nos apresentou o Chefe do Govêrno 
soviético, precisamos reconhecer que algo mudou. 
Temos que fazer um ponto de honra do empenho em 
que ninguém se nos antecipe na estrada  
da esperança". 

Estas, Sr. Presidente, as palavras do nosso 
Delegado na Assembléia da Organização das 
Nações Unidas. 

Permita-me recordar que, naquela 
oportunidade, eu declarei o seguinte: 

"Por maiores que sejam as dúvidas surgidas 
na ocasião da proposta feita pelo Ministro soviético, 
o que se impõe real, mente é que se dê andamento 
objetivo àquela proposta e se verifique se no fundo, é 
sincera, exeqüível e quais os meios necessários para 
pô-la em execução". 

Nunca, em tempo algum, País como o nosso, 
cuja Constituição contém preceito que condena a 
guerra, deve manter-se silencioso em Assembléia 
em que se reúnem as Nações. 

Mesmo os que duvidam da exeqüibilidade da 
proposta soviética e, agora, também daquela que 
nos dirigiu a Grã-Bretanha, deveriam atentar para o 
pronunciamento do Presidente Dwight Eisenhower, 
bem corno do ilustre homem público, Adlai 
Stevenson, de aplauso a medidas concretas, 
objetivas e reais em tôrno do problema do 
desarmamento. 

Recentemente publicaram os jornais 
declarações do Presidente norte-americano, 
segundo as quais o Govêrno dos Estados Unidos 
deseja utilizar os capitais que forem sendo liberados 
pelo desarmamento no fomento das economias 
subdesenvolvidas, o que demonstra não constituir 
mais o problema mera cogitação teórica. 

Para aquêles que temem que o 
desarmamento, nos têrmos propostos, traga 
conseqüências imprevisíveis, temos a palavra de 
Adlai Stevenson, que julga possível reorientar 
harmoniosamente a economia norte-americana, se o 
assunto fôr préviamente estudado e essa 
transformação levada a cabo segundo um plano 
realista. 
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Continua o ilustre homem público norte-
americano: 

"Para tanto se faz necessário redefinir o 
destino de enormes quantidades adicionais de 
produtos e capitais, fixar os mercados possíveis e 
suas futuras dimensões. E aí, evidentemente, um 
papel de primeira plana estará reservado àqueles 
países que, como o nosso, em virtude de suas 
condições excepcionais de desenvolvimento, estarão 
aptos a receber novos investimentos e recursos e, 
portanto, a crescerem como mercado, inclusive para 
a indústria americana". 

Sr. Presidente, em meus pronunciamentos, 
nesta Casa, tenho demonstrado ser homem isento 
de preconceitos no que tange à apreciação de fatos 
internacionais que envolvam potências estrangeiras. 
Combato, não entendo o xenofobismo extremado, 
que através de um nacionalismo estrábico, quer 
levar-nos a admirar os Países do Leste europeu. 

Considero que já atingimos a maturidade 
política, temos consciência dos nossos destinos 
políticos. Devemos, realmente – tanto mais que 
estamos festejando cento e cinqüenta anos de 
comércio com tôdas as Nações – libertar-nos dêsse 
estrabismo, dêsse excessivo nacionalismo, que nos 
faz temer relações com os Estados Unidos, mas da 
mesma forma não temos o direito de impedir 
pronunciamentos quando se trate de pregar 
entendimentos, reatamentos de relações 
diplomáticas e comerciais com os países 
denominados da "Cortina de Ferro". 

A propósito, congratulo-me com o Govêrno do 
Brasil pela nota oficial ontem divulgada, em que se 
declara: 

"Na segunda quinzena de novembro 
próximo, seguirá para Moscou a  
Missão Comercial Brasileira que deverá dis- 
 

cutir com as autoridades soviéticas os negócios de 
compra e venda, possíveis, de produtos do Brasil e 
da União Soviética" – informou, hoje, o Ministério das 
Relações Exteriores. 

As negociações para o envio dessa  
Missão Comercial foram conduzidas, pessoalmente, 
pelo Chanceler Horário Láfer, através do Govêrno  
da Polônia. A Missão escolhida, cujos nomes  
já foram comunicados, é composta pelos  
Senhores: 

Embaixador Edmundo Barbosa da Silva, 
Chefe do Departamento Econômico do Itamarati; 

Brigadeiro Henrique Fleiuss, Presidente do 
Conselho Nacional do Petróleo; 

Cel. Idálio Sardemberg, Presidente da 
Petrobrás; 

Dr. Tosta Filho, Diretor da CACEX; 
Dr. Renato Costa Lima, Presidente do Instituto 

Brasileiro do Café; 
Dr. Ivan de Oliveira, para assuntos cambiais; 
Sr. Euvaldo Motta, para assuntos bancários; 
Sr. João Milton Prates, como Membro-

Secretário". 
Os estudos sôbre a possibilidade de colocação 

dos produtos brasileiros no Leste Europeu, e aquêles 
que o Brasil pode adquirir, acham-se muito 
adiantados, e serão apresentados dentro de um 
espírito objetivo e prático". 

Sr. Presidente, nosso ex-colega Embaixador 
Assis Chateaubriand, homem insuspeito para 
advogar o restabelecimento de relações diplomáticas 
e comerciais com a União Soviética, pronunciou-se 
através de brilhante artigo, ontem publicado em "O 
Jornal", com título jocoso. Não me furto, com 
satisfação, à sua leitura: 
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"UM VEREDICTUM DE PASPALHÕES 
 

Assis Chateaubriand 
 

São Paulo – Não deve o Govêrno federal 
perder mais nem um dia na tomada de posição do 
Brasil em face da União Soviética, para recuperação 
das relações diplomáticas e comerciais entre os dois 
países. 

Vamos ser precisos: relações diplomáticas e 
comerciais. O que perdemos, como tipo de 
exportações tropicais com os russos é, no correr dos 
anos, tão considerável que fôra idiota não abrir a 
chave um pouco mais largo e estabelecer os dois 
gêneros de relações. 

Depois que Estados Unidos França e Itália, tão 
hostis ao regime comunista, fizeram acordos de 
comércio com os soviéticos, nada poderá parecer 
mais pueril que o Brasil pretender aparecer sòzinho 
no mundo bloqueando relações mercantis com 
Moscou. Poucas vêzes em nossa história diplomática 
teremos agido de modo tão tôsco e tão patusco, 
desde quando se entrou a torpedear o comércio com 
a Cortina de Ferro e a Rússia. 

A linha de conduta do Govêrno não tem 
qualquer justificação para se haver conduzido, como 
o fêz até aqui, nesse episódio da nossa história 
política. 

Se o Brasil, em seu comércio externo, excluiu 
até hoje a União Soviética e vários países da Cortina 
de Ferro, êle agiu menos em função dos seus 
interêsses do que considerando preconceitos 
esdrúxulos, que não deveriam prevalecer no plano 
econômico de uma Nação. 

Depois que o mundo inteiro comercia  
com a Rússia e que o Sr. Salazar se manifestou, 
 

de público, favorável a êsse comércio com Portugal, 
os brasileiros têm qualquer coisa a reivindicar, isto é, 
que aqui se faça, tal qual se está fazendo na 
democrática Inglaterra, na clerical Itália, com seu 
grande partido democrata-cristão e nos Estados 
Unidos, que são a ponta de lança do mundo livre na 
luta aberta com o comunismo. 

Se a burguesia européia e os norte – 
americanos concordam em operar em "terms of 
trade" com os russos, por que o Brasil haverá de se 
excluir, voluntàriamente, do que há de mais legítimo 
na vida dos povos, que é a cooperação na base dos 
assuntos econômicos? 

Podemos e devemos guardar todo o 
antagonismo ideológico com o regime soviético,  
e tratar com êle na esfera dos interesses  
comerciais recíprocos. A ordem pública do Brasil  
não está ele nenhum modo compro metida,  
porque o Rio de Janeiro e Moscou resolveram 
estabelecer urna linha comum de relações  
mercantis. 

Nós não temos necessidades, como não tem a 
Inglaterra, de entrar pela vida a dentro do povo 
eslavo para saber como êle vive, a fim de entreter 
operações de comércio com o seu govêrno. 

Basta que êsse govêrno seja sério, se porte 
com lisura em seus negócios com o Brasil. 

Na Inglaterra e nos Estados Unidos o govêrno 
russo passou, nos bancos, por ser um dos mais 
corretos do mundo. 

Esta história de querer dar balanço no regime 
soviético é coisa do passado. 

Pretender o contrário equivalerá a considerar-se 
o Brasil um juiz das instituições sob as quais  
vive o povo russo. Mas, neste caso, se tal é o nosso 
ponto de doutrina diplomática, por que mantemos rela- 
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ções com outros países que vivem sob o mesmo 
regime, que a União Soviética? 

Acaso a Polônia, a Hungria, a Tcheco-
Eslováquia têm instituições políticas diferentes 
daquelas da Rússia? E o Brasil não mantém 
relações diplomáticas e não faz comércio com  
todos êsses Estados? O regime político na  
Polônia não se alimenta de outra substância  
que a ditadura do proletariado. Se se faz concessão 
a três ou quatro países comunistas, por que não se 
abrir uma quarta ou quinta concessão para a 
Rússia? 

A idéia de deixar a Rússia de fora, no plano do 
reconhecimento político, é o que pode haver de 
menos atraente para o Brasil e de mais nocivo aos 
nossos interêsses. 

Temos agora milhões de sacas de café se 
deteriorando, e das quais não tiram o Estado e o 
povo brasileiro, nenhum proveito. 

É condição primordial do comércio externo de 
um país utilizar-se de todos os meios possíveis para 
colocar lá fora as mercadorias que êle destina à 
exportação. 

Aparecem agentes do govêrno eslavo e dizem 
aos dois embaixadores do Brasil, em Washington e 
Londres 

– "Nós estamos engajados em uma profilaxia 
nacional contra as bebidas alcoólicas. Elegemos o 
café como um dos instrumentos eficientes dêsse 
bom combate. Queremos comprar até 3 milhões de 
sacas dêsse produto". 

Há doze meses que o Brasil vira a cara a esta 
proposta russa, a qual deveríamos aceitar, não 
vendendo, mas até dando café aos russos a título de 
propaganda. 

Esquecemo-nos de que 3/4 da população do 
globo não bebem café. 

O Oriente quase não bebe café. Não será uma 
graça da Providência encontrarmos um povo como 
os eslavos, para fazer a propaganda da tisana negra 
na Ásia? Vamos, pois, vender café à Rússia. 

Haverá iniciativa mais cretina, mais 
antinacional que esta dos idiotas que se opõem aqui 
dentro, à expansão do café brasileiro no mundo? 

É dramático, é melancólico: 60 milhões de 
brasileiros se submetendo a um tal veredictum de 
paspalhões". 

Sr. Presidente, o artigo do nosso ilustre ex-
colega, hoje Embaixador na Grã-Bretanha, 
certamente foi escrito antes da publicação da nota 
em que o Govêrno brasileiro anuncia a ida de uma 
missão comercial a Moscou, com o objetivo de 
entabular negociações relativas à colocação de 
produtos nacionais, notadamente o café, que 
produzimos em quantidade excessiva, sem mercado 
no Exterior. 

Li o artigo do Sr. Assis Chateaubriand para 
demonstrar que evoluímos em matéria de política 
internacional. Inúmeras vêzes, Sua Excelência se 
opôs, nesta Casa, a qualquer entendimento com os 
paises da Cortina de Ferro. 

O SR. PÚBLIO DE MELLO: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. PAULO FERNANDES: – Com todo o 
prazer. 

O SR. PÚBLIO DE MELLO: – O eminente 
Senador Assis Chateaubriand representou o meu 
Estado no Senado com brilho inexcedível. Merece, 
portanto, a gratidão do Maranhão e da República, 
pelos serviços prestados. 

O SR. PAULO FERNANDES: – Registro,  
com satisfação, o aparte com que me honra o  
nobre colega, no qual declara que nosso ex-colega, 
Sr. Assis Chateaubriand, representou o Estado  
do Maranhão, nesta Casa, com brilho e eficiên- 
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cia. Eu poderia acrescentar que S. Exa. representou 
a opinião pública brasileira no Senado Federal com 
brilho inexcedível. 

O SR. PÚBLIO DE MELLO: – Perfeitamente. 
O SR. PAULO FERNANDES: – Ao proceder  

à leitura do artigo do atual Embaixador do Brasil,  
na Inglaterra, e ao declarar se opusera S. Exa.,  
nesta Casa, inúmeras vêzes, ao restabelecimento  
de relações comerciais e diplomáticas com a  
União Soviética, não tive em mente qualquer 
restrição à atuação de nosso ex-colega; ao contrário, 
dei me ao trabalho de ler a publicação e prender a 
atenção do Senado por tanto tempo por reconhecer, 
na pena do Sr. Assis Chateaubriand, o reflexo de sua 
inteligência brilhante e, também, que essa peça deve 
figurar nos Anais da Casa, como depoimento 
favorável ao restabelecimento de relações com a 
Rússia. 

O SR. PÚBLIO DE MELLO: – É dos mais 
brilhantes jornalistas da atualidade. 

O SR. PAULO FERNANDES: – De pleno 
acôrdo. Desejava apenas acentuar que homem  
da opinião de Assis Chateaubriend, que há  
tempos se batia contra o comércio, contra a  
União Soviética, reconhece, hoje, talvez em  
virtude de maior contacto com os negócios  
externos do Brasil a necessidade da expansão  
de nossos mercados para maior aquisição de 
divisas. A intervenção de Assis Chateaubriand 
reflete, talvez, a modificação da opinião pública 
brasileira, que registro com satisfação. Sempre  
me bati, neste Plenário, no sentido de o Brasil 
manter entendimentos comerciais e diplomáticos 
com todos os países. Afirmei certa vez considerar 
absurdo estarmos a festejar o sesquicentenário  
da abertura dos portos ainda com restrições  
de comércio com determinadas entidades 
internacionais. 

Ao registrar o fato, recordo que, ao regressar 
da viagem, de caráter particular, à União Soviética, 
acentuei que, nas conversações ali mantidas, 
observara o profundo interêsse de elementos do 
Ministério do Comércio Exterior Soviético, 
autorizados a falar em nome do Govêrno russo, na 
importação de produtos brasileiros. 

Àquela época – não é demais reafirmado – 
declarei que, embora contrário ao sistema político da 
Rússia, não via inconveniente em ir àquele país, 
como fui, para estudar-lhe a estrutura agrária. Não 
me movia o propósito de aprimorar-me em dialética 
marxista, pois a filosofia comunista é de todos 
conhecida, mesmo dos que a combatem. 

Aos que consideravam perigosa a exportação 
de café para a Rússia, pelo risco de reexportação 
para os mercados tradicionais do Brasil na Europa, 
refutava eu que a solução do problema estava no 
café solúvel, preparado e acondicionado em 
invólucros com dizeres na complicada caligrafia 
russa, medida com a qual nos precaveríamos contra 
a possibilidade aventada. 

Soube, com satisfação, que integra a 
delegação que comparecerá a Moscou, para discutir 
possível tratado de comércio com a Rússia, o atual 
Presidente do Instituto Brasileiro do Café, a quem 
estará, por certo, afeta, em primeira plana, a tarefa 
de discutir as condições de exportação do principal 
produto brasileiro. 

Permito-me sugerir, desta tribuna, ao Sr. 
Renato Costa Lima, verifique a possibilidade de 
estabelecer entendimentos no tocante ao café 
solúvel, preparado e acondicionado no Brasil. 

Congratulo-me, assim, com o Govêrno  
pelas duas providências adotadas, quais a  
de determinar a nosso Delegado na Organização  
das Nações Unidas se manifestas-se favoràvelmente 
à proposta de desarmamento geral ali feita; e a 
 

 



– 660 – 
 
de enviar a Moscou missão destinada a abrir novos 
horizontes à expansão comercial de nosso País. 
(Muito bem. Muito bem. Palmas) 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, projeto 
de decreto legislativo que vai ser lido. 

É lido e vai às Comissões de Legislação Social 
e de Segurança Nacional, o seguinte: 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 18, DE 1959 

 
Concede anistia 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, 

apresentado pelo Senador Jefferson de Aguiar. 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É concedida anistia aos trabalhadores 

ou servidores de emprêsa estatal ou privada, que, 
por motivo decorrente de participação em movimento 
grevista ou de dissídio regulado pela legislação do 
trabalho, tenham sido acusados ou condenados por 
crime previsto nos Decretos 431, de 18 de maio de 
1938, 4.766, de 1 de outubro de 1942, 9.070, de 15 
de março de 1946, na Lei nº 1.802, de 5 de janeiro 
de 1953, ou no Código Penal. 

§ 1º O Juiz e o Ministério Público, de ofício, 
promoverão o arquivamento dos processos criminais 
em curso. 

§ 2º Na hipótese de recurso pendente de 
julgamento na instância superior, o Relator 
determinará a devolução dos autos ao Juízo 
competente para o arquivamento do processo. 

§ 3º O Juiz das Execuções Criminais, de 
ofício, determinará o cancelamento dos registros e 
assentamentos de condenação anterior à publicação 
dêste decreto legislativo. 

Art. 2º Êste decreto legislativo entrará em vigor 
na data da sua publicação. 

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

Justificação 
 

A anistia ampla e irrestrita aos grevistas 
constava do substitutivo elaborado pelo Relator  
do Projeto nº 24, de 1959, que regula o exercício  
do direito de greve (Senador Jefferson de  
Aguiar). 

Consignava-se no substitutivo a anistia  
com efeitos pecuniários, por isso que, pelo 
retardamento da regulamentação, inúmeros 
operários foram prejudicados nos seus direitos,  
com demissões e punições outras, pela  
simples participação em movimentos grevistas,  
de índole pacífica. Acolheu-se, no pretório  
excelso, a constitucionalidade do Decreto-lei n.º 
9.070, que antecedeu ao preceito maior previsto no 
art. 158 da Constituição Federal, dando legitimidade 
à sua aplicação indiscriminada a operários 
participantes de movimentos grevistas. Daí a 
permissão da readmissão ou indenização, com 
opção, no caso de incompatibilidade, que meu 
projeto substitutivo previa acolhia em tôda a sua 
plenitude. No entanto, a outorga não foi sufragada 
pela maioria da Comissão de Constituição e Justiça, 
como não fôra no pronunciamento ministerial (Dr. 
Arnaldo Sussekind), sob fundamento de 
incompatibilidade com o preceituado no art. 141, § 3º 
da Constituição Federal: 

"A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato 
jurídico perfeito e a coisa julgada". 

A formulação concessiva da medida, por via 
de decreto legislativo, não mais comportaria a 
inclusão do preceito, da órbita da elaboração normal 
das leis – Congresso e sanção do Executivo. 

Incluíra a anistia nas disposições finais, 
porque inerente ao próprio processamento da 
regulamentação, operando, in casu, ex tunc, cerce 
na erradicação dos efeitos danosos da omissão 
legisferante, no que tange ao direito de greve. 

Adotara o procedimento, outrossim,  
porque – como ensina Pon- 
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tes de Miranda (Comentários, vol. I, págs. 274 e 
seguintes) – a anistia é medida tìpicamente política, 
cabendo às Assembléias ou aos Presidentes, 
conforme o grau de democracia do Estado, e a lei 
que a concede está sujeita às mesmas formalidades 
que as outras leis. Lei de direito penal, a anistia tem 
efeitos de direito penal, negativos, obliviantes, de 
direito material e de direito processual). Se a anistia 
não tem efeitos civis, pode-se-lhe dar êste efeito, a 
latere, de extensão civil ou sub-rogação pessoal do 
Estado (ibidem). 

A competência para legislar, no caso da 
anistia, é privativamente da União (art. 5º, XIV), 
porque só o Legislativo central, privativamente 
competente para a elaboração das leis de direito 
penal, pode anistiar. Anistia-se aquilo que é punido 
pela lei federal. Daí a compatibilidade e coexistência 
dos arts. 5º, XIV, com o art. 66, V, da Constituição 
Federal porque "a competência para anistiar é ligada 
à competência para legislar sôbre crimes, delitos e 
contravenções". 

O projeto é elaborado, nos têrmos da decisão 
da Comissão, com a adoção da redação – caput – do 
substitutivo Attílio Vivacqua e parágrafos do 
substitutivo do Relator, com ligeira alteração 
redacional, escoimando-se os defeitos ligeiros, que 
se apresentavam na apresentação originária. 

No substitutivo do Relator era inespecífica, 
ampla e irrestrita a anistia, que se pretendia outorgar 
aos grevistas. No projeto ora elaborado pelo Relator, 
há remissão às leis vulneradas, com a omissão dos 
efeitos civis, pelos motivos já invocados. 

Mas a conveniência da proposição é 
indubitável, nos moldes apresentados, tanto nos 
substitutivos quanto no projeto, que resultou dum 
imperativo regimental, na prevalência da vontade da 
maioria dos doutos membros da Comissão. 

Sala das Comissões, 20 de  
outubro de 1959. – Lourival Fontes,  
 

Presidente. – Jefferson de Aguiar, Relator. – Ruy 
Carneiro. – Daniel Krieger. – Francisco Gallotti. – Ary 
Vianna. – Lima Guimarães. – João Villasbôas. 

Às Comissões de Legislação Social e de 
Segurança Nacional. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 380, DE 1959 

 
Com fundamento no art. 164, do Regimento 

Interno, requeremos seja dedicado à comemoração 
do 14º aniversário da Organização das Nações 
Unidas o Expediente da sessão de 26 do corrente. 

Sala das Sessões, em 20 de outubro de 1959. 
– Lameira Bittencourt. – João Villasbôas. – Argemiro 
de Figueiredo. – Afonso Arinos. – Novaes Filho. – 
Gaspar Velloso. – Benedicto Valladares. – Auro 
Moura Andrade. – Mem de Sá. 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento que 
acaba de ser lido será votado ao final da Ordem do 
Dia. 

Está esgotada a hora do Expediente. 
Passa-se à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Primeira discussão (5º dia) do Projeto de 

Emenda à constituição nº 2, de 1959, que altera 
dispositivos constitucionais referentes à organização 
do Estado da Guanabara, tendo substitutivo do  
Sr. Jefferson de Aguiar e mais 17 Senhores 
Senadores e Parecer Contrário ao projeto, sob nº 
233, de 1959, da Comissão Especial (com votos em 
separado dos Senhores Jefferson de Aguiar e 
Afonso Arinos). 
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O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (*): – Sr. 

Presidente, desde quando se considerou a 
transferência da Capital da República para o Planalto 
Central, demonstrei-lhe meu apoio; e tanto me 
interessei que por minha iniciativa organizou-se a 
Comissão Mista de três Senadores e três Deputados, 
incumbida de elaborar os anteprojetos de 
organização política, administrativa e judiciária da 
futura Capital da República e da estruturação 
constitucional do novo Estado no qual se transformará 
o Distrito Federal, na data daquela mudança. 

O requerimento que apresentei à consideração 
do Senado, em setembro de 1957, imediatamente 
votado e enviado à Câmara dos Deputados, na 
forma regimental, para que sôbre êle se 
pronunciasse, sòmente retornou a esta Casa em 
maio de 1958. 

Organizada a Comissão mista com 
representantes dos partidos políticos com assento 
nas duas Casas do Congresso, iniciou ela seu 
trabalho sob a vigilante presidência do ilustre 
Senador Cunha Mello. Dada, porém, a morosidade 
dos estudos, resolveu a Comissão, no comêço dêste 
ano, reunir-se em Brasília, para ultimar seu objetivo. 

Efetivamente, em apenas três dias de 
permanência naquela cidade formulou duas 
emendas constitucionais: uma, referente à 
organização política, administrativa e judiciária da 
futura Capital da República; outra, traçando normas 
para a transformação do Distrito Federal em Estado 
da Guanabara. Delas foi Relatar o nobre Senador 
Jefferson de Aguiar. 

Encaminhadas à Mesa, com ofício  
da Presidência daquela Comissão, obtiveram,  
em Plenário, o número exigido pela Constituição;  
e foram enviadas à Comissão Es-  
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

pecial organizada no Senado Federal. 
Relator, o ilustre representante do Espírito 

Santo ofereceu indicações através de substitutivos, 
os quais, no entanto, não lograram aprovação do 
órgão técnico. 

A primeira das emendas, referente à 
organização de Brasília, já teve a discussão 
regimental encerrada; e deverá ser votada na sessão 
de amanhã. A que trata da organização do Estado da 
Guanabara, à qual foi oferecido substitutivo, terá hoje 
encerrada a primeira discussão. 

Ocupo-me nesta hora, apenas da emenda em 
fase final de discussão, cuja elaboração obedeceu à 
orientação traçada nas Disposições Constitucionais 
Transitórias de 1946, para organização dos  
Estados. 

Propusemos a eleição de uma Constituinte, de 
quarenta membros, dentro de cento e vinte dias 
anteriores à data fixada para a mudança da Capital, 
bem como ao mesmo tempo, a do futuro Governador 
do Estado da Guanabara. 

Governador e Deputados seriam empossados 
no dia imediato ao da transferência da Capital; e a 
Constituinte funcionaria durante cento e vinte dias, 
elaborando a Constituição do Estado da Guanabara. 
Caso não concluísse o trabalho dentro daquele 
período, adotar-se-ia na futura unidade a 
Constituição do vizinho Estado do Rio. 

Entraria, assim, o Estado, definitivamente 
organizado, na sua vida normal. O Governador 
eleito teria, até a promulgação da Constituição, a 
faculdade de baixar decretos-lei; o Estado naquilo 
que lhe coubesse, vigeria no exercício das suas 
funções administrativas, dentro da legislação 
existente para o atual Distrito Federal. Seriam 
transferidos para o novo Estado o Poder Judiciário 
do atual Distrito Federal e, da mesma forma, a 
Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo  
de Bombeiros. Os serviços executados por meio  
de contratos e atos, consoante Legislação Fe-  
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deral ou do Distrito Federal, também passariam 
para o Estado da Guanabara, sujeitos sempre  
à revisão do Poder Legislativo competente, e,  
até que o Estado emergente reunisse as 
condições financeiras para manter todos êsses 
serviços, a União continuaria a contribuir para o 
pagamento dos funcionários na forma do 
Orçamento vigente, isto é, consignando verbas 
idênticas às hoje incluídas na Lei de Meios para 
manutenção dos serviços que custeia no Distrito 
Federal. 

Pensávamos, assim, ter atingido fórmula a 
mais perfeita possível, para operar a transformação 
do Distrito Federal num Estado da Federação 
Brasileira. Surgiram, então, questões outras que, de 
certo modo, perturbaram o andamento do projeto e 
sua transformação em Emenda Constitucional. 
Surgiu, outrossim, a questão da Câmara dos 
Vereadores que, arrimada em pareceres de notáveis 
juristas brasileiros, pretendia assumir a função de 
Constituinte do novo Estado. 

Nutro o máximo respeito e até veneração, 
pelos ilustres signatários dêsses pareceres; 
entretanto, não poderia concordar com 
transformação dessa natureza. A existência legal, a 
legitimidade mesmo da Câmara dos Vereadores do 
Distrito Federal permanecia em dúvida no meu 
espírito, pois, com a Emenda Constitucional nº 2, 
conhecida sob a denominação de Emenda Mozart 
Lago, se estabelecia que os Vereadores do Distrito 
Federal seriam eleitos concomitantemente com o 
Prefeito local e se marcava essa eleição para o dia 3 
de outubro de 1960, isto é, conjuntamente com a do 
Chefe do Executivo Federal. 

Sr. Presidente, como a Câmara dos 
Vereadores terminava o mandato no dia 31 de 
janeiro de 1959 e em face da mencionada emenda a 
eleição dos Vereadores só poderia realizar-se 
conjuntamente com a do Prefeito, a 3 de outubro de  
 

1960, afigurava-se-me impossível eleição no Distrito 
Federal, simplesmente para Vereadores. Consoante 
o disposto na Lei Orgânica do Distrito Federal o 
mandato dos Vereadores vai até a posse dos novos 
eleitos. Assim, entendia eu prorrogados êsses 
mandatos até a eleição e posse dos sufragados em 3 
de outubro de 1960. 

Um partido político da Capital da República, no 
entanto, dirigiu-se ao Tribunal Regional Eleitoral e 
solicitou interpretação da matéria. Respondeu aquela 
Egrégia Côrte, em sua alta sabedoria, que deveria 
haver eleição em 1958; mas que o mandato de 
Vereadores vigoraria até a posse dos eleitos a 3 de 
outubro de 1960, isto é, teria apenas dois anos de 
vigência de 1º de fevereiro de 1959 a 31 de janeiro 
de 1961. 

Àquela época votara a Câmara dos 
Deputados, com a aprovação posterior do Senado e 
a sanção do Presidente da República, a lei que fixou 
a mudança da Capital do País do Distrito Federal, 
para Brasília, no dia 21 de abril de 1960. Parece-me 
fàcilmente compreensível que, decorrendo essa lei 
do preceito do § 4º do art. 4º, das Disposições 
Transitórias da Constituição de 1946, sendo 
complementar da Carta Magna e estabelecendo o 
desaparecimento do Distrito Federal na data de 21 
de abril de 1960, inadmissível seria continuassem a 
viger mandatos de vereadores após essa extinção. 

Sr. Presidente, a convicção é minha, dela não 
partilham os juristas que, dotados de maior saber, 
mais conhecimento da matéria, a estudaram e 
formularam pareceres. 

Se o mandato não se extingue; se não 
desaparece a Câmara dos Vereadores, embora 
desapareça o Distrito Federal; se continuarem com 
mandato os titulares da vereança carioca, não terão 
êles condições nem poderes para se investirem na 
função de Constituintes do novo Estado da 
Guanabara. 
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Aos pareceres redigidos pelos notáveis  
juristas patrícios, deu resposta lapidar não  
menos eminente jurista e professor de Direito 
Constitucional, Senador Afonso Arinos. Em estudo 
apresentado na Comissão Especial do Senado, 
incumbida de opinar sôbre a emenda, assim se 
pronunciou: 

"Os poderes constituintes ordinários (poder de 
emenda, reforma ou revisão com a única limitação 
do respeito à Federação e à República) são 
inerentes aos mandatos federais, preexistem à 
formação do Estado da Guanabara e subsistem 
depois dêle formado. 

O mesmo não se pode dizer com relação aos 
componentes da Câmara Municipal. Para que as 
primeiras Assembléias Legislativas dos Estados 
fôssem eleitas, dotadas de poderes constituintes, 
tornou-se necessário que a Constituição Federal o 
declarasse expressamente no art. 11 do Ato das 
Disposições Transitórias, assim redigido: "No 
primeiro domingo após 120 dias contados da 
promulgação dêste Ato, proceder-se-á em cada 
Estado, às eleições de Governador e de Deputados 
às Assembléias Legislativas, as quais terão 
inicialmente função constituinte". 

Esta disposição mostra bem a cautela com 
que o nosso direito positivo encarou o problema do 
Poder Constituinte originário ou institucional, 
diferençando-o do Constituinte decorrente ou 
instituído". 

Conclui, assim, Sr. Presidente, que não 
tendo a Constituição outorgado à Câmara dos 
Vereadores do Distrito Federal a competência  
de elaborar a Constituição do Estado da 
Guanabara, disso não se poderiam arrogar os  
edis cariocas, porque, ao serem eleitos, sabiam 
limitadas as suas funções de legisladores 
municipais. 

Há ainda um argumento, não invocado pelo 
ilustre Senador Afonso Arinos que me permito 
ressaltar. O art. 25, da Lei Magna, atribuiu 
expressamente ao Congresso Nacional a 
competência da elaboração e votação da Lei 
Orgânica do Distrito Federal; portanto, à Câmara dos 
Vereadores falece até mesmo o direito de formular a 
Lei Orgânica do Distrito Federal, ou seja a sua 
Constituição. Ao Congresso Nacional compete, 
outrossim, não sòmente votar a Lei Orgânica do 
Distrito Federal, como modificá-la, em qualquer 
oportunidade. 

A Faculdade da Câmara dos Vereadores do 
Distrito Federal é, assim, restrita. 

Surgiu, no entanto, Sr. Presidente, outra idéia. 
Alegavam os defensores da permanência da Câmara 
dos Vereadores do Distrito Federal que, embora lhe 
falecesse, competência para a elaboração da 
Constituição do Estado da Guanabara, deveria 
prosseguir legislando, porque o art. 26 da 
Constituição referia-se à sua atribuição legislativa. 
Mesmo esta, porém, restringia-se aos serviços do 
Distrito Federal, não tinha a amplitude do poder 
legislativo das Assembléias Estaduais, por não lhe 
caber o exame dos vetos opostos pelo Prefeito aos 
seus projetos de lei. Era, portanto, competência 
legislativa mutilada, dês que a elaboração legislativa 
se completa com a sanção do Presidente da 
República ou com o exame, da própria Câmara, dos 
vetos que o Executivo opõe a suas deliberações. 

Sr. Presidente, segundo essa ordem de 
argumentação, para mim a Câmara de Vereadores 
do Distrito Federal não só não tem competência para 
elaborar a Constituição do futuro Estado da 
Guanabara, como para votar leis ordinárias relativas 
a essa Unidade federativa. 

Posteriormente, surgiu a idéia patrocinada por 
grandes políticos e notáveis juristas brasileiros, da  
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anexação do Distrito Federal ao Estado do Rio de 
Janeiro. 

Com a devida venia e o máximo respeito pelo 
patriotismo, capacidade, honestidade, e amor ao 
Brasil que têm os ilustres defensores da idéia, dela 
discordo. 

Segundo a orientação programática do meu 
partido, sempre estive ao lado das que pugnaram 
pela autonomia do Distrito Federal. Lutei para dar ao 
povo carioca liberdade de escolha dos seus 
dirigentes. Não seria agora que conformar-me-ia com 
o retirar-se o Distrito Federal da tutela da Presidência 
da República para entregá-lo à do Govêrno do 
Estado do Rio. 

A par do princípio que defendo – da autonomia 
do Distrito Federal – antevejo as conseqüências 
danosas que resultariam para as duas entidades 
políticas, com repercussão em todo o Brasil. Há 
poucos dias, nesta Casa, o nobre Senador Paulo 
Fernandes, com a competência e o amor patriótico 
que lhe reconhecemos... 

O SR. PAULO FERNANDES: – Obrigado a 
Vossa Excelência. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ...demonstrou 
os prejuízos que adviriam, não sòmente para o 
Distrito Federal como para o Estado do Rio de 
Janeiro, da junção dessas duas unidades políticas. 

Lembro hoje, a situação em que ficariam o 
Poder Judiciário do Distrito Federal e o do Estado do 
Rio, uma vez que há flagrantes diferenças entre seus 
vencimentos. Não apenas êsses mas muitos outros 
serviços seriam prejudicados com a pretendida 
fusão. 

Sr. Presidente, sou escravo da norma traçada 
na Constituição – para aprovação da qual concorri 
com meu humilde voto – referente à autonomia do 
Distrito Federal. 

Entendo de nosso dever cumprir tal 
determinação, antes de pensar-se em outras 
providências para o atual Distrito Federal. 

O art. 2º da Carta Magna, ao prever a 
possibilidade da fusão de dois Estados, determina 
deverá ser ela feita mediante voto das respectivas 
Assembléias Legislativas, plebiscito das populações 
diretamente interessadas e aprovação do Congresso 
Nacional. 

Até hoje, entretanto, não foi regulamentada 
essa disposição e essa providência é necessária 
para a realização do plebiscito. 

A emenda constitucional referente à junção do 
Distrito Federal com o Estado do Rio de Janeiro, que 
ràpidamente examinei, prevê o plebiscito, através do 
qual se manifestariam os eleitores das duas 
entidades. 

Sr. Presidente, há muita diferença entre 
eleição e plebiscito. Plebiscito é o voto popular: o 
povo chamado a manifestar-se, eleitores e não 
eleitores, alfabetizados e analfabetos. 

A expressão da vontade plebiscitária, portanto, 
não significa votação a que compareçam apenas os 
alistados eleitores. Êstes, na forma da Constituição 
escolhem seus representantes e governantes. O 
plebiscito é muito diferente e, enquanto não existir 
regulamentação, dêle não poderemos cogitar. Se o 
determinarmos sob a forma de votação eleitoral, 
violaremos, flagrantemente o texto constitucional. 

Há mais, Sr. Presidente. A votação, nas 
Assembléias, é matéria de regulamentação, através 
de lei complementar da Constituição. Permitir-se-á 
que a Assembléia vote simples resolução? 

Será lei essa manifestação, com a sanção do 
governador? 

Será um decreto legislativo promulgado pelo 
Presidente da Assembléia? 

Tudo isso merece definição, na lei 
complementar do art. 2º da Carta Magna. 

Atraiu-me a atenção o dispositivo da emenda 
que determinava fôssem aplicados, no Estado da 
Guanabara, cinqüenta por cento das rendas nêle 
arrecadadas. 

 



– 666 – 
 

Sr. Presidente, sabemos a situação precária 
das finanças do atual Distrito Federal. Cêrca de 
oitenta ou noventa por cento da receita destina-se ao 
pagamento do funcionalismo municipal. 
Consideradas as dificuldades em que se encontra, 
tendo, neste momento, cento por cento da sua 
arrecadação aplicada dentro de sua área, como 
ficaria essa parte do futuro Estado conjunto, quando 
apenas cinqüenta por cento da arrecadação aqui 
realizada nêle fôssem aplicados? 

Há outro motivo, de ordem político partidária, 
que me leva a discordar da fusão das duas entidades. 

O meu partido, cada dia mais se fortalece na 
Capital da República; a União Democrática Nacional 
aumenta, mais e mais, os seus quadros e muito 
justamente aspira a eleger o futuro Governador do 
Estado da Guanabara. 

Nutro a convicção de que, se continuarmos 
nesse caminho ascensional e se a União 
Democrática Nacional escolher, como seu candidato, 
figura de projeção na massa popular carioca, 
repetiremos no pleito para Governador do futuro 
Estado, vitória idêntica à alcançada na eleição para 
Senador, quando trouxemos para esta Casa a figura 
ímpar de brasileiro, grande cultor do Direito e escritor 
emérito – Afonso Arinos. 

Por que, Sr. Presidente, podendo ter o mais 
importante Estado da União, sob govêrno udenista, 
concordar eu em submetê-lo ao Govêrno adversário 
do Estado do Rio? 

Move-me o interêsse político-partidário, que 
não nego, e exponho com a máxima franqueza ao 
Senado. Estou, portanto, dentro dos princípios 
norteadores da feitura da emenda constitucional que 
nós, da Comissão Mista, trouxemos de Brasília. Por 
essa razão, não me posso aliar aos que assinaram o 
substitutivo apresentado pelo nobre Senador 
Jefferson de Aguiar. 

Afastando-se da orientação que traçamos, de 
apenas regulamentar e tornar exeqüível o § 4º do art. 
4º da Constituição Federal, começa por modificar o 
art. 3º, da mesma Carta, assim escrito: 

"Os Territórios poderão, mediante lei especial, 
constituir-se em Estados, subdividir-se em novos 
Territórios ou volver a participar dos Estados de que 
tenham sido desmembrados." 

Os Territórios, como sabem Vossa Excelência, 
Sr. Presidente, e o Senado, foram criação do 
Govêrno do saudoso Presidente Getúlio Vargas, 
portanto, por decreto-lei com fôrça de lei federal, 
revogável, assim, por lei federal; entretanto, êles se 
incorporaram à União, nos têrmos do § 1º do art. 1º 
da Constituição, que determina: 

"A União compreende, além dos Estados, o 
Distrito Federal e os Territórios". 

Foram, porém, mantidos os Territórios criados 
anteriormente, exceto Ponta Porã, em Mato Grosso, 
e Iguaçu, no Estado do Paraná, os quais a 
Constituinte fêz retornar aos Estados de que tinham 
sido desmembrados; proibiu ainda a Constituinte a 
criação de novos Territórios e determinou que sua 
transformação em Estados, sua anexação a outros 
Territórios ou seu retôrno ao Estado de que foram 
separados, poderia ser feita por lei especial do 
Congresso. 

Neste caso, efetivamente, não se podia 
verificar a manifestação de Assembléias, porque os 
Territórios não têm poder legislativo. 

A emenda apresentada procura modificar a 
situação, apoiando-se na Constituição Federal que, 
no seu art. 3º, diz: 

"Os Territórios poderão, mediante lei  
especial, constituir-se em Estados, subdividir-se  
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em novos Territórios ou volver a participar dos 
Estados de que tenham sido desmembrados." 

Inclui, portanto, o Distrito Federal. 
Conseqüentemente, por lei federal, pode o Distrito 
Federal ser incorporado a outro Estado independente 
das exigências constantes no art. 2º da Constituição. 

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

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com muito 
prazer. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Perdôe-me V. 
Exa. a interrupção, mas chamado com urgência, sou 
obrigado a afastar-me do Plenário, ficando, portanto, 
privado de continuar ouvindo o magnífico discurso do 
prezado colega, que corresponde, aliás, à sua 
inteligência e à admiração que todos lhe temos. 
Antes, porém, de retirar-me, quero transmitir-lhe meu 
entusiasmo pela brilhante argumentação despendida 
e, sobretudo, pela tese que defende, favoràvelmente 
ao Distrito Federal. Não somos Professôres de 
Direito, sequer conhecedores da matéria, apenas 
simples estudiosos. Ouvimos, porém, com satisfação 
a defesa da tese que aprendemos na escola e que 
esposamos por corresponder à nossa convicção. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Agradeço o 
aparte de V. Exa., cuja benevolência tanto me honra. 

Estabelece o art. 3º da Constituição que, por 
lei especial do Congresso, poderão ser criados 
novos Territórios. Essa possibilidade ficou, 
entretanto, inteiramente afastada pela manifestação 
inequívoca dos constituintes, que não quiseram 
alterar a situação dos Territórios criados, exceto 
quanto aos dois mandados reanexar aos respectivos 
Estados, de que haviam sido desmembrados, mas 
deixaram claro o intuito de não mais permitir 
mutilações nas Unidades da Federação. 

A emenda em discussão, contudo, restaura 
essa possibilidade de novas retalhações. É uma 
ameaça que pesa sôbre os grandes Estados, 
notadamente o Paraná e Mato Grosso, que já 
sofreram, na época ditatorial, tais 
desmembramentos. 

Outros pontos, Sr. Presidente, considerados 
na emenda, estão, creio, francamente em desacôrdo 
com a situação de fato. Pretendendo alterar o art. 4º 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
diz o nobre autor do substitutivo: 

"A Capital da União será transferida para o 
Planalto Central do País". 

§ 1º Promulgado êste Ato, o Presidente da 
República, dentro de sessenta (60) dias, nomeará 
uma comissão de técnicos, de reconhecido valor, 
para proceder ao estudo da localização da nova 
Capital". 

É matéria pacífica, pois o de que trata está 
realizado. 

"§ 2º O estudo previsto no parágrafo 
antecedente será encaminhado ao Congresso 
Nacional, que deliberará a respeito, em lei especial, 
e estabelecerá o prazo para o início da delimitação 
da área a ser incorporada ao domínio da  
União. 

§ 3º Findos os trabalhos demarcatórios, o 
Congresso Nacional resolverá sôbre a data da 
mudança da Capital." 

Tarefa também já executada. 
Vejamos a parte referente à organização do 

Estado da Guanabara. 
"§ 4º Efetuada a transferência, o atual Distrito 

Federal passará a constituir o Estado da Guanabara, 
mas a sua instalação só ocorrerá com a eleição e 
posse do Governador, do Vice-Governador e dos  
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Deputados à Assembléia Legislativa." 
§ 5º A primeira eleição para Governador  

e Vice-Governador e Deputado à Assembléia 
Legislativa, realizar-se-á quando se efetuar a de 
Presidente e Vice-Presidente da República para o 
próximo período governamental (Emenda 
Constitucional nº 2, de 3 de julho de 1960). 

Verifica-se, aqui, um adiamento da instalação 
do Estado da Guanabara. Dispõe o substitutivo que 
ela acorrerá com a posse do Governador, do Vice-
Governador e dos Deputados à Assembléia 
Legislativa. Marca, entretanto, a respectiva eleição 
para 3 de outubro de 1960, isto é, quando da 
escolha do futuro Presidente da República. 
Determina ainda que, durante êsse período, 
continue o Estado da Guanabara – que surgirá a 21 
de abril de 1960 – sob o comando de intervenção 
da Presidência da República ou o Govêrno do 
Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal. 

Contra esta situação de dependência do Poder 
Central é que se bate o Distrito Federal há longos 
anos. 

A demora na feitura das emendas 
constitucionais, e na votação e promulgação pelo 
Congresso Nacional, dessas medidas de natureza 
constitucional, determinarão, justamente, a 
intervenção no Distrito Federal, que continuará sob a 
administração da Presidência da República. Não vejo 
tempo para concluirmos a votação dessas emendas 
a fim de que haja eleição para Governador, Vice-
Governador e Assembléia Constituinte do Estado 
da Guanabara, a fim de que a nova unidade 
funcione dentro dos princípios de autonomia 
traçados pela Constituição. Se tivéssemos votado a 
emenda primitiva, que se enquadra precisamente 
nos têrmos do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, em relação à organização dos  
 

outros Estados do Brasil, após a ditadura, que 
terminou em 1945, com as modificações naturais que 
se fizessem necessárias nos dispositivos dêsse 
projeto, ela já poderia ter sido, também, votada pela 
Câmara dos Deputados e promulgada pela 
Presidência desta Casa. 

As emendas, porém, que se sucederam, os 
substitutivos integrais, modificando radicalmente a 
orientação traçada na primitiva emenda 
constitucional, trouxeram como resultado o fato de 
estarmos hoje a menos de dois meses do 
encerramento da sessão legislativa sem que o 
Congresso tenha concluído a votação das emendas. 
Ainda que o conseguisse, seria necessário aprovar 
as leis complementares de organização judiciária e 
administrativa de Brasília. 

Vejo, portanto, Sr. Presidente, a impossibilidade 
material da transferência da Capital para o Planalto 
Central no dia 21 de abril do ano de 1960. 

Sou partidário da mudança, e inúmeras vêzes 
tenho-me manifestado a seu favor. Considero-a de 
grande interêsse para o desenvolvimento econômico 
do País. Fui mesmo, como declarei no início do meu 
discurso, autor do requerimento sôbre a formação da 
Comissão Mista para elaboração dêsses dois 
diplomas. Tenho dado quanto posso do meu 
concurso para ver acelerado o andamento dessas 
medidas. Chegamos no entanto, a essa altura da 
vida legislativa, sem termos concluído a votação 
dessas emendas. Segundo vejo, com essas 
proposições que surgem a cada passo, modificando 
radicalmente a orientação traçada para organização 
do Estado da Guanabara e da futura Capital, o 
Congresso entrará em recessos sem que haja 
concluído a votação dessas emendas. 

O Sr. Presidente da República, tão 
empenhado na transferência da Capital para o 
Planalto Central, naturalmente lhe tem dado  
tôda a assistência, mas os Assessores de 
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S. Exa. não o alertaram sôbre a necessidade da 
organização jurídica, administrativa e política da 
futura Capital. Não sei como poderá a Presidência da 
República transferir-se no dia 21 de abril de 1960 
para Brasília sem que lá existam Poderes 
Administrativo e Judiciário, continuando os crimes 
que porventura, se praticarem na Nova Capital, a ser 
submetidos ao Poder Judiciário do Estado de Goiás. 
Como irá para Brasília a Presidência da República, 
continuando nessa situação, dentro de um Estado 
subordinado ao Poder Judiciário de outro Estado, 
administrada a Capital por uma Comissão, que é a 
NOVACAP... 

Partidário da mudança, acompanhando com 
grande interêsse a realização dêsse programa, sou 
também, Sr. Presidente, partidário do adiamento da 
transferência. 

Devemos fazer justiça à ação do ilustre 
Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 
reconhecendo em S. Exa. o denodado batalhador 
pela realização dêsse ideal que vem desde os 
Constituintes de 1891. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Dá Vossa 
Excelência licença para um aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o 
prazer. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Gesto muito nobre o 
de V. Exa., Líder da Oposição nesta Casa, 
reconhecendo essas virtudes no Presidente 
Juscelino Kubitschek. Nenhum de nós pode ignorá-
las, dado que o propósito de S. Exa., realmente 
patriótico, é, em primeiro lugar, transferir a Capital 
para o Planalto Goiano, a fim de possibilitar maior 
desenvolvimento econômico à região pràticamente 
desocupada. As judiciosas considerações do  
nobre colega – estou certo – não ficará alheio o 
Chefe do Govêrno. V. Exa. aponta falhas, que devem 
ser corrigidas quanto antes, a fim de que a 21 de 
abril do ano próximo, a mudança da Capital pos-  
 

sa processar-se com o mínimo das garantias 
indispensáveis. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito agradeço 
o aparte com que me honra o nobre representante 
da Bahia, mas discordo de S. Exa. quando diz que 
poderemos mudar a Capital a 21 de abril vindouro. 

Batalhador pela transferência, reconheço hoje 
que não poderá ser feita nessa data; porque, além 
do aparelhamento material, falta a Brasília 
organização política, administrativa e jurídica, sem o 
que não haverá garantias de vida e de estada aos 
que forem lá residir. 

Reconheço, entretanto, o nosso dever de 
trabalhar para que a transferência se faça ainda no 
período governamental daquele que tanto batalhou 
para sua realização – o Sr. Juscelino Kubitschek. 
Manifestei-me por isso, favoràvelmente ao projeto do 
Deputado Sérgio Magalhães, que adia para 31 de 
dezembro de 1960 a mudança da Capital. Se 
aprovado, terá o Presidente da República a glória de 
presidir ao ato inaugural. 

Faça-o, porém, dentro das normas 
necessárias à garantia individual e social, enfim, à 
vida do homem em sociedade, dentro daquela 
Capital. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Refere-se V. Exa. 
ao mínimo de condições de vida administrativa. 
Acredito, porém, que isso será obtido 
paulatinamente, enquanto fôr-se verificando a 
transferência. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Creio básico, 
essencial, premente que os Poderes constituídos da 
República, ao se transferirem para a nova Capital, ali 
encontrem não sòmente condições normais de vida – 
residência, alimentação, transportes etc. – mas 
também a organização política da localidade. Que 
exista um Prefeito ou Governador, alguém responsável 
pela administração local; que haja um Juiz, um Tribunal 
a quem aquêle que se sentir lesado em seus direi-  
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tos possa dirigir-se, para pedir providências. 

São condições essenciais para a vida social, 
para a vida do homem que, integrando um dos três 
Poderes da República, terá que se transferir para 
aquela Capital. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Quando, 
recentemente, tive ensejo de, juntamente com a 
Mesa desta Casa, visitar Brasília, anotei o 
pensamento e as críticas de vários Senadores, e tive 
o cuidado de transmiti-las ao Sr. Presidente da 
República, como concurso para corrigenda das 
falhas que havíamos observado. Uma delas foi 
justamente essa a que V. Exa. se reporta: condições 
para a instalação dos três órgãos da administração 
pública, residência para os seus membros, 
condições de abastecimento para os que são 
obrigados a se transferir; enfim, condições mínimas 
necessárias ao funcionamento dos três Poderes. 
Acredito que o Presidente Juscelino Kubitschek, 
interessado como está – e como qualquer um de 
nós, se tivéssemos tido essa magnífica idéia – em 
levar a efeito Brasília, tudo fará para que a 
transferência se realize, e espera, naturalmente, que 
não só o Poder Legislativo, como o Judiciário, 
acompanhem o Chefe do Executivo. Creio 
sinceramente, caro Senador João Villasbôas que, no 
decorrer da instalação, haverá meios de corrigir 
essas falhas, por todos verificadas mas que não são 
insuperáveis. Não acha V. Exa. que, mesmo que a 
mudança tenha de ser adiada por mais algum tempo 
será impossível dar solução a vários problemas,  
se o Chefe do Executivo não se transferir para 
Brasília? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Inúmeras 
providências são indispensáveis para organização 
de uma Capital. V. Exa. tem ao seu lado o  
ilustre Senador Pedro Ludovico, que fêz a 
transferência da Capital do seu Estado  
para Goiânia e sabe as dificuldades que se  
 

apresentam numa realização dessa natureza. 
Tomando em vista um Estado, V. Exa. poderá inferir 
o que corresponde à mudança de uma Capital da 
República. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite V. Exa. 
ligeiro aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o 
prazer. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – De fato, as 
dificuldades são muitas. Eu mesmo as tive em 
grande número. Depois de determinada legalmente a 
mudança, foi preciso que providenciasse junto ao 
Presidente da República, para fazer com que as 
repartições federais se transferissem da velha Goiás 
para Goiânia. V. Exa. tem muita razão, 
principalmente na parte referente à condição política 
e legal, o que, justamente, ainda não se conseguiu. 
Conforme V. Exa. declara, talvez não haja tempo 
para se estabelecer essa competência jurídica legal 
e política para se transferir a Capital do Rio de 
Janeiro para Brasília. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito grato 
pelo aparte do nobre Senador por Goiás. 

Várias medidas poderão ser tomadas 
posteriormente, mas as que cito são essenciais ao 
estabelecimento dos Poderes. Não é possível 
cheguemos a Brasília sem encontrar autoridade 
policial e judiciária a quem nos dirigir. Sou partidário, 
hoje, da dilatação do prazo para 31 de dezembro do 
próximo ano. Dentro dêsse período, poderemos 
apressar a votação da emenda e de leis 
complementares, de modo que o Sr. Presidente da 
República, os Tribunais, o Congresso, possam 
encontrar em Brasília um Município, um Distrito, um 
Território jurìdicamente organizado e com as 
garantias das autoridades necessárias a atender às 
exigências da futura Capital. 

Outro motivo que determina ao  
meu espírito aceitar e defender a  
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dilatação dêste prazo é a proximidade das eleições 
federais. No dia 3 de outubro do ano vindouro haverá 
eleição para a Presidência da República. 

O Brasil não pode ficar, um minuto que seja, 
sem a atuação do Tribunal Superior Eleitoral. 

Êsse Tribunal já começa a resolver as 
consultas vindas dos Estados; já está registrando os 
candidatos à Presidência e à Vice-Presidência da 
República, já está formulando as instruções para as 
próximas eleições, calculando a verba necessária 
para o custeio dessas eleições, a sua distribuição 
pelos Tribunais Regionais do País, já cogita de 
organizar a votação, em cédula única, para 
Presidente e Vice-Presidente da República e se 
apresta para a distribuição das cédulas por todo o 
Território Nacional. 

Não podemos, absolutamente, permitir a mais 
leve falha no funcionamento dêste órgão, a cada 
momento solicitado para dirimir questões correlatas 
com as eleições de 3 de outubro. 

Sôbre a situação do atual Distrito Federal, o 
Procurador Geral da República já emitiu parecer, 
declarando que, se até 21 de abril de 1960, não 
estiver organizado o Estado da Guanabara, poderá o 
Presidente da República decretar a intervenção, 
nomeando Interventor. A solução é simplista, mas 
cabível. Quanto à futura Capital, entretanto, não há 
como enquadrá-la, pela Constituição, em medida 
dessa natureza. Não é possível, mediante decreto, 
criar um Govêrno municipal, distrital ou  
territorial, nem o Poder Judiciário de unidade dessa 
natureza. 

Por esta razão é que me dirijo mais aos 
ilustres representantes da Maioria, que tão 
pacientemente me ouvem. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – É com prazer 
que o ouvimos. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – É nos grandemente 
proveitosa a brilhante exposição de Vossa 
Excelência. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Sou muito 
grato a V. Exas., e os concito, como amigos que são 
do Presidente da República, a tratar com S. Exa. 
sèriamente do assunto, ressaltando êsses aspectos, 
a fim de que S. Exa. concorde com os nobres 
Senhores Deputados que, em grande parte, querem 
o adiamento da mudança da Capital, medida que 
trará tranqüilidade para todos nós e para o próprio 
espírito do Presidente da República. (Muito bem. 
Muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
Se mais nenhum dos Senhores Senadores 

desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. 
(Pausa). 

Está encerrada a discussão do projeto, relativa 
ao 5º dia. 

A matéria volta à Comissão Especial, a fim de 
se manifestar sôbre o substitutivo. 

Convoco os Senhores Senadores para uma 
sessão extraordinária, hoje, às 21 horas. 

Sendo evidente a falta de quorum para 
prosseguimento dos nossos trabalhos, vou encerrar 
a sessão. Designo para a extraordinária, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única do Requerimento nº 380, 

de 1959, do Sr. Lameira Bittencourt e outros 
Senhores Senadores, solicitando seja o Expediente 
da sessão de 26 do mês em curso dedicado a 
comemorar o 14º aniversário da Organização das 
Nações Unidas. 

2 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 67, de 1959, que estima a Receita e fixa 
a Despesa da União para o exercício financeiro de 
1960, na parte referente ao Ministério da Guerra 
(Anexo nº 4 – Subanexo nº 4.16), tendo Parecer nº 
548, de 1959, da Comissão de Finanças, favorável 
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ao projeto e às Emendas ns. 2 a 5, contrário à de nº 
1 e oferecendo as de ns. 6 (C.F.) a 37 (C.F.). 

3 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 67, de 1959, que estima a Receita e fixa 
a Despesa da União para o exercício financeiro de 
1960, na parte referente ao Ministério das Relações 
Exteriores (Anexo nº 4 – Subanexo 4.18), tendo 
Parecer nº 579, de 1959, da Comissão de Finanças, 
favorável ao projeto e à Emenda nº 1, e oferecendo 
as de ns. 2-CF a 12-CF. 

4 – Discussão única do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores sôbre a Mensagem nº 170, de 
1959, pela qual o Sr. Presidente da República submete 
ao Senado a escolha do Sr. Rubens Ferreira de Mello, 
Ministro de 1ª classe, para exercer o cargo de 
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário junto ao 
Govêrno da República do Chile. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 17 horas e 10 

minutos. 
 



141ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 20 DE OUTUBRO DE 1959 
 

EXTRAORDINÁRIA 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES FILINTO MÜLLER E CUNHA MELLO 
 

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

Mourão Vieira.  
Cunha Mello. 
Lameira Bittencourt.  
Zacharias de Assumpção. 
Lobão da Silveira.  
Victorino Freire.  
Públio de Mello.  
Leônidas Mello.  
Mathias Olympio.  
Victorino Corrêa.  
Fausto Cabral.  
Menezes Pimentel.  
Sérgio Marinho.  
Reginaldo Fernandes. 
Dix-Huit Rosado.  
Argemiro de Figueiredo. 
João Arruda. 
Ruy Carneiro.  
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão.  
Silvestre Péricles.  
Lourival Fontes.  
Heribaldo Vieira.  
Ovídio Teixeira.  
Lima Teixeira.  
Otávio Mangabeira.  
Attílio Vivacqua.  
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar.  
Paulo Fernandes.  
Arlindo Rodrigues.  
Miguel Couto.  
Caiado de Castro.  
Afonso Arinos.  
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães.  
Lino de Mattos.  
Pedro Ludovico.  
Coimbra Bueno.  
Taciano de Mello. 

João Villasbôas.  
Filinto Müller.  
Fernando Corrêa.  
Alô Guimarães. 
Gaspar Velloso.  
Souza Naves. 
Francisco Gallotti.  
Saulo Ramos.  
Irineu Bornhausen.  
Daniel Krieger.  
Mem de Sá. 
Guido Mondin. – (52). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 52 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, 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 Secretário, lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

Ofícios 
 
Da Câmara dos Deputados, sob ns.  

1.855 e 1.852, encaminhando autógrafos dos 
seguintes: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 91, DE 1959 
 

(Nº 4.805-B, de 1959, na Câmara dos Deputados) 
 

Autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da 
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Agricultura, o crédito especial de Cr$ 30.000.000,00, 
em favor da Comissão de Desenvolvimento do 
Planalto de Ibiapaba. 
 

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

pelo Ministério da Agricultura, o crédito especial de 
Cr$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros), para 
ocorrer, no exercício de 1959, às despesas de 
instalação e funcionamento da Comissão do Planalto 
de Ibiapaba, criada pela Lei nº 3.161, de 1 de junho 
de 1957. 

Art. 2º Para a manutenção e funcionamento 
dêsse órgão, é o Poder Executivo obrigado a 
consignar anualmente, no orçamento da República, a 
dotação de Cruzeiros 40.000.000,00 (quarenta 
milhões de cruzeiros). 

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 92, DE 1959 

 
(Nº 3.561-E, de 1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Dispõe sôbre a criação e organização do 

Quadro de Material Bélico, das Armas de 
Comunicações e Engenharia, regula as condições de 
extinção do Quadro de Técnicos da ativa, e dá outras 
providências. 

 
O Congresso Nacional decreta:  
 

TÍTULO I 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º É criado, no Exército, o Quadro de 
Material Bélico. 

Art. 2º O Quadro de Engenheiros  
Militares, referido nos arts. 49 e 59 da Lei de 
Organização Básica do Exército (Lei nº 2.851, de 25 
 

de agôsto de 1956), é constituído pelos engenheiros 
das categorias de industriais, geógrafos, de 
construção e de comunicações, diplomados pelo 
Instituto Militar de Engenharia, na forma prevista pelo 
respectivo regulamento. 

Art. 3º Os engenheiros militares, para efeito de 
organização militar, de função e de acesso, passam 
a integrar: 

a) os industriais, o Quadro de Material Bélico; 
b) os de comunicações, a Arma de 

Comunicações; 
c) os de construção e os geógrafos, a Arma de 

Engenharia. 
Art. 4º O Poder Executivo é autorizado a criar 

novas categorias de engenheiros militares, grupar 
especialidades ou estabelecer outras, de acôrdo com 
as necessidades militares ou a evolução da tecnologia. 

Art. 5º A atual Diretoria de Pesquisas 
Tecnológicas passa a denominar-se Diretoria de 
Estudos e Pesquisas Tecnológicas. 

Parágrafo único. À Diretoria de Estudos e 
Pesquisas Tecnológicas cabe a direção e 
coordenação dos estudos, pesquisas, provas e 
outras atividades relativas ao material. 

Art. 6º É criado o Instituto Militar de Engenharia 
(IME), subordinado à Diretoria de Estudos e Pesquisas 
Tecnológicas, abrangendo a Escola Técnica do 
Exército e o Instituto Militar de Tecnologia. 

Parágrafo único. A organização do Instituto 
Militar de Engenharia será objeto de ato do Poder 
Executivo. 

 
TÍTULO II 

 
DO QUADRO DE MATERIAL BÉLICO 

 
CAPÍTULO I 

 
ATRIBUIÇÕES GERAIS 

 
Art. 7º O Quadro de Material Bélico tem por 

finalidade: 
a) reunir num só quadro todos os oficais que 

exerçam atividades relativas à pesquisa e ao es- 
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tudo, fabricação, recuperação, armazenarnento e 
manutenção do material bélico: armamento, 
muniçoes e explosivos, material de guerra química, 
instrumentos e equipamentos de observação e  
de direção do tiro, viaturas, combustíveis e 
lubrificantes. 

b) prover as necessidades em pessoal 
especializado para o exercício de funções de 
direção, chefia ou comando e execução em órgãos 
da alta administração do Ministério da Guerra, 
diretorias incumbidas do suprimento, manutenção e 
fabricação de material bélico, serviços dos grandes 
comandos, fábricas, arsenais, parques e depósitos, 
bem como unidades de manutenção. 

Parágrafo único. As funções nas organizações 
que tratam especìficamente da manutenção e do 
provimento do material de engenharia e de 
comunicações, mesmo as integrantes da Diretoria 
Geral de Material Bélico, são privativas do pessoal 
das respectivas Armas. 

 
CAPÍTULO II 

 
FORMAÇÃO E ACESSO DOS OFICIAIS 
 
Art. 8º A formação do oficial de material bélico 

será feita na Academia Militar das Agulhas Negras, 
de acôrdo com o seu regulamento. 

Art. 9º O oficial subalterno de material bélico 
será chamado com tôda a sua turma de formação da 
Academia Militar das Agulhas Negras, para cursar, 
no Instituto Militar de Engenharia, uma das 
especialidades industriais. 

Art. 10. O oficial de material bélico ficará 
sujeito a um curso equivalente ao de 
aperfeiçoamento para os oficiais das Armas. 

Art. 11. O acesso ao generalato exigirá do 
oficial de material bélico, curso de Estado-Maior 
para engenheiro militar, feito na Escola de 
Comando e Estado-Maior do Exército, com a 
finalidade de proporcionar ao oficial 
conhecimentos relativos às atribuições e fun- 
 

cionamento dos altos escalões de comando, 
particularmente sob o aspecto logístico. 

Art. 12. O acesso no Quadro de Material 
Bélico será processado da mesma forma que nos 
quadros das Armas, de acôrdo com a Lei de 
Promoção dos Oficiais do Exército, e sujeito às 
condições de eqüilíbrio entre os vários quadros. 

Art. 13. O efetivo em oficiais do Quadro de 
Material Bélico será fixado em lei conjuntamente com 
os dos quadros das Armas. 

Art. 14. As funções do Quadro de Material 
Bélico serão distribuídas, como para os oficiais 
combatentes, na forma estabelecida pelo art. 50 e 
seus parágrafos da Lei de Organização Básica do 
Exército (Lei nº 2.851, de 25 de agôsto de 1956). 

 
CAPÍTULO III 

 
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

 
Art. 15. Os oficiais do Quadro de Técnicos da 

Ativa, em extinção, diplomados engenheiros pela 
Escola Técnica do Exército, nas especialidades de 
Armamento, Automóvel, Metalurgia, Química, 
Eletricidade e Eletrônica, poderão optar pelo Quadro 
de Material Bélico, em condições a serem 
estabelecidas pelo Poder Executivo, continuando, 
porém, vinculados aos quadros de origem para efeito 
de promoção. 

Parágrafo único. A promoção dos oficiais 
incluídos no Quadro de Material Bélico, de acordo 
com êste artigo, continuará a ser regulada pelas 
normas estabelecidas na Lei de Promoção dos 
Oficiais do Exército para os oficiais do Quadro de 
Técnicos da Ativa. 

Art. 16. Os oficiais referidos no art. 15 da 
presente lei, que não optarem pelo Quadro de 
Material Bélico, permanecerão na situação em que 
se encontram, no concernente a quadros e funções. 

Art. 17. O Poder Executivo promoverá,  
tendo em vista a conexão de currículos dos  
cursos da Academia Militar das Agulhas Negras e 
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do Instituto Militar de Engenharia, as medidas 
adequadas à execução do art. 9º desta lei. 

Art. 18. Enquanto não tiverem acesso ao 
Instituto Militar de Engenharia turmas oriundas da 
Academia Militar das Agulhas Negras, habilitadas na 
forma estipulada nesta lei, o recrutamento dos 
engenheiros industriais continuará a ser feito  
entre os oficiais das Armas matriculados naquele 
Instituto, nas condições estabelecidas pelo seu 
regulamento. 

Parágrafo único. Ao concluírem o curso com 
aproveitamento, êsses oficiais serão incluídos no 
Quadro de Técnicos da Ativa, em extinção, 
aplicando-se-lhes o que estabelecem os arts. 15 e 
seu parágrafo e 16 desta lei. 

 
TÍTULO III 

 
DA ARMA DE COMUNICAÇÕES 

 
CAPÍTULO I 

 
ATRIBUIÇÕES GERAIS 

 
Art. 19. A Arma de Comunicações é 

organizada e preparada para: 
a) instalar e explorar os vários meios e 

sistemas de comunicações necessários ao exercício 
do comando, na paz e na guerra; 

b) encarregar-se das atividades de fotografia e 
cinematografia, bem como da busca de informes 
através do Serviço de Escuta e Localização; 

c) realizar o suprimento e a manutenção do 
material especializado; 

d) incumbir-se das atividades concernentes 
 ao estudo e fabricação de material de 
comunicações; 

e) cooperar na instalação e exploração dos 
sistemas de comunicações nacionais, estimulando, 
inclusive, o seu progresso técnico. 

CAPÍTULO II 
 

CONSTITUIÇÃO 
 
Art. 20. A Arma de Comunicações 

compreende: 
a) órgãos de direção do Serviço de 

Comunicações; 
b) Tropa de Comunicações; 
c) órgãos de execução do Serviço de 

Comunicações. 
Art. 21. Os órgãos de direção do Serviço de 

Comunicações são constituídos das diretorias 
incumbidas da direção, coordenação e fiscalização 
das atividades de serviço desenvolvidas pela Arma 
de Comunicações. 

Art. 22. A Tropa de Comunicações é 
constituída de unidades e subunidades de 
comunicações. 

Art. 23. Os órgãos de execução do Serviço de 
Comunicações são constituídos dos serviços de 
comunicações dos Grandes Comandos, das fábricas 
de material de comunicações e das organizações 
próprias do Serviço de Comunicações. 

 
CAPÍTULO III 

 
FORMAÇÃO E ACESSO DOS OFICIAIS 

 
Art. 24. A formação básica do oficial de 

comunicações será feita na Academia Militar das 
Agulhas Negras, de acôrdo com as prescrições do 
respectivo regulamento. 

Art. 25. O oficial subalterno de comunicações 
será chamado, com tôda a sua turma de formação 
da Academia Militar das Agulhas Negras, para fazer 
o curso de engenheiro de comunicações, no Instituto 
Militar de Engenharia. 

Art. 26. O oficial de comunicações ficará 
sujeito ao curso de aperfeiçoamento ou seu 
equivalente e ser-lhe-á facultado fazer o Curso de 
Comando e Estado Maior do Exército. 

Art. 27. As funções de oficial de comunicações 
nos corpos de tropa serão exercidas por oficiais das 
respectivas Armas, habilitados com o curso da 
Escola de Comunicações. 
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CAPÍTULO IV 
 

DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
 
Art. 28. O efetivo do Quadro de Oficiais da 

Arma de Comunicações estará compreendido no 
efetivo dos quadros das Armas, que fôr fixado em lei. 

Art. 29. Serão incluídos na Arma de 
Comunicações: 

a) os oficiais habilitados no Curso de 
Comunicações da Academia Militar das Agulhas 
Negras; 

b) os oficiais subalternos ou capitães das 
Armas possuidores do Curso “A” ou do Curso de 
Oficiais de Comunicações da Escola de 
Comunicações do Exército, que apresentarem opção 
irrevogável pela Arma de Comunicações, na forma a 
ser regulada pelo Poder Executivo; 

c) os oficiais engenheiros de comunicações, 
do Quadro de Técnicos da Ativa, em extinção, que 
apresentarem opção na conformidade da letra b 
dêste artigo, bem como os que concluírem o curso 
dessa especialidade nas condições do art. 34 da 
presente lei; 

d) os oficiais superiores da Arma de 
Engenharia, possuidores do Curso “A” ou do Curso 
de Oficial de Comunicações da Escola de 
Comunicações do Exército, que tenham servido pelo 
menos durante dois anos na Escola de 
Comunicações, em corpo de tropa ou órgãos de 
serviço pertinentes às Comunicações, e que 
apresentarem opção na conformidade da letra b 
dêste artigo. 

Art. 30. Os engenheiros de comunicações, do 
Quadro de Técnicos da Ativa, em extinção que não 
optarem pela Arma de Comunicações, 
permanecerão na situação em que se encontram no 
que concerne a quadros e funções. 

Art. 31. A promoção dos oficiais incluídos na 
Arma de Comunicações, de acôrdo com as letras b, 
c e d do art. 29, será regulada pelas normas 
estabelecidas na Lei de Promoção dos Oficiais do 
Exército, para os oficiais do Quadro de Téc- 
 

nicos da Ativa, ficando, para êsse efeito, aquêles 
oficiais vinculados aos quadros de origem. 

Art. 32. Os Oficiais superiores da Arma de 
Comunicações ficam dispensados das exigências de 
arregimentação para efeito de acesso, até ulterior 
deliberação, a critério do Ministro da Guerra. 

Art. 33. Os oficiais que optarem pela Arma de 
Comunicações ficarão sujeitos ao curso de 
aperfeiçoamento, na forma da legislação existente, e 
ser-lhes-á facultado fazer o Curso de Comando e 
Estado-Maior, nas condições estabelecidas pelo 
regulamento da respectiva escola, porém sem 
restrições concernentes à arregimentação. 

Parágrafo único. O curso de aperfeiçoamento 
não será exigido dos oficiais que já o fizeram nas 
armas de origem e dos demais oficiais matriculados 
na Escola Técnica do Exército antes da vigência do 
Decreto nº 40.255, de 31 de outubro de 1956 e que 
venham a ser diplomados engenheiros de 
comunicações. 

Art. 34. Enquanto não tiverem acesso ao 
Instituto Militar de Engenharia turmas oriundas da 
Academia Militar das Agulhas Negras, habilitadas no 
curso de Comunicações, continuarão a ser 
matriculados no Curso de Engenheiro de 
Comunicações oficiais de qualquer Arma 
 nas condições estabelecidas pelo regulamento 
daquele instituto, porém sem restrições de idade e 
pôsto. 

§ 1º Ao serem matriculados no 1º ano do 
Instituto Militar de Engenharia, êsses oficiais deverão 
declarar que aceitam transferência para a Arma de 
Comunicações, de modo irrevogável, quando tiverem 
concluído o curso. 

§ 2º Nesse período, a juízo do Ministro da 
Guerra, poderá ainda funcionar o Curso de Oficiais 
de Comunicações da Escola de Comunicações do 
Exército, com a finalidade da letra b do art. 29  
desta lei. 
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TÍTULO IV 
 

DA ARMA DE ENGENHARIA 
 

Atribuições gerais 
 

Art. 35. A Arma de Engenharia é organizada e 
preparada para: 

a) aumentar o poder combativo das fôrças em 
campanha, por meio de construções, instalações e 
destruições, especialmente as que facilitam o esfôrço 
ofensivo, ampliam a potência defensiva e melhoram 
as condições de bem-estar; 

b) prestar assistência técnica nos assuntos de 
suas especialidades, às outras Armas e engajar-se 
no combate, pelo fogo, em situações de emergência; 

c) realizar o suprimento e a manutenção do 
material especializado e incumbir-se dos tipos de 
construções de interêsse militar; 

d) encarregar se das atividades de construção e 
planejamento para a exploração de vias de transporte, 
edificações, fortificações, saneamento, instalação e 
patrimônio imobiliário, que se relacionem com as 
necessidades do Exército e com a sua participação nos 
empreendimentos de interêsse nacional; 

e) exercer atividades referentes ao estudo dos 
assuntos cartográficos, à elaboração de mapas 
necessários ao Exército e à participação dêste no 
desenvolvimento do programa cartográfico do País. 

 
CAPÍTULO II 

 
CONSTITUIÇÃO DA ARMA 

 
Art. 36. A Arma de Engenharia compreende: 
a) órgãos de direção do Serviço de 

Engenharia; 
b) Tropa de Engenharia; 
e) órgãos de execução do Serviço de 

Engenharia. 
Parágrafo único. O Serviço de Engenharia 

abrange os seguintes setores de atividades: 
a) obras; 
b) vias de transporte; 
c) patrimônio; 

d) material de engenharia; 
e) geográfico. 
Art. 37. Os órgãos de direção do Serviço de 

Engenharia são constituídos das diretorias 
incumbidas da direção, coordenação e fiscalização 
das atividades de serviço desenvolvidas pela Arma 
de Engenharia. 

Art. 38. A Tropa de Engenharia é constituída 
de unidades e subunidades de combate e de  
serviço. 

Art. 39. Os órgãos de execução do Serviço de 
Engenharia são constituídos dos serviços de 
Engenharia dos Grandes Comandos, comissões de 
obras de estradas, divisões de levantamento e  
mais organizações próprias do Serviço de 
Engenharia. 

 
CAPÍTULO III 

 
FORMAÇÃO E ACESSO DOS OFICIAIS 

 
Art. 40. A formação básica do oficial de 

engenharia será feita na Academia Militar das 
Agulhas Negras, de acôrdo com as prescrições do 
respectivo regulamento. 

Art. 41. O oficial subalterno de engenharia 
será chamado com tôda a sua turma de formação da 
Academia Militar das Agulhas Negras, para fazer, no 
Instituto Militar de Engenharia, o curso de engenheiro 
construtor ou de engenheiro geógrafo. 

Art. 42. O oficial de engenharia ficará sujeito 
ao curso de aperfeiçoamento ou seu equivalente e 
ser-lhe-á facultado fazer o Curso de Comando e 
Estado-Maior do Exército. 

 
CAPÍTULO IV 

 
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

 
Art. 43. Os oficiais engenheiros de fortificação 

e construção, e geógrafos, do Quadro de Técnicos 
da Ativa, em extinção, pertencentes à Arma de 
Engenharia, desempenharão funções privativas 
dessa Arma, além de outros encargos técnicos que 
lhes forem atribuídos. 
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Parágrafo único. Êsses oficiais permanecerão 
no Quadro da Arma mantendo os lugares que 
ocupam no Almanaque do Exército, sem número 
próprio, e terão seu acesso regulado pelas condições 
estabelecidas na Lei de Promoção dos Oficiais do 
Exército para os oficiais do Quadro de Técnicos da 
Ativa. 

Art. 44. Os oficiais engenheiros de fortificação 
e construção, e geógrafos, do Quadro de Técnicos 
da Ativa, em extinção, pertencentes às demais 
Armas, permanecerão na situação em que se 
encontram no que concerne a quadros e funções. 

Parágrafo único. Êsses oficiais poderão optar 
pela Arma de Engenharia, em condições a serem 
estabelecidas pelo Poder Executivo, continuando, 
porém, vinculados aos quadros de origem, para 
efeito de promoção. 

Art. 45. Aos oficiais engenheiros de fortificação 
e construção, e geógrafos, pertencentes a Arma de 
Engenharia, e aos que optarem por essa Arma na 
forma do parágrafo único do art. 44, será facultado 
fazer o Curso de Comando e Estado-Maior do 
Exército nas condições estabelecidas pelo 
regulamento da respectiva escola, porém sem 
restrições concernentes à arregimentação e curso de 
aperfeiçoamento. 

Art. 46. O Poder Executivo promoverá, tendo 
em vista a conexão de currículos dos cursos de 
Engenharia da Academia Militar das Agulhas Negras 
e de Engenheiro Construtor e Geógrafo do Instituto 
Militar de Engenharia, as medidas adequadas à 
execução do art. 41. 

§ 1º Enquanto não tiverem acesso ao Instituto 
Militar de Engenharia turmas oriundas da Academia 
Militar das Agulhas Negras, já submetidas ao novo 
currículo, será facultado aos oficiais de engenharia 
fazer o curso de engenheiro de fortificação e 
construção ou de engenheiro geógrafo, nas 
condições estabelecidas pelo regulamento daquele 
instituto, porém, sem restrições de idade e pôsto. 

§ 2º Os oficiais de engenharia matriculados na 
Escola Técnica do Exército ou no Instituto Militar de 
Engenharia após a vigência do Decreto número 
40.225, de 31 de outubro de 1956, e que venham a 
ser diplomados engenheiros de fortificação e 
construção, não serão incluídos no Quadro de 
Técnicos da Ativa, em extinção e estão sujeitos ao 
que prescreve o artigo 42 desta lei. 

§ 3º Os oficiais matriculados na Escola 
Técnica do Exército antes da vigência do Decreto nº 
40.225, de 31 de outubro de 1956, e que venham a 
ser diplomados engenheiros de fortificação e 
construção e engenheiros geógrafos, em condições 
anteriores às estabelecidas na presente lei, serão 
incluídos no Quadro de Técnicos da Ativa, em 
extinção, aplicando-se-lhes o disposto nos arts. 43, 
44 e 45 desta lei. 

§ 4º O quadro de oficiais generais técnicos 
ficará acrescido de: 

a) 1 (um) general de divisão técnico 
(engenheiro militar); 

b) 3 (três) generais de brigada técnicos 
(engenheiros militares). 

Art. 47. Na fase de transição, enquanto houver 
oficiais da Arma de Engenharia com formação 
anterior à instituída nesta lei e oficiais engenheiros 
de fortificação e construção, e geógrafos, do Quadro 
de Técnicos da Ativa, em extinção, as funções 
privativas de oficial de engenharia serão exercidas 
por oficiais com a nova formação e: 

a) nas unidades de engenharia, quando em 
trabalho de natureza permanente, por oficiais de 
engenharia com a formação anterior e por 
engenheiros de fortificação e construção 
pertencentes à Arma de Engenharia; 

b) nas comissões de estradas, por oficiais de 
engenharia com a formação anterior e por 
engenheiros de fortificação e construção; 

c) nos órgãos do Serviço Geográfico, por 
engenheiros geógrafos; 
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d) nos mais órgãos, conforme a natureza das 

funções, por oficiais de engenharia com a formação 
anterior e por engenheiros de fortificações e 
construção, e geógrafos. 

 
TÍTULO V 

 
DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

 
Art. 48. A movimentação dos Oficiais do 

Quadro de Material Bélico obedecerá ao que 
prescreve o art. 55 da Lei nº 2.851, de 25 de agôsto 
de 1956, em tudo o que lhe fôr aplicável. 

Art. 49. Os oficiais engenheiros de 
comunicações, de fortificação e construção e 
engenheiros geógrafos, que completarem o curso da 
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, 
conforme facultam os arts. 33 e 45 desta lei: 

a) passarão a ser relacionados entre os 
coronéis dos quadros das Armas, quando atingirem 
êsse pôsto, para efeito de promoção a general 
combatente, de acôrdo com a legislação existente; 

b) deixarão de concorrer à promoção a general 
engenheiro militar. 

Art. 50. A promoção a general engenheiro 
militar será feita entre os coronéis engenheiros 
industriais, bem como entre as coronéis engenheiros 
de comunicações, de fortificação e construção, e 
geógrafos, oriundos do Quadro de Técnicos da Ativa, 
em extinção, e não abrangidos pela letra d do art. 49 
desta lei, todos considerados em relação única e 
obedecido o que prescreve a lei que regula as 
promoções dos oficiais do Exército. 

Art. 51. A promoção general engenheiro militar 
exige dos engenheiros militares o curso de Estado-
Maior a que se refere o art. 11 desta lei. 

Parágrafo único. Êsse curso não será exigido 
dos oficiais oriundos do Quadro de Técnicos da 
Ativa, em extinção. 

Art. 52. Pertencem ao Quadro de Oficiais da 
Arma de Engenharia os oficiais oriundos do Curso 
 

Inicial de Formação de Oficiais Técnicos,  
que funcionou na Academia Militar das Agulhas 
Negras. 

Art. 53. Os oficiais oriundos do Curso Inicial de 
Formação de Oficiais Técnicos e os oficiais da Arma 
de Engenharia, declarados aspirantes a oficial na 
mesma data, passam a constituir uma única 
 turma, no Quadro de Oficiais da Arma de 
Engenharia. 

§ 1º Para a constituição de cada turma, os 
oficiais oriundos do Curso Inicial de Formação de 
Oficiais Técnicos são incluídos na respectiva turma 
de formação dos oficiais de engenharia, de tal forma 
que a cada oficial de engenharia se anteponha ou, 
posponha, de acôrdo com a antigüidade de praça, o 
seu paralelo, oriundo do Curso Inicial de Formação 
de Oficiais Técnicos. 

§ 2º Para a aplicação do que trata o 
parágrafo anterior, obedecidas as ordens de 
classificação intelectual das respectivas turmas de 
formação, ao nº 1 de cada turma de oficiais de 
engenharia corresponderá o nº 1 de cada turma 
oriunda do Curso Inicial de Formação de  
Oficiais Técnicos, seguindo se sucessivamente o 
paralelismo. 

§ 3º Os oficiais oriundos do Curso Inicial de 
Formação de Oficiais Técnicos não receberão 
número no Almanaque do Exército. 

Art. 54. Os oficiais oriundos do Curso Inicial de 
Formação de Oficiais Técnicos, pertencentes ao 
Quadro de Oficiais da Arma de Engenharia, terão 
acesso regulado pelas condições e princípios 
estabelecidos na Lei de Promoção dos Oficiais do 
Exército, para os oficiais do Quadro de Técnicos da 
Ativa, em extinção. 

Art. 55. Funcionarão, no Instituto Militar de 
Engenharia, cursos de graduação e de pós-
graduação destinados, respectivamente, à formação 
e ao aprimoramento técnico-científico dos 
engenheiros que integrarão o Quadro de Material 
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Bélico e os quadros das Armas de Engenharia e de 
Comunicações. 

§ 1º Nos cursos de graduação serão 
matriculados: 

a) os oficiais do Quadro de Material Bélico e 
os oficiais das Armas de Engenharia e de 
Comunicações, para complementação da formação 
de engenheiros militares da Ativa; 

b) mediante concurso e outras condições a 
serem estabelecidas pelo Poder Executivo, 
candidatos civis, praças das Fôrças Armadas, oficiais 
ou aspirantes a oficial da Segunda Classe da 
Reserva, para formação de engenheiros que 
integrarão o Quadro da Reserva de Material Bélico 
ou os quadros da Reserva da Arma de Engenharia 
ou de Comunicações. 

§ 2º Nos cursos de pós-graduação, consoante 
condições a serem reguladas pelo Poder Executivo, 
poderão ser matriculados: 

a) os engenheiros militares da Ativa ou da 
Reserva; 

b) civis engenheiros diplomados por escolas 
oficiais ou reconhecidas pelo Govêrno Federal, ou 
possuidores de títulos de cursos superiores de 
Matemática, Física, Química e Geologia, mediante 
indicação de órgão governamental, ou de entidades 
civis, industriais ou científicas. 

§ 3º Aos alunos matriculados nos cursos de 
graduação, na forma estabelecida pela letra b do 
parágrafo 1º dêste artigo, poderá ser concedida uma 
bôlsa de estudos de valor equivalente aos 
vencimentos da graduação de aspirante a oficial, em 
condições a serem reguladas pelo Poder Executivo. 

Art. 56. Os civis, as praças das Fôrças 
Armadas e os oficiais e aspirantes a oficial  
da Segunda Classe da Reserva matriculados  
no Instituto Militar de Engenharia na forma da letra  
b do § 1º do art. 55, ao concluírem os cursos  
de graduação, serão nomeados primeiros Tenentes 
da Segunda Classe da Reserva e, de acôrdo  
com suas categorias e especialidades, incluídos 
 

no Quadro da Reserva de Material Bélico ou nos 
Quadros da Reserva das Armas de Engenharia ou 
de Comunicações. 

Parágrafo único. Por ato do Poder Executivo 
será regulada a situação militar dos alunos de que 
trata o presente artigo, não só durante a realização 
dos cursos de graduação, como também nos casos 
de não conclusão dos mesmos. 

Art. 57. O número de vagas a ser fixado, 
anualmente, pelo Ministro da Guerra, para os cursos 
de graduação e de pós-graduação do Instituto Militar 
de Engenharia deverá atender, fundamentalmente, 
às possibilidades daquele Instituto e à ampla 
contribuição para o desenvolvimento da engenharia 
nacional. 

Art. 58. Os diplomas passados pelo Instituto 
Militar de Engenharia terão o mesmo valor dos 
passados pelas escolas ou faculdades de 
engenharia, reconhecidas ou equiparadas. 

Art. 59. O Quadro de Técnicos do Exército, 
criado pelo Decreto-lei nº 1.484, de 3 de agôsto de 
1939, é considerado em extinção. 

§ 1º Os oficiais técnicos da Reserva (TR), 
incluídos no Quadro de Técnicos do Exército, 
mencionado no presente artigo, passarão a 
pertencer: 

a) os engenheiros industriais, à reserva do 
Quadro de Material Bélico; 

b) os engenheiros de fortificação e construção 
e geógrafos, à reserva da Arma de Engenharia; 

c) os engenheiros de comunicações, à reserva 
da Arma de Comunicações. 

§ 2º Os atuais auxiliares técnicos (AT) 
continuarão a gozar de todos os direitos e vantagens 
que lhes assegurava o Decreto-lei nº 1.484, de 3 de 
agôsto de 1939. 

Art. 60. O Poder Executivo baixará  
os atos complementares à organização do  
Quadro de Material Bélico e da Arma  
de Comunicações e regulará a aplicação dos  
arts. 15, 18, 29, 34, 44, 55 e 56 da 
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presente lei, dentro de 120 (cento e vinte) dias a 
partir da data de sua publicação. 

Art. 61. 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. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Silvestre Péricles, primeiro orador inscrito. 

O SR. SILVESTRE PÉRICLES (*): – Sr. 
Presidente, não pretendo fazer discurso, apenas 
uma advertência. 

O jornal "O Globo" de ontem publicou notícia que 
muito me desagradou, sob o título – "E o português?" 

Trata-se, Sr. Presidente, do Congresso 
Internacional das Câmaras Juniors, a realizar-se no 
Rio de Janeiro, tendo sido escolhidos o inglês, o 
francês e o espanhol para idiomas oficiais. 

Não sou xenófobo, mas tenho o brio nacional. 
Como é que, em nosso País, se realiza 

congresso internacional, para o qual se pede verba ao 
Govêrno, e nossa língua não é oficial? É absurdo, Sr. 
Presidente. Peço a atenção do Exmo. Sr. Presidente 
da República e do Parlamento Brasileiro para o caso. 
Não se compreende que, em nossa própria terra, haja 
conclave internacional em que a língua brasileira – ou 
portuguêsa – não seja também oficial. 

Já participei de três congressos  
internacionais. Em 1945, logo após a guerra, em 
Paris, compareci à XXVII Conferência Internacional 
do Trabalho, na qual as línguas oficiais eram o 
francês, o inglês e o espanhol. Declarei ao 
Presidente do congresso, o então Ministro da França 
Monsieur Parodi que falaria em português. Não com- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

preendia o motivo pelo qual não se falava nessas 
reuniões internacionais a língua literária e científica 
do Brasil, de Portugal e Colônias, na qual 
escreveram Camões e Rui Barbosa. S. Exa. 
Concordou e discursei três vêzes em português. 

No segundo congresso internacional de que 
participei, o de Havana, ao qual V. Exa., que preside 
esta sessão do Senado com muita honra para nós, 
também compareceu, o português era oficial. 

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

O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Pois não. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Em 1956 – se 

me não falha a memória – no Congresso de Genebra 
também um representante brasileiro, sempre que 
quisesse, poderia falar em português. 

Estou de pleno acôrdo com Vossa Excelência, 
e peço incluir na sua advertência minha 
solidariedade integral. 

O SR. SILVESTRE PÉRICLES: – Muito 
obrigado, nobre Senador Caiado de Castro. 
Congratulo-me pelo fato de ter ao meu lado homem 
da categoria de V. Exa., militar ilustre que tem 
honrado sempre as Armas do Brasil. 

Sr. Presidente, prossigo nas minhas 
considerações: no Congresso de Havana, V. Exa. foi 
meu companheiro, e lá discursávamos em 
português. Depois, em 1956, fui representar o Brasil 
no Congresso de Bruxelas, na Bélgica, a as línguas 
oficiais eram o inglês, o francês e o espanhol. 
Declarei, porém, ao Presidente do Congresso que 
falaria em português. Não posso compreender que o 
Brasil, País tão grande, com uma população já muito 
desenvolvida e culta, assim como Portugal e suas 
Colônias, continuem como zona de silêncio, no 
mundo. 
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Precisamos, Sr Presidente, acabar com a idéia 
de "sub"; tudo aqui é sub: subdesenvolvido, sub-raça 
e assim por diante. 

Sr. Presidente, os "sub" e os "super" não me 
agradam; sou pela naturalidade. Essa a razão por 
que peço ao Govêrno Federal que tome interêsse, 
adote uma providência contra êsse descaso. Não 
podemos, na nossa própria casa, deixar que nossa 
língua não seja oficial. Um representante do 
Executivo declara que todos falarão em português, 
que o português será falado, mas os congressistas 
estão imitando a ONU, que diz serem oficiais o 
espanhol, o inglês e o francês. 

Não nos cabe imitar a ONU. Aqui é Brasil; a 
ONU é sociedade de Nações, organismo internacional, 
sediado no exterior. Não me agrada a classificação 
"cinco grandes", "quatro grandes", isso não é 
democracia. Todos são iguais, e essas diferenciações 
não soam bem, não são muito democráticas. 

Renovo assim, Sr. Presidente, meu apêlo ao 
Govêrno Federal. Não é possível se considere, na 
nossa própria Casa, língua não oficial o português. 
(Muito bem; muito bem. O orador é cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Mem de Sá, segundo orador inscrito. 

Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Filinto Müller, 

terceiro orador inscrito. 
O SR. FILINTO MÜLLER (*): – Sr. Presidente, 

há poucos dias tive oportunidade de dar ao  
Senado conhecimento das decisões da Conferência 
de Governadores dos Estados abrangidos pela  
Bacia do Paraná-Uruguai. Frisei, então, que os 
primeiros estudos sôbre o aproveitamento da energia 
elétrica dessa Bacia tinham sido feitos pelo nobre 
Deputado Vandoni de Barros, em 1949, quando 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

representava meu Estado na Câmara Federal. 
Apresentou, então, o ilustre mato-grossense 

projeto de criação da Superintendência de 
Valorização do Rio Paraná, nos moldes do que há 
em relação à Bacia Amazônica e ao Vale do S. 
Francisco. Objetivava o aproveitamento da energia 
elétrica dos rios formadores da Bacia Paraná-
Uruguai. Entendia poder-se levar a bom têrmo 
através da ação conjugada dos Governos Federal e 
Estaduais a iniciativa. 

O projeto, entretanto, não logrou aprovação na 
Câmara dos Deputados; só posteriormente, graças à 
iniciativa do Governador Fernando Corrêa, de Mato 
Grosso, foi possível reunir os Governadores dos 
Estados interessados; e dessa conferência, resultou 
a criação de uma Comissão Executiva, a qual vem 
procurando equacionar os problemas da Bacia do 
Paraná-Uruguai. 

Já relatei para o Senado o que foi a  
VII Reunião de Governadores, presidida pelo 
eminente Professor Carvalho Pinto. Publicado meu 
discurso, o eminente conterrâneo e prezado amigo, 
Dr. Vardoni de Barros, endereçou-me carta, que 
passo a ler: 

"Rio de Janeiro, 15 de outubro de 1959. 
Exmo. Sr. Senador General Filinto Müller. 
Ilustre e prezado amigo. 
Acabo de ler o seu magnífico discurso  

sôbre a Comissão Paraná-Uruguai, e quero 
agradecer-lhe, desvanecido, a gentileza da 
referência ao meu nome. Tão reiteradas, 
cavalheirescas, e generosas têm sido as suas 
atitudes em relação à minha pessoa, que nem sei 
como manifestar-lhe o meu profundo 
reconhecimento. 

Na humildade em que vivo, quero, no  
entanto permitir-me uma observação ao seu 
discurso, que tem um tópico, que retrata, à 
maravilha, um ponto que reputo seja o de me- 
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nor resistência na organização dessa Comissão,  
cuja alta finalidade e relevantes trabalhos já 
executados, ninguém tem o direito de desconhecer. 
Ei-lo: 

"Até agora, Sr. Presidente, o esfôrço da 
Comissão Interestadual, tem sido, pràticamente, 
ignorado pelo resto do Brasil. Temos, em nosso 
País, o Govêrno Federal sempre responsável pelas 
grandes obras de desenvolvimento. Assim é em 
relação à Bacia Amazônica, através da SPEVIA, 
como em relação ao Vale do São Francisco; assim é 
e será, pelo menos, em relação ao Nordeste, pois 
ainda há pouco tempo o Congresso aprovou a 
criação da SUDENE, que se destina ao 
desenvolvimento da região empobrecida do Nordeste 
brasileiro. O que ocorre com relação aos Estados 
das Bacias Paraná e Uruguai tem essa característica 
especial. Trata-se da iniciativa das próprias unidades 
da região, e até agora, como declarei, o Govêrno 
Federal tem sido estranho ao empreendimento, que 
contribuirá para o progresso dessa rica e promissora 
zona do Brasil." 

Quando apresentamos à Câmara o  
nosso modesto projeto, que mais não pretendia  
ser do que o ponto de partida para a defesa inadiável 
do "rio esquecido", dávamos ao Govêrno Federal  
a direção dêsse órgão, como medida indispensável 
de equilíbrio e unidade. Era o caminho  
lógico, principalmente em países como o nosso, 
assim como acentuou o ilustre Presidente Juscelino 
Kubitschek, na Conferência Internacional  
de Investimentos, realizada em Belo Horizonte: 

"O que há de inegável é que – nesta fase de 
transição heróica em que mais pronunciada é nossa 
vulnerabilidade por motivo de transformação radical 
que se imprime à nossa economia; nesta fase em 
que mais sérios são nossos problemas financeiros e 
sociais, decorrente da laboriosa metamorfose por 
que passa uma série de instituições, virtualmente 
petrificadas pela ação do tempo – o papel do Estado, 
quer como promotor e orientador, quer como 
disciplinador da luta contra o subdesenvolvimento, é 
ainda decisivo, pois não encontra substituto." 

De outro lado, meu caro amigo, – sem que 
isso implique na mais mínima desatenção aos 
eminentes Governadores dos Estados da Bacia 
Paraná-Uruguai, merecedores, todos, do meu maior 
aprêço – sou bastante cético quanto às sociedades 
em que há gritante diferença de capital entre os 
sócios. Compreenda bem a palavra capital no 
sentido em que a emprego. Com relação ao nosso 
querido Mato Grosso, vale lembrar, ainda, o apólogo 
dos "potes de barro". 

A direção impessoal do Govêrno Federal 
nesse organismo, seria a solução ideal. Não 
encontrei, ainda, nestes vários anos de existência 
fecunda dessa egrégia Comissão, argumentos 
capazes de modificar êsse ponto de vista. 

Releve a veleidade desta opinião e receba o 
abraço muito afetuoso, muito grato e muito amigo do 
Carlos Vandoni de Barros." 

O ilustre Dr. Vandoni de Barros continua,  
pois, com o mesmo interêsse patriótico,  
atento aos problemas do grande rio que  
delimita São Paulo de Mato Grosso e 
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Mato Grosso do Paraná. Mostra-se, no entanto, 
cético quanto às últimas providências referentes à 
criação de uma companhia pilôto, destinada a 
construir as usinas do Jupiá e Ilhas Solteiras, que 
aproveitarão a energia elétrica da queda do 
Urubupungá. 

Não participo, Sr. Presidente, dêsse 
pessimismo tanto mais quando, na última reunião 
dos Governadores, o Presidente Juscelino 
Kubitschek manifestou vivo interêsse pelo estudo e 
pelas providências que serão adotadas pelos 
Estados componentes da Bacia, declarando ainda 
que seu Govêrno não estaria ausente das iniciativas 
para o desenvolvimento daquela região. 

Tenho, Sr. Presidente, a grande satisfação de 
trazer ao conhecimento do Senado os têrmos de um 
telegrama do Presidente Juscelino Kubitschek, 
demonstrativo de que o discurso de S. Exa. em São 
Paulo, na reunião dos Governadores, vai tendo 
seqüência lógica e natural. 

O telegrama refere-se à construção da ponte 
sôbre o Rio Paraná, ligando as localidades de 
Presidente Epitácio, em São Paulo; a Pôrto 15 de 
Novembro, em Mato Grosso, que além de possibilitar 
o escoamento de tôda a produção do Sudoeste de 
Mato Grosso, criará intercâmbio vivo, permanente, 
cada vez maior entre São Paulo e Mato Grosso; 
possibilitará ainda o intercâmbio com o Paraná e, 
talvez, com regiões mais afastadas de Minas Gerais. 

O telegrama do Sr. Presidente da República é 
o seguinte: 

Senador Filinto Müller – Vice-Presidente  
do Senado Federal. Rio. Tenho a satisfação  
de comunicar que autorizei o início dos trabalhos para 
a construção de uma ponte sôbre o Rio Paraná, na 
diretriz da rodovia BR-34, entre Pôrto Epitácio e Pôrto 
15 de Novembro. Congratulo-me com o prezado 
amigo por essa providência, que atende aos re- 
 

clamos da progressista Região produtora. Apresento-
lhe cordiais cumprimentos. – Juscelino Kubitschek. 

Vê V. Exa., Sr. Presidente, que a promessa e 
a afirmação categórica do Presidente Juscelino 
Kubitschek, na VII Reunião de Governadores dos 
Estados da Bacia do Paraná-Uruguai já se 
transformou em realidade. Não são palavras, mas 
fatos promissores para Mato Grosso, São Paulo e 
Paraná; extraordinàriamente promissores para uma 
região rica, onde labuta parte ponderável de nossa 
população, que tem encontrado as maiores 
dificuldades para ver escoados seus produtos. 
Iniciada a sua construção, estamos certos de que 
será levada a bom têrmo, e Mato Grosso terá 
facilitados seus transportes e seu intercâmbio com 
São Paulo. A obra do Govêrno será da maior 
relevância. 

Agradeço ao Presidente Juscelino Kubitschek 
a comunicação. Congratulo-me com S. Exa. Seu ato 
trará grandes benefícios para vasta região do País. 

Essas Sr. Presidente, as palavras  
que desejava pronunciar, para dar conhecimento  
ao Senado da carta do meu eminente conterrâneo, 
Dr. Vandoni de Barros, e do telegrama do Chefe  
do Govêrno, que tem sentido de realidade para  
Mato Grosso e para S. Paulo. (Muito bem. Muito 
bem). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Públio de 
Mello, quarto orador inscrito. 

O SR. PÚBLIO DE MELLO (lê o seguinte 
discurso): – Sr. Presidente, Senhores Senadores, 
venho a esta Tribuna para congratular-me com a 
Diretoria da Real Transportes Aéreos, por haver essa 
emprêsa completado sábado, 17 do corrente, às 14 
horas, Um Milhão de Horas Voadas, desde a sua 
fundação, há 14 anos. 
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O fato é significativo porque assinala  
o primeiro acontecimento dêste gênero na  
América Latina, onde uma emprêsa de navegação 
aérea puramente nacional, comemora a sua 
Milionésima Hora de Vôo, o que representa um 
avião, em vôo ininterrupto, durante 114 anos.  
Real Transportes Aéreos, fundada e dirigida pelo 
Comante Lineu Gomes, é a emprêsa que  
segundo estou informado, serve a maior número  
de cidades do Norte e Nordeste do País, prestando, 
assim, serviço inestimável ao seu desenvolvimento 
econômico e social. 

Como exemplo, basta citar as cidades 
favorecidas por aquela emprêsa na minha  
região: 

Maranhão – 14 cidades; Piauí – 4; Ceará  
– 6; Paraíba – 3; Pernambuco – 6; Bahia – 11;  
Pará – 4; Goiás – 21; Minas Gerais – 37;  
Mato Grosso – 14; Território do Amapá – 2  
cidades. 

É de salientar, Sr. Presidente, que a  
Real Transportes Aéreos não atende sòmente à 
região do Norte e Nordeste do País. Também a 
Região do Sul é servida em grande número de 
cidades, por aviões da referida emprêsa. Ao todo são 
96 cidades beneficiadas por essa rápida via de 
transportes. 

Faço esta comunicação ao Senado da 
República, para que a Nação tenha na melhor  
conta os relevantes serviços da emprêsa  
Real Transportes Aéreos, possibilitando 
comunicação fácil e cômoda entre as diversas 
Unidades da Federação. 

Por isso, Sr. Presidente, é que  
desejo focalizar, desta Tribuna, a Milionésima Hora 
de Vôo da Real Transportes Aéreos, como 
homenagem à aviação Comercial brasileira, ao 
ensejo das comemorações da Semana da Asa. 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Não há mais oradores 
inscritos. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Discussão única, do Requerimento nº 330, de 
1959, do Senhor Lameira Bittencourt e outros Senhores 
Senadores, solicitando seja o Expediente da sessão 
de 26 do mês em curso dedicado a comemorar o 14º 
aniversário da Organização das Nações Unidas. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. (Pausa). 
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar 

usar da palavra, declaro encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

Requerimento, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
 
Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara 

nº 67, de 1959 (350-59, na Câmara), que estima a 
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício 
financeiro de 1960. Anexo 3 (Órgãos Auxiliares) – 
Subanexo 3.01 – (Tribunal de Contas), tendo 
Parecer nº 586, de 1959, da Comissão de Finanças, 
favorável, com a Emenda que oferece sob nº 1 (C). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Foi apresentada ao 

projeto nova emenda, que vai ser lida pelo Sr. 
Primeiro Secretário. 

É lida e apoiada a seguinte: 
 

EMENDA Nº 2 
 

Acrescente-se onde convier: 
Para custear a transferência do Tribunal para 

Brasília – Cruzeiros 15.000 000,00. 
 

Justificação 
 

Devendo transferir-se para Brasília,  
no próximo ano, o Tribunal 
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de Contas, justo é consignar-lhe dotação para 
atender a tal despesa. 

Sala das Sessões, em 20 de outubro de 1959. 
– João Villasbôas. 

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

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar 
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
O projeto volta à Comissão de Finanças, para 

que esta se pronuncie sôbre a emenda. 
 
Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara 

nº 67, de 1959 (nº 550, de 1959, na Câmara), que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1960 – Anexo 3 – (Órgãos 
Auxiliares) – Subanexo 3.02 – (Conselho Nacional de 
Economia), tendo Parecer da Comissão de Finanças, 
sob nº 585, de 1959, favorável, com a Emenda que 
oferece nº 1 (CF). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Chegou à Mesa nova 

emenda, que vai ser lida pelo Sr. Primeiro Secretário. 
É lida e apoiada a seguinte: 

 
EMENDA Nº 2 

 
Anexo 3 – órgãos Auxiliares. 
3.02 – Conselho Nacional de Economia. 
Verba 4.0.00 – Investimentos. 
Consignação 4.1.00 – Obras. 
Subconsignação: 
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação, 

despesas de emergência com bens imóveis – 
Cruzeiros 150.000,00. 

Suprima-se. 
 

Justificação 
 

Tal dotação não se justifica, de vez que o 
Conselho será transferido para Brasília em 21 de 
abril do ano vindouro. 

Sala das Sessões, em 20 de outubro de 1959. 
– João Villasbôas. 

O SR. PRESSIDENTE: – Em discussão o 
projeto assim emendado. (Pausa). 

Se nenhum dos Senhores Senadores  
desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. 
(Pausa). 

Está encerrada. A matéria volta à Comissão 
de Finanças. 

 
Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara 

nº 67, de 1959, (nº 350, de 1959, na Câmara),  
que estima a Receita e fixa a Despesa da União  
para o exercício financeiro de 1960 – Anexo nº 4 – 
(Poder Executivo) – Subanexo 4.04 – (Comissão de 
Readaptação dos Incapazes das Fôrças Armadas), 
tendo Parecer Favorável, sob nº 584, da Comissão 
de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, 

emenda cuja leitura vai ser feita pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

É lida e apoiada a seguinte: 
 

EMENDA Nº 1 
 

1) Para atender a serviços de qualquer 
natureza com a readaptação e a formação 
profissional dos incapazes das Fôrças Armadas. 

Acrescente-se Cr$ 2.000.000,00, elevando a 
dotação para Cruzeiros 5.100.000,00. 

 
Justificação 

 
É insuficiente a dotação do projeto. Daí o 

aumento proposto. 
Sala das Sessões, em 20 de outubro de 1959. 

– João Villasbôas. 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto assim emendado. (Pausa). 
Se nenhum dos Senhores Senadores  

desejar usar da palavra, encerrarei o discussão. 
(Pausa). 

Está encerrada. A matéria volta à comissão 
competente, para que esta se pronuncie sôbre a 
emenda. 
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Discussão única, do Projeto de Resolução nº 
25, de 1959, que suspende a execução da Lei nº 
2.780, de 29-8-57, do Estado do Ceará, julgada 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 
17-11-58 (Apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça, como conclusão do seu 
Parecer nº 578, de 1959). 

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

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

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

Comissão de Redação: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 25, DE 1959 

 
Suspende a execução da Lei nº 3.780, de 29 

de agôsto de 1957, do Estado do Ceará. 
 
Art. 1º Fica suspensa a execução da Lei nº 

3.780, de 29 de agôsto de 1957, do Estado do Ceará, 
que cria o Município de General Tibúrcio, estabelece 
a sua área territorial, e dá outras providências, por 
ter sido julgado inconstitucional pelo Supremo 
Tribunal Federal em decisão definitiva, de 14 de 
novembro de 1958 (art. 64, da Constituição Federal). 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA (para uma 
declaração de voto) (*): – Sr. Presidente, declaro 
que votei contra o Projeto de Resolução nº 25, de 
1959, nos têrmos do voto que proferi na Comissão 
de Constituição e Justiça. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

O SR. PRESIDENTE: – A declaração de V. 
Exa. constará da Ata. 

 
Discussão única, do Parecer da Comissão  

de Relações Exteriores sôbre a Mensagem nº  
180, pela qual o Sr. Presidente da República 
submete ao Senado a escolha do Diplomata José 
Jobim para o cargo de Embaixador Extraordinário e 
Plenipotenciário do Brasil junto ao Govêrno do 
Equador. 

 
O SR. PRESIDENTE: – O item 6 da Ordem  

do Dia versa matéria a ser apreciada em  
sessão secreta. Peço aos funcionários da Mesa  
que tomem as providências nesse sentido. 

A sessão transforma-se em secreta às 21 
horas e 32 minutos e volta a ser pública, às 21 horas 
e 40 minutos. 

O Sr. Filinto Müller assume a Presidência. 
O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a 

sessão. 
Esgotada a Ordem do Dia. 
Nada mais havendo que tratar vou encerrar a 

sessão. 
Designo para a de amanhã, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Votação, em primeira discussão, do 

Projeto de Emenda à Constituição nº 1, de 1959,  
que altera dispositivos constitucionais referentes  
à localização da Capital Federal, a fim de possibilitar 
a sua transferência para Brasília, tendo pareceres  
da Comissão Especial: I – Sôbre o Projeto (nº  
230, de 1959), favorável, salvo quanto aos arts. 11, § 
5º, do art. 26, art. 63 e art. 8º (com voto em separado 
do Sr. Senador Attílio Vivacqua). II – Sôbre o 
Substitutivo de Plenário – nº 507, de 1959, favorável, 
em parte (com voto em separado do Sr. Senador 
Attílio Vivacqua). 
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2 – Discussão única, do Projeto de Lei da 
Câmara nº 7, de 1959, que cria cargos no Quadro 
Permanente do Ministério da Educação e Cultura, 
incorpora ao Patrimônio da União os bens que 
constituem a Faculdade de Farmácia e Odontologia 
de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, e dá 
outras providências, tendo Pareceres (ns. 552 a 554, 
de 1959), das Comissões: de Educação e Cultura, 
favorável, com as Emendas que oferece, sob ns. 1 a 
4 (CEC); de Serviço Público, favorável ao projeto e 
às emendas; de Finanças, favorável ao projeto e às 
emendas. 

3 – Discussão única, do Projeto de Lei  
da Câmara nº 70, de 1959, (nº 563-A, de  
1959, na Câmara dos Deputados) que concede  
a pensão especial de Cr$ 6.500,00 mensais a 
 

Josefa Occhioni, viúva do ex-servidor Pedro 
Occhioni, tendo Parecer Favorável, sob nº 550, de 
1959, da Comissão de Finanças. 

4 – Discussão única, do Projeto de Lei nº 65, 
de 1959, (nº 4.510, de 1958, na Câmara dos 
Deputados) que autoriza o Poder Executivo a abrir, 
ao Poder Judiciário – Justiça do Trabalho – Tribunal 
Superior do Trabalho, o crédito especial de Cr$ 
52.000.000,00 em refôrço de dotações 
orçamentárias para o vigente exercício, tendo 
Parecer Favorável, sob nº 561, de 1959, da 
Comissão de Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 21 horas e 45 

minutos. 
 



142ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 4ª LEGISLATURA, EM 21 DE OUTUBRO DE 1959 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. FILINTO MÜLLER E CUNHA MELLO 
 

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

Cunha Mello. 
Lameira Bittencourt. 
Zacharias de Assumpção. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Leônidas Mello. 
Mathias Olympio. 
Victorino Corrêa. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Argemiro de Figueiredo. 
João Arruda. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Silvestre Péricles. 
Lourival Fontes. 
Heribaldo Vieira. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Otávio Mangabeira. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Moura Andrade. 
Lino de Mattos. 
Padre Calazans. 
Pedro Ludovico. 
Coimbra Bueno. 

Taciano de Mello. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Fernando Corrêa. 
Alô Guimarães. 
Gaspar Velloso. 
Souza Naves. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Irineu Bornhausen. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin. – (53). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 53 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, declaro aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Novaes Filho, 4º Secretário, servindo  

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

O Sr. Cunha Mello, 1º Secretário, lê o 
seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Ofícios 

 
Da Câmara dos Deputados, sob ns. 1.809, 

1.816 e 1.817, encaminhando autógrafos dos 
seguintes: 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 19, DE 1959 
 

(Nº 12-A, de 1959, na Câmara dos Deputados) 
 

Aprova o Convênio de Turismo e  
Trânsito de Passageiros entre o Brasil e o  
Paraguai. 
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O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É aprovado o "Convênio de Turismo e 

Trânsito de Passageiros entre o Brasil e o Paraguai", 
assinado nesta Capital a 12 de setembro de 1958. 

Art. 2º Êste decreto legislativo entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 20, de 1959 
 

(Nº 14-A, de 1959, na Câmara dos Deputados) 
 
Aprova a decisão do Tribunal de Contas que 

negou registro ao convênio celebrado entre o 
Ministério da Saúde e a Associação dos Servidores 
Públicos do Estado do Rio de Janeiro, para aplicação 
de auxílio orçamentário. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É aprovada a decisão do Tribunal de 

Contas que negou registro ao convênio celebrado, a 2 
de dezembro de 1958, entre o Ministério da Saúde e a 
Associação dos Servidores Públicos do Estado do Rio 
de Janeiro, para aplicação de auxílio do Orçamento 
de 1958, destinado a prosseguimento, conclusão de 
obras e equipamentos do hospital daquela entidade. 

Art. 2º Êste decreto legislativo entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 21, DE 1959 
 

(Nº 5-A, de 1959, na Câmara dos Deputados) 
 
Aprova o ato do Tribunal de  

Contas denegatório de registro 
 

ao contrato de locação de serviços celebrado entre 
o Sr. Antônio Raposo e o Ministério da 
Aeronáutica. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É aprovado o ato do Tribunal de Contas 

denegatório de registro do contrato de locação de 
serviços celebrado entre Antônio Raposo e o 
Ministério da Aeronáutica, para o desempenho da 
função de Professor de Desenho do 2º ciclo do 
Ensino Industrial, na Escola de Especialistas do 
Ensino Industrial. 

Art. 2º Este decreto legislativo entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

 
Mensagem 

 
Nº 194, do Sr. Presidente da República, 

acusando e agradecendo o recebimento da  
de nº 119, de 6 do corrente, acompanhada de 
autógrafo do Decreto Legislativo nº 13, de  
1959. 

Of. nº 905-P. 
Em 15 de outubro de 1959. 
Senhor Senador. 
Vice-Presidente do Senado. 
Tenho a honra de enviar a Vossa Excelência, 

cópias de julgamentos deste Tribunal, que 
declararam inconstitucionais leis estaduais. 

a) Recurso Extraordinário nº 11.543, da Bahia, 
julgado a 15-9-48 (inconstitucionalidade de 
dispositivo da Lei de Organização Judiciária). 

b) Recurso Extraordinário nº 25.346, de Minas 
Gerais, julgado a 14-1-1955 (inconstitucional, em 
parte, a Lei nº 850-1951). 

Renovo a V. Exa. os protestos de elevada 
consideração e aprêço. – Ministro Orosimbo 
Nonato, Presidente do Supremo Tribunal  
Federal. 
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Recurso Extraordinário 
 

Nº 11.543 – Bahia 
 
A Organização Judiciária nos Estados pode 

estabelecer preceitos correcionais, não, porém 
providências de natureza processual; nesta parte, 
nula é a preceituação. 

 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos êstes autos de 

Recurso Extraordinário nº 11.543, da Bahia, em que 
são recorrentes Romana Viana Tôrres e outros, e 
recorrido Fábio de Abreu Vianna, acorda o Supremo 
Tribunal Federal, em declarar inconstitucional o 
dispositivo, nos têrmos das notas juntas, pagas pelo 
recorrido as custas. 

Rio, 15 de setembro de 1948. – José Linhares, 
Presidente. – Laudo de Camargo, Relator. 

 
Recurso Extraordinário 

 
Nº 11.543 – Bahia 

 
Relator: O Sr. Ministro Laudo de Camargo. 
Recorrentes: Romana Viana Tôrres e outro. 
Recorrido: Fábio de Abreu Viana. 
 

RELATÓRIO 
 
O SR. MINISTRO LAUDO DE CAMARGO: – 

Procedendo-se a um inventário em Andaraí, o Juiz 
de Direito mandou vender a um particular o imóvel 
Monte Verde, pela soma de Cr$ 80.000,00. 

Isto motivou uma "Reclamação", por parte dos 
interessados, perante o Tribunal de Justiça, 
reclamação prevista no art. 28 da Lei de Organização 
Judiciária e que veio a ser acolhida (fls. 85). 

Entendeu o Tribunal que mal agiu o Juiz, com 
a venda operada, quando a lei manda proceder a ela 
só em hasta pública. 

Daí surgiu pedido de recurso extraordinário, 
denegado que foi, por entender o ilustre Presidente do 
 

Tribunal, que do decidido em "Reclamação" não 
cabia o recurso pretendido. 

Agravou, então, o interessado, sendo o agravo 
provido pelos votos e acórdão do apenso, e que 
passo a ler. 

Subiram assim, os autos, com o recurso 
devidamente processado. 

E ouvido, aduziu o Sr. Procurador Geral, o 
parecer que se segue: 

"O conhecimento do recurso parece-nos que 
se impõe, em face do v. acórdão proferido no agravo 
em apenso. 

"De meritis", porém, opinamos que ao recurso 
seja negado provimento, pois, segundo mostra o 
recorrido (fls. 95-6), não cabia agravo de despacho 
que foi invalidado por meio de reclamação. E assim, 
sem esta não se teria chegado à "solução 
moralizadora que foi adotada", segundo a própria 
expressão usada pelo eminente Relator do agravo 
referido (fls. 36 do apenso). 

E como não devemos concorrer para que se 
não mantenha aquela solução moralizadora, nosso 
parecer há de ser, como é, pelo não provimento do 
recurso. 

Distrito Federal, 4 de maio de 1948. – Luiz 
Gallotti, Procurador Geral da República". 

Êste o relatório. Rio, 12-5-1948. 
 

PRIMEIRA TURMA 
 

Recurso Extraordinário 
 

Nº 11.543 – Bahia 
 

VOTO 
 
O SR. MINISTRO LAUDO DE CAMARGO 

(relator): – A lei manda se faça em hasta pública a 
venda de bens no inventário (Cód. Proc. Civil, art. 
495). 

E em Andaraí o Juiz procedeu diversamente, 
com a venda a um particular, sem observância 
daquela exigência. 

Daí a "Reclamação" acolhida pelo Tribunal. 
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Condena-se, entretanto, êsse acolhimento, por 
praticado mediante via condenável. 

A via usada consta da Organização Judiciária 
local (art. 28) e tem, segundo informes dos autos, 
produzido bons frutos, com a correção pronta de 
atos manifestamente ilegais praticados por alguns 
Juízes. 

Êste o preceito em estudo: "Compete ao 
Tribunal resolver reclamações das partes contra 
embaraços opostos pelos Juízes ao uso legítimo de 
recursos e nos casos de preterição de fórmulas 
legais do processo, garantidoras do direito de 
defesa, que não possam ser eficientemente 
reparadas, de pronto, por meio de recurso 
ordinário". 

O preceito, como já o disse o eminente 
relator do agravo Ministro Castro Nunes,  
"nos têrmos do seu enunciado, comporta 
providências, mais de caráter correicional do que 
processual e providência de natureza 
processual". 

Realmente, contra aquelas nada há a dizer, 
não assim quanto a estas. 

Seria subversão da processualística 
estabelecer outros casos de recurso, que os por ela 
previstos. 

E, na espécie, a medida acolhida mais não foi 
que um recurso, para, de pronto, anular decisão 
judicial. 

Sendo assim, penso que ao Estado era defeso 
estabelecer na sua Organização Judiciária regras de 
processo, da competência exclusiva da União, ex vi 
de preceito constitucional. 

Dir-se-á, e isto foi alegado, que a 
reclamação tem sido adotada pelo Supremo 
Tribunal. 

Certo é, entretanto, que o Supremo o tem 
adotado para os casos de manifesta ilegalidade e de 
inexistência de recurso. 

Mas, o preceito em estudo, tal como ficou 
redigido, não restringiu: não havendo reparação de 
pronto, a reclamação é possível, para apreciar e 
cessar a decisão judicial. 

Tenho, pois, para mim que o invocado 
dispositivo infringe preceito constitucional. 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
Recurso Extraordinário 

 
Nº 11.543 – Bahia 

 
(Matéria Constitucional) 

 
VOTO 

 
O SR. MINISTRO ARMANDO PRADO: – Sr. 

Presidente, estou de acôrdo com o eminente Sr. 
Ministro-Relator: sou pela inconstitucionalidade. 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
Recurso Extraordinário 

 
Nº 11.543 – Bahia 

 
(Matéria Constitucional) 

 
VOTO 

 
O SR. MINISTRO HAHNEMANN GUIMARÃES: 

– Sr. Presidente, tenho admitido que não tem figura, 
nem forma de juízo, a representação que costuma ser 
oferecida a êste Supremo Tribunal Federal, para sanar 
defeitos do processo. Coerente com tal opinião, tenho 
de acompanhar o eminente Sr. Ministro-Relator. Não 
há, realmente, no nosso Código de Processo Civil, 
lugar para esta correição, para essa função 
corregedora, provocada sob forma de impugnação. Os 
recursos são os estritamente enumerados na lei. Não é 
possível ao legislador estadual dilatar o cabimento dos 
recursos enumerados na lei processual federal. 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
Recurso Extraordinário 

 
Nº 11.543 – Bahia 

 
(Matéria Constitucional) 

 
VOTO 

 
O SR. MINISTRO RIBEIRO DA COSTA: – 

Sr. Presidente, estou de acôrdo 
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com o eminente Sr. Ministro Relator. 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
Recurso Extraordinário 

 
Nº 11.543 – Bahia 

 
(Matéria Constitucional) 

 
VOTO 

 
O SR. MINISTRO LAFAYETTE DE 

ANDRADA: – Sr. Presidente, peço vista do processo. 
 

TRIBUNAL PLENO 
 

Recurso Extraordinário 
 

Nº 11.543 – Bahia 
 

(Matéria Constitucional) 
 

VOTO 
 
O SR. MINISTRO LAFAYETTE DE ANDRADA: 

– Sr. Presidente, pedi vista dos autos, examinei-os e 
cheguei à conclusão de que tenho de acompanhar o 
voto do Sr. Ministro-Relator, Laudo de Camargo, 
porque S. Exa. deu argumentos que demonstram ser o 
dispositivo da Organização Judiciária da Bahia, 
realmente, inconstitucional, cria um recurso novo sem 
estar baseado no Código de Processo. 

Dispositivo é inconstitucional, acompanho o 
voto de Sua Excelência. 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
Recurso Extraordinário 

 
Nº 11.543 – Bahia 

 
(Matéria Constitucional) 

 
Recorrentes: Romana Viana Tôrres e outro. 
Recorrido: Fábio de Abreu Viana. 
 

DECISÃO 
 
Como consta da Ata, a decisão foi a seguinte: 

Foi julgada inconstitucional a lei baiana, devendo os 
 

autos voltarem a turma para proferir decisão. 
Unânimemente. 

Deixou de comparecer, por se achar em gôzo 
de licença, o Excelentíssimo Sr. Ministro Castro 
Nunes, substituído pelo Exmo. Sr. Ministro Armando 
Prado. 

 
Recurso Extraordinário 

 
Nº 25.346 – Minas Gerais 

 
(Matéria Constitucional) 

 
APOSENTADORIA 

 
Revisão dos proventos, sem que, pela 

alteração do poder aquisitiva da moeda, se 
modifiquem os vencimentos dos funcionários em 
atividade (art. 193, da Constituição). 

Rever não é necessàriamente equiparar. 
Cabe ao legislativo fazer a revisão e fixar os 

novos proventos. 
Mas, fixados êstes para funcionários  

em atividade e aposentados (embora para os 
últimos em menor proporção), a data do início de 
vigência dos aumentos há de ser a mesma para 
todos. 

 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos êstes autos 

de Recurso Extraordinário nº 25.346, de Minas 
Gerais, em que são recorrentes Custódio de 
Almeida Lustosa e outros, e recorrido o Estado, 
decide o Supremo Tribunal Federal, 
unânimemente, declarar, em parte, 
inconstitucional a lei mineira, de acordo com as 
notas juntas. 

Distrito Federal, 14 de janeiro de 1955. – 
José Linhares, Presidente. – Luiz Gallotti, 
Relator. 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
Recurso Extraordinário 

 
Nº 25.346 – Minas Gerais 

 
(Matéria Constitucional) 

 
Relator: O Sr. Ministro Luiz Gallotti. 
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Recorrentes: Custódio de Almeida Lustosa e 
outros. 

Recorrido: Estado de Minas Gerais. 
 

RELATÓRIO 
 
O SR. MINISTRO LUIZ GALLOTTI: – Sr. 

Presidente, o relatório dêste caso é o seguinte: 
"Os Des. Custódio de Almeida Lustosa e 

outros, magistrados aposentados do Estado de 
Minas Gerais, propuseram contra êste ação 
ordinária, alegando: Promulgada a Constituição do 
referido Estado em 14 de julho de 1947, no art. 28 
das Disposições Constitucionais Transitórias, foi 
estabelecido que os vencimentos dos 
Desembargadores corresponderiam, no mínimo, a 
três quintos do que percebessem, naquela data, os 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, no art. 69 e 
seus parágrafos 1º e 2º da Constituição Estadual se 
dispôs que os Juízes da 4ª entrância perceberiam 
não menos de 75 por cento do vencimento dos 
Desembargadores, não excedendo de 25 por cento a 
diferença de vencimentos de uma para outra 
entrância, e ainda que os Juízes municipais 
perceberiam, no mínimo, dois terços dos 
vencimentos dos Juízes de Direito da comarca em 
que servissem. Isso deu lugar a que fôsse proposta 
uma ação pelo Doutor Pedro Ernesto Rezende, 
julgada procedente. Reconhecendo o direito 
proclamando na justiça, veio a Lei Estadual 850, de 
26-12-1951, fixando os vencimentos da magistratura 
e membros do Ministério Público, e em cujo art. 3º se 
diz que "ao pessoal inativo da Magistratura e do 
Ministério Público, que o era antes de 1-1-1948, fica 
concedido, no período de 1º de fevereiro a 31 de 
dezembro de 1952, um aumento de proventos 
calculado na seguinte base: 20 por cento até Cr$ 
1.000,00; 15 por cento sôbre o excedente de Cr$ 
1.000,00 até Cruzeiros 2.000 00; 10 por cento sôbre 
o excedente de Cr$ 2.000,00, até Cr$ 3.000,00. O 
art. 4º desta lei estatui que a partir de janeiro de 
 

1953, fica concedido novo aumento na mesma base 
calculado sôbre os proventos de 1951. E o art. 6º 
dispôs: "Revogadas as disposições em contrário, 
entrará a presente lei em vigor na data de sua 
publicação, retrotraindo, porém, os seus efeitos a 1-
1-1948, exceto para os inativos a que se refere, cujo 
aumento que lhes foi atribuído vigorará nas datas 
declaradas nos artigos 3º e 4º". Entretanto, a 
Constituição Federal, nos arts. 191, § 2º e 193, 
dispõe que os "vencimentos da aposentadoria serão 
integrais se o funcionário contar trinta anos de 
serviço" e que "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. Ora, 
revistos significa igualados, como já demonstraram 
diversos juristas, entre os quais Eduardo Espínola. 

Concluem formulando os três seguintes 
pedidos: 

1º) pagamento do aumento previsto na Lei 
Estadual 850, desde 1-1-1948, uma vez que a lei 
retrotraiu seus efeitos para os da ativa a essa data, 
de acôrdo com o art. 193 da Constituição Federal e 
art. 144 da Constituição Estadual; 

2º) que o aumento concedido na Lei 850, isto 
é, 450 cruzeiros em 1952 e 450 cruzeiros em 1953, 
seja pago integralmente, vale dizer, 900 cruzeiros, 
desde 1-1-1948, pois o aumento é feito de uma só 
vez por ocasião em que se modificarem os 
vencimentos dos Juízes em atividade; 

3º) seja reconhecido o direito de perceberem, 
da data da sentença em diante, os mesmos 
vencimentos pagos aos magistrados em atividade, 
de igual categoria. 

O Juiz julgou improcedente a ação, porque 
revisão não significa equiparação. O dispositivo 
constitucional não é auto suficiente. A fixação do 
aumento ficou sendo objeto de lei ordinária. 

"Ora na espécie o ato das  
Disposições Transitórias, que elevou os 
vencimentos dos magistrados em 
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atividade, reviu os dos aposentados, dando-lhes o 
aumento do art. 29, que o legislador ordinário 
entendeu suficiente na época. 

O Decreto Estadual 850, quanto àqueles, 
limitou-se a calcular o aumento realmente concedido 
naquele Ato. 

E, quanto aos aposentados, deu-lhes novo 
aumento, evidentemente não imposto pelo art. 193 da 
Constituição, pois, embora seja positivo ter continuado 
o aumento do custo de vida, entretanto o decreto 
nenhuma modificação trouxe aos vencimentos dos 
magistrados em atividade, limitando-se, como se disse, 
apenas a executar o dispositivo constitucional. 

Tendo assim agido livremente quanto aos 
aposentados, podia o legislador ordinário outorgar o 
aumento nas condições que quisesse". 

Apelaram os autores. 
Mas o Acórdão de fls. 113 confirmou a sentença. 
Argumenta que rever não é equiparar e que, além 

disso, o art. 193 da Constituição não alude a qual quer 
modificação que se faça nos vencimentos dos 
funcionários em atividade e sim àquela que decorra de 
alteração do poder aquisitivo da moeda. E, no caso, não 
foi por êste motivo que se modificaram os vencimentos 
dos Juízes em atividade. Foi por uma imposição 
constitucional, tendo o aumento retroagido a 1-1-48, em 
virtude do art. 43 do Ato das Disposições Transitórias. 

Concluiu o Acórdão: 
"O que os autores postulam não é um direito. 

É uma aspiração justa, que deveria ser endereçada 
ao Poder Legislativo". 

Recorreram extraordinàriamente os autores, 
invocando as alíneas a e d do art. 101, III da 
Constituição, e indicando acórdão divergente do 
Tribunal de Santa Catarina, ora em grau de recurso 
extraordinário. 

As partes arrazoaram. 
E o Dr. Procurador Geral da República opinou 

(fls. 134 a 136): 
"Os atuais recorrentes, magistrados estaduais 

aposentados, pretendem: 

1º que o aumento concedido pela Lei Estadual 
nº 850 seja pago desde 1º de janeiro de 1948, uma 
vez que a lei em causa retroagiu seus efeitos para os 
da ativa a essa data; 

2º que lhes seja assegurado o direito de 
perceberem os mesmos vencimentos dos 
magistrados em atividade, de igual categoria, da data 
da sentença em diante. 

Invocam os arts. 191 e 193 da Constituição 
Federal, sustentando que êste último, dispondo que 
"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", – instituiu a igualdade 
absoluta dos vencimentos dos ativos e inativos, 
consoante o indica o têrmo "revisão" empregado pelo 
legislador. 

Firmes nesse ponto de vista, os recorrentes 
consideram também inoperante a Lei Estadual 850 
na parte em que negou aos aposentados o direito 
concedido aos magistrados da ativa de perceberem, 
a partir de 1º de janeiro de 1948, os vencimentos 
fixados nessa lei. 

E como não tenham logrado êxito em sua 
pretensão, tanto em primeira como em segunda 
instância (sentença de fls. 84-87 e Acórdão de fls. 
113 e 115), recorreram extraordinàriamente com 
apoio naqueles dispositivos constitucionais e no 
Decreto-lei nº 8.512, de 31 de dezembro de 1945, a 
respeito da igualdade dos vencimentos e proventos 
dos funcionários em atividade e inativos, civis e 
militares, ainda em vigor, no dizer dos recorrentes, 
pois naquela ocasião as leis federais obrigavam os 
Estados, cujos interventores eram prepostos do 
govêrno central. E dizem, por fim, que ação idêntica 
foi movida pelos magistrados aposentados do 
Estado de Santa Catarina, que lograram ganho de 
causa e, negado seguimento ao recurso 
extraordinário interposto, foi provido o agravo 
manifestado para a subida do apêlo excepcional  
(fl. 116). 
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Parece-nos errôneo dizer-se, como disse o 
Egrégio Tribunal de Minas, que o aumento concedido 
aos Juízes em atividade, por fôrça da Lei 250, se deu 
por um fundamento jurídico e não em face da 
alteração do poder aquisitivo da moeda. A própria Lei 
850, concedendo também aumento aos inativos, 
embora em proporção minguada, refuta com 
vantagem o argumento de que não se teve em mira 
o fundamento econômico. 

Aliás, como acertadamente afirmou o 
eminente Ministro Hermenegildo de Barros, em 
artigo de imprensa (Jornal do Comércio de 23-8-
1950), "o art. 193 da Constituição não tem por 
objetivo remunerar serviço, mas atender, de 
acôrdo com os próprios têrmos daquele 
dispositivo, à alteração da moeda, desvalorizada 
pelo elevado custo de vida, que é tão prejudicial 
aos ativos como aos inativos, e talvez mais a estes 
do que àqueles. 

Inegável que o art. 28 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias do 
Estado de Minas, fixando o mínimo dos 
vencimentos dos desembargadores, se inspirou 
na elevação do custo de vida, como também a Lei 
Federal nº 33, de 13-5-1947, nº 499, de 28-11-
1948 e as Leis Estaduais ns. 156, de 22-6-48 e 
850, de 26-12-51. 

Fôsse êsse o único fundamento do acórdão, e 
nós opinaríamos pelo conhecimento e provimento do 
recurso. 

Mas a verdade é que o aresto também 
assentou que "não há identidade entre a situação 
dos inativos federais e a dos aposentados 
mineiros em face dos funcionários em  
atividade". E, mais, que "não é possível atribuir a 
"rever" o sentido de "igualar" ou "equiparar" fls. 
115). 

E neste particular, em que pesem algumas 
opiniões em contrário, estamos com o Egrégio 
Tribunal de Minas. 

Descabe, assim, o recurso pelo fundamento 
na letra a do preceito constitucional, o mesmo 
acontecendo com respeito à letra d, pois, 
 

como disse o Recorrido, em suas razões (fls. 128), 
invocam os Recorrentes apenas um acórdão do 
Colendo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sem 
indicar os esclarecimentos indispensáveis para 
identificá-lo. 

Eis porque, opinando pelo não conhecimento 
do recurso, ou, se dêle conhecer a Egrégia Turma, 
pelo seu não provimento, também achamos que o 
que os autores postulam não é um direito; é uma 
aspiração digna de exame pelo Poder competente, 
que é o Poder Legislativo." 

Distrito Federal, 18 de junho de 1954. – Plínio de 
Freitas Travassos – Procurador Geral da República". 

É o relatório." 
Proferi, na Turma, o seguinte voto: 
"Conheço do recurso, com fundamento na 

invocada alínea d, à vista do acórdão divergente citado. 
E como se argúi a inconstitucionalidade da lei 

mineira, não apenas quanto à pretendida equiparação 
de vencimentos, mas também no tocante à reclamada 
retroatividade dos aumentos concedidos por lei de 
modo que esta retroaja à mesma data quer no tocante 
aos Juízes inativos quer quanto aos em atividade, 
voto pela remessa dos autos ao Tribunal Pleno." 

A Turma, unânimemente, deliberou que os 
autos fôssem presentes ao Tribunal Pleno, de acôrdo 
com o meu voto. 

É o relatório. 
 

PRIMEIRA TURMA 
 

Recurso Extraordinário 
 

Nº 25.346 – Minas Gerais 
 

(Matéria Constitucional) 
 

VOTO 
 
O SR. MINISTRO LUIZ GALLOTTI (relator): – 

Quanto à pretendida equiparação entre Juízes 
aposentados e Juízes em atividade, estou em que 
bem decidiu a justiça de Minas Gerais. 
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A Constituição manda rever os proventos da 
inatividade sempre que, por motivo de alteração do 
poder aquisitivo da moeda, se modificarem os 
vencimentos dos funcionários em atividade (art. 
193). 

Mas rever não é necessàriamente equiparar. 
Cabe ao Poder Legislativo fazer a revisão e 

fixar os novos proventos. 
Nesse ponto, pois, não assiste razão aos 

recorrentes. 
No mais, porém, entendo que procede a sua 

pretensão. 
Desde que o legislador fixou novos 

proventos, inclusive para os aposentados (embora 
para êstes em menor proporção), a data do início 
de vigência dos aumentos haveria de ser a mesma 
para todos. 

A não ser assim, criar-se-ia desigualdade, 
não apenas violadora do cit. art. 193 da 
Constituição (que quer os proventos dos inativos 
revistos sempre que por motivo da alteração do 
poder aquisitivo da moeda se modifiquem os 
vencimentos dos funcionários em atividade, 
embora não tenham de ser uns e outros 
equiparados), mas também infringente do princípio 
de igualdade inscrito no art. 141, § 1º, da Lei 
Magna. 

Contra isso, poderia objetar-se, como 
objetou o acórdão recorrido, que, no presente 
caso, não foi pela alteração do poder  
aquisitivo da moeda que a lei mineira concedeu 
aumento aos Juízes em atividade e sim para 
cumprir mandamento constitucional que 
estabeleceu uma relação entre tais vencimentos  
e os dos Ministros do Supremo Tribunal  
Federal. 

Mas a objeção cai, pela base, quando se 
considera que foi certamente a alteração do 
poder aquisitivo da moeda que levou o  
Legislativo Federal a conceder aos Ministros do 
Supremo Tribunal o aumento de que veio a ser 
efeito a majoração de estipêndio dos Juízes 
mineiros. 

Logo, a causa primeira de tudo foi realmente a 
alteração do poder aquisitivo da moeda. 

Diante do exposto, acolho em parte, a argüição 
de inconstitucionalidade, para declarar insubsistentes os 
dispositivos da Lei Mineira nº 850, que excluíram a sua 
retroatividade até 1-1-1948 no tocante aos aumentos por 
aquela lei concedidos a Magistrados aposentados. 

 
TRIBUNAL PLENO 

 
Recurso Extraordinário 

 
Nº 25.346 – Minas Gerais 

 
(Matéria Constitucional) 

 
Recorrentes: Custódio de Almeida Lustosa e 

outros. 
Recorrido: Estado de Minas Gerais. 
 

DECISÃO 
 
Como consta da Ata, a decisão foi a seguinte: 

Declararam, em parte, inconstitucional a lei mineira, 
devendo os autos voltar à Turma para julgamento 
final, unânimemente. 

Impedidos os Exmos. Srs. Ministros Orosimbo 
Nonato e Lafayette de Andrada. 

Não compareceu, por se achar em gôzo de 
licença especial, o Excelentíssimo Sr. Ministro Barros 
Barreto, substituído pelo Excelentíssimo Sr. Ministro 
Afrânio Costa. 

Ausente, justificadamente, o Excelentíssimo Sr. 
Ministro Macedo Ludolf, substituto do Exmo. Sr. Ministro 
Edgard Costa, que se acha em exercício no Tribunal 
Superior Eleitoral. – Otacílio Pinheiro, Subsecretário. 

À Comissão de Constituição e Justiça, 
autuados separadamente cada caso. 

Circular nº GP-1-59. 
Salvador, 8 de setembro de 1959. 
Senhor Presidente: 
Eleito em sessão ordinária  

realizada no dia 4 de agôsto p. findo, 
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para o biênio 1959-1961, tenho a honra de 
comunicar a V. Exa. que, em sessão do dia 4 do mês 
em curso, fui empossado nas funções de Presidente 
do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região. 

Na mesma sessão foi eleito e empossado nas 
funções de Vice-Presidente o Juiz José Dantas do 
Prado. 

Nesta oportunidade, apresento a V. Exa. os 
meus protestos de elevado aprêço e estima. – 
Linneu Lapa Barreto de Araújo, Presidente. 

Publique-se. 
Ofício nº 3-59-PN. 
Belém, 25 de agôsto de 1959. 
Excelentíssimo Senhor 
Doutor João Goulart 
DD. Vice-Presidente da República – Rio de 

Janeiro – DF. 
Temos a elevada honra de comunicar a V. 

Exa., que no dia 25 de julho p. p. foi instalado nesta 
Capital o Diretório Estadual do Partido Nacionalista, 
Secção do Pará. 

Foram eleitos para membros do Diretório 
Estadual os seguintes companheiros: 

Presidente – Coronel Oséas de França; 
1º Vice-Presidente – Dr. Luiz Martins e Silva; 
2º Vice-Presidente – Durval Coelho da Costa; 
3º Vice-Presidente – Dr. Fernando Braga; 
4º Vice-Presidente – Major Baltazar Ramos 

Machado; 
Secretário-Geral – Ten. Cláudio de Souza 

Menezes; 
Sub-Secretário-Geral – Dr. José Maria Lima; 
1º Secretário – Lauro Tavares de Lima; 
2º Secretário – Abelardo Lemos; 

1º Tesoureiro – Dr. Dilson Luiz de Freitas; 
2º Tesoureiro – Dr. Aurecílio Lima Guedes. 
Conselheiros: – Tenente Francisco Bentes 

Ribeiro, Cícero Magalhães, Júlio Freitas, José 
Pereira da Silva, Epaminondas Figueiredo de Morais, 
Antônio Bastos La Roque, Eugênio Frota de Almeida, 
Wilson José de Freitas, Tenente Waldemar Lisboa 
Messias, Armando de Brito Pereira, Agenor Bezerra 
de Melo, Antônio Cardoso Paes. 

Aproveitamos o ensejo para apresentar a V. 
Exa. os nossos protestos de elevado aprêço e 
respeitosa consideração. – (a) Coronel Oséas de 
França, Presidente. – Dr. José Maria Lima, Sub-
Secretário-Geral. – Dr. Dilson Luiz de Freitas, 1º 
Tesoureiro. 

Publique-se. 
 

AVISOS 
 
Do Sr. Ministro do Trabalho, Indústria e 

Comércio, como seguem: 
Nº 186.926-59-GM-2.517. 
Em 21 de setembro de 1959. 
Informações para o Requerimento nº 279-59. 
Sr. Secretário: 
1. Em referência ao Ofício nº 504, de 19 de 

agôsto último, tenho a honra de encaminhar a V. 
Exa., nas inclusas cópias, as informações prestadas 
pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 
Industriários para atender ao Requerimento nº 279-
59, do Sr. Senador Mem de Sá. 

Sirvo-me do ensejo para renovar a V. Exa. os 
protestos de minha elevada estima e distinta 
consideração. – Fernando Nóbrega. 
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Nº 00-10-3.050. 
Ref. Doc. 777.367-59. 
Distrito Federal, 4 de setembro de 1959. 
Senhor Chefe do Gabinete, 
Atendendo à recomendação constante da vossa 

O. S. nº 675, de 20 de agôsto de 1959, apraz-me 
prestar as informações que se seguem, obedecida a 
numeração dos itens do requerimento em questão. 

1 – O IAPI promove suas arrecadações no 
Estado do Piauí por intermédio da sua própria 
Delegacia, em Teresina, e da sua própria Agência, 
em Parnaíba. Nas localidades de Campo Maior, 
Floriano, Piripiri, Picos, União e São Raimundo 
Nonato a arrecadação é feita por intermédio das 
Coletorias Federais. Nas demais localidades, os 
empregadores remetem as importâncias 
correspondentes às contribuições por meio de 
cheques ou vales postais diretamente à Delegacia 
em Teresina. Os pagamentos são efetuados pelas 
referidas Delegacias e Agências do Nordeste. 

2 – A média mensal no corrente ano, até 30 de 
junho, da arrecadação de contribuições dos 
associados e empregadores é de Cruzeiros 
1.059.243.90. A média mensal dos pagamentos, em 
igual período, é a seguinte: 

Benefícios (pensão, aposentadorias por 
invalidez, por velhice e ordinária, auxílio para funeral, 
auxílio pecuniário e auxílio maternidade) – Cr$ 
2.189.000,70; 

Serviços de terceiros e material – Cr$ 
50.803,00; 

Acidentes do trabalho (indenizações e diárias) 
– Cr$ 126.681,40; 

Pessoal – Cr$ 545.310,00; 
Assistência Médica – Cruzeiros 106.895,30; 
Pagamentos diversos (Perícias médicas, 

assistência patronal, consignação de funcionários 
etc) – Cr$ 161.319,80; 

Inversões – Cr$ 9.615,30; 
Fiscalização – Cr$ 17.370,20; 
Total – Cr$ 3.206.995,70 
3 – Não houve resolução do IAPI de efetuar 

um depósito de vinte milhões de cruzeiros no 
Banco Comercial e Agrícola do Piauí S.A. Foi, 
realmente, estudada a possibilidade de fazê-lo, 
por se tratar de um Banco em que o Estado 
participa, como acionista, com 54,6 por  
cento do capital social, conforme informações da 
SUMOC. Tal operação, entretanto, veio a ser 
julgada desaconselhável pela administração 
dêste Instituto, não tendo sido efetuado o 
depósito. 

4 – Prejudicado em face da resposta ao item 
anterior. 

5 – Tendo a operação sido julgada 
desaconselhável por motivos de ordem 
administrativa, não houve oportunidade nem 
necessidade de serem obtidas as informações 
referentes a êste item. 

Aproveito a oportunidade para reiterar-vos 
meus protestos de estima e consideração. – Antônio 
Jorge de Queiroz Jucá, Presidente. 

Nº 2.771, de 13 do mês em curso, do Sr. 
Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, 
solicitando maior prazo para apresentação das 
informações relativas ao Requerimento nº 288, de 
1959, do Sr. Senador João Villasbôas. 

Dê-se conhecimento ao Requerente. 
Nº 205.065.59-GM-2.820. 
Em 19 de outubro de 1959. 
Informações para o Requerimento nº 338-59. 
Sr. Secretário. 
1. – Em referência ao Ofício nº 600,  

de 30 de setembro último, tenho a honra de 
encaminhar a Vossa Excelência, nas inclusas 
cópias, as informações prestadas pelo Ser- 
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viço de Estatística da Previdência e Trabalho, para 
atender ao Requerimento nº 338-59, do Sr. Senador 
Gilberto Marinho. 

Sirvo-me do ensejo para renovar a V. Exa. os 
protestos de minha estima e distinta consideração. – 
Fernando Nóbrega. 

Of. nº 952. 
12 de outubro de 1959. 
Diretor do Serviço de Estatística da 

Previdência e Trabalho. 
Senhor Chefe do Gabinete do Ministro. 
Requerimento nº 656-59, da Câmara dos 

Deputados. 
Senhor Chefe do Gabinete: 
Reporto-me à O.S. nº 809, de 29 de setembro 

último, em que V. Sa., de ordem do Senhor Ministro, 
recomendou fôssem prestadas as informações 
pedidas no Requerimento nº 656, de 1959, da 
Câmara dos Deputados, de autoria do Sr. Deputado 
Breno da Silveira. 

A respeito do assunto, cabe-me informar que, 
visando à atualização dos salários dos radialistas, 
nos têrmos do art. 20 e seu parágrafo único do 
Decreto-lei nº 7.984, de 21-9-945, e atendendo, 
aliás, a requerimento do Sindicato dos Trabalhadores 
em Emprêsas de Radiodifusão do Rio de Janeiro, 
sob Protocolo nº MTIC 110.270, de 1959, houve por 
bem o Senhor Ministro recomendar, ao Serviço de 
Estatística da Previdência e Trabalho, a elaboração 
dos estudos técnicos necessários ao 
estabelecimento de novos níveis mínimos de 
remuneração, aplicáveis àquela classe de 
profissionais, no Distrito Federal. 

Executados referidos estudos, por  
êste órgão técnico, elaborou-se o  
projeto de decreto a que se refere 
 

a Exposição de Motivos nº 578, de 6 de maio de 
1959, dêste Ministério, e que recebeu, da Consultoria 
Geral da República, pronunciamento em contrário à 
medida nêle consubstanciada, conforme Parecer nº 
551-Z, de 6 de julho de 1959, publicado no Diário 
Oficial da União, Seção I, de 21 de julho de 1959, 
pág. 16.155. 

Respondidos, com os esclarecimentos acima, 
ambos os itens do Requerimento em causa, sirvo-me 
do ensejo para renovar a V. Sa. os meus atenciosos 
cumprimentos. – Nirceu da Cruz César, Diretor do 
SEPT. 

Dê-se conhecimento ao Requerente. 
 

PARECER 
Nº 588, DE 1959 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 67, de 1959, que estima a Receita 
e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro 
de 1960 – Subanexo 4.03 – Estado-Maior das Fôrças 
Armadas. 

Relator: Sr. Fernando Corrêa. 
O projeto de Orçamento para 1960, na parte 

relativa ao Subanexo 4.03 – Estado-Maior das 
Fôrças Armadas (E.M.F.A.), fixa a despesa dêste em 
Cr$ 37.531.400 00. 

A dotação acima mencionada, se  
comparada com a do Orçamento em vigor (Cr$ 
43.847.06000) apresenta uma redução de Cruzeiros 
6.315.660,00. 

Verifiquemos a razão de ser da redução 
assinalada. O quadro comparativo entre as dotações 
autorizadas para o exercício em curso e as previstas 
no projeto, indica as alterações das diversas 
subconsignações. 
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Títulos Orçamento 1959 Projeto do 
Orçamento + ou - 

 Cr$ Cr$ Cr$ 
Pessoal Civil ....................................................... 6.308.060  6.700.000  + 391.940  
Pessoal Militar .................................................... 9.380.000  5.180.000  + 4.200.000  
Material de Consumo e de Transfer. .................. 7.950.000  8.230.000  + 280.000  
Material Permanente ........................................... 1.035.000  645.000  - 390.000  
Serviço de Terceiros ........................................... 5.688.000  2.582.000  - 3.106.000  
Encargos Diversos .............................................. 11.644.000  13.320.400  + 1.676.400  
Transf. Diversas .................................................. 1.000.000  500.000  - 500.000  
Obras .................................................................. 230.000  74.000  - 156.000  
Equipamentos e Instalações ............................... 612.000  300.000  - 312.000  
 
 

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

 
43.847.060 

  
37.531.400 

  
- 

 
6.6315.660 

 

 
Verifica-se, assim, que os cortes num total de 

Cr$ 8.664.000,00, contrabalançaram os aumentos, 
no valor de Cr$ 2.348.340,00, resultando, ainda, uma 
economia de despesas de Cr$ 6.315.660,00. 

Feita esta análise, cumpre nos esclarecer à 
Comissão de Finanças que neste subanexo estão 
compreendidas tôdas as dotações destinadas tanto 
ao Estado-Maior das Fôrças Armadas como à Escola 
Superior de Guerra. 

Sem motivos claros, ou melhor, sem razões de 
ordem técnica, os Orçamentos da União, a partir de 
1957, eliminaram a separação entre as despesas 
dos dois órgãos. Provàvelmente, os elaboradores da 
proposta entenderam que, pelo fato de se achar a 
Escola subordinada ao Estado-Maior, não poderia 
aquela aparecer, no Orçamento, como "unidade 
orçamentária". 

Essa medida, além de desfigurar a 
apresentação das despesas no que tange ao custo 
dos serviços, quando examinadas pelo Congresso, 
tem acarretado uma série de dificuldades de ordem 
administrativa, pois a fusão de verbas, na lei de 
meios, implica na necessidade de um pequeno 
orçamento analítico, para o destaque dos recursos 
de cada órgão, durante o exercício financeiro. 

Atendendo à solicitação dos próprios órgãos 
interessados, apresentamos emenda substitutiva ao 
subanexo em tela com a finalidade principal de 
restabelecer o sistema anterior, isto é, a 
especificação das dotações. 

Na forma da emenda em aprêço, ao Estado-
Maior-Geral serão consignados Cr$ 18.122.100,00 e 
à Escola Superior de Guerra, Cruzeiros 
35.711.680,00. 
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Convém acentuar que, não em virtude do 
desdobramento proposto, mas por necessidade de 
reajustamento, a emenda majora o orçamento do 
Subanexo 4.03 em Cruzeiros 16.302.380,00, sendo 
Cruzeiros 5.172.380,00 para o E. M. F. A. e Cr$ 
11.130.000,00, para E. S. G. 

Se tivermos em vista os recursos autorizados 
para os dois órgãos, no Orçamento em vigor, o 
aumento proposto pela emenda que apresentamos é 
de, apenas, Cruzeiros 9.986.720,00, donde se 
conclui que o projeto, que a Câmara aprovou sem 
alterar a proposta do Executivo, deixou de considerar 
créditos realmente necessários para a manutenção 
dos dois citados órgãos, em 1960. 

De fato, a dotação destinada, no projeto, à 
rubrica 1.2.00 – Pessoal Militar, é de apenas Cr$ 
5.180.000,00 quando, no Orçamento do exercício 
corrente, é de Cr$ 9.380.000,00. 

A emenda propõe Cr$ 10.500.000,00, 
aumentando-a de Cr$ 1.120.000,00. 

Por outro lado, o projeto consignou créditos 
insuficientes para a Escola Superior de Guerra, nas 
rubricas destinadas às "atividades escolares", tais 
como seleção, aperfeiçoamento e especialização de 
pessoal (Despesas com técnicos, instrutores, 
professôres, conferencistas etc.) Em relação a tais 
despesas propomos o aumento de Cruzeiros 
1.000.000,00, passando a respectiva dotação de Cr$ 
3.800.000,00 para Cr$ 4.800.000,00. 

Por sua vez, e ainda no setor das despesas 
com "atividades escolares", propõe a emenda 
Cruzeiros 3.500.000,00 para as excursões dos 
alunos e professôres da E.S.G., quando o projeto 
prevê, apenas, Cr$ 2.500.000,00. A emenda propõe 
também, a dotação de Cruzeiros 7.500.000,00 para a 
aquisição de três ônibus para aquêle 
estabelecimento de ensino. 

Estas são as principais alterações 
responsáveis pelo acréscimo total, na emenda, de 
Cruzeiros 9.986.720,00, sôbre as dotações 
autorizadas no Orçamento em vigor. 

Acreditamos achar-se a Comissão de 
Finanças inteiramente esclarecida, tanto em relação 
ao orçamento total do subanexo em aprêço como, 
também, sôbre o sentido e as alterações 
fundamentais da emenda substitutiva que submetem 
à sua consideração. 

A vista do exposto, a Comissão de Finanças é 
de parecer favorável ao Orçamento, para 1960, na 
parte relativa ao Subanexo 4.03 – Estado-Maior das 
Fôrças Armadas, nos têrmos da Emenda Substitutiva 
que apresenta, nº 1 CF. 

Sala das Comissões, em 20 de outubro de 
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Fernando 
Corrêa, Relator. – Ary Vianna. – Moura Andrade. – 
Mem de Sá. – Taciano de Mello. – Saulo Ramos. – 
Caiado de Castro. – Paulo Fernandes. – Lima 
Guimarães. Francisco Gallotti. – Fernandes Távora. 
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EMENDA Nº 1-CF 
 

Anexo 4 – PODER EXECUTIVO. 
4.03 – Estado-Maior das Fôrças Armadas. 
Discrimine-se, em cada dotação, a quantia atribuída ao Estado-Maior das Fôrças Armadas e à Escola 

Superior de Guerra, de sorte que o subanexo tenha a seguinte redação: 
 

 Despesas Ordinárias 
Rubrica da Despesa 

Dotação 

  Fixa Variável 
  Cr$ Cr$ 
 Despesas Ordinárias    
 VERBA 1.0.00 – CUSTEIO    
     
 Consignação 1.1.00 – Pessoal Civil    
     
 Subconsignações:    

1.1.04 – Salários de mensalistas    
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ....................................  794.400  
 2) Escola Superior de Guerra .................................................       3.216.000  
         4.010.400  

1.1.00 – Auxílio doença    
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ....................................  12.000  
 2) Escola Superior de Guerra .................................................            18.000  
              30.000  

1.1.10 –  Diárias    
 2) Escola Superior de Guerra .................................................            20.000  

1.1.14 –  Salário-família    
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ....................................  75.000  
 2) Escola Superior de Guerra .................................................          300.000  
            375.000  

1.17 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário    
  Estado-Maior das Fôrças Armadas ....................................  40.000  
  Escola Superior de Guerra .................................................            70.800  
            110.800  

1.1.18 – Gratificação pela representação de gabinete    
 2) Escola Superior de Guerra .................................................            45.360  
      

1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de serviço    
 



 Rubricas da Despesa Dotação 
  Fixa Variável 
   Cr$ Cr$ 
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas .................................... 127.380    
 2) Escola Superior de Guerra .................................................            18.000    
            145.380    

1.1.26 – Gratificação de representação     
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ...................................   400.000  
 2) Escola Superior de Guerra .................................................           700.000  
          1.100.000  

1.1.27 – Abono Provisório (Lei nº 3.531, de 19 de janeiro de 1959)     
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ....................................   238.320  
 2) Escola Superior de Guerra .................................................           964.800  
          1.203.120  

1.1.28 – Gratificação especial p/ complementação de salário-mínimo 
(Art. 5º, parágrafo único da Lei nº 3.531, de 19 de janeiro de 
1959) 

    

 2) Escola Superior de Guerra .................................................   76.320  
  Total da Consignação 1.1.00 ............................................. 7.116.380  
  Consignação 1.2.00 – Pessoal Militar     
  Subconsignações:     

1.2.04 – Gratificações Militares   8.500.000  
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ....................................        2.000.000  
 2) Escola Superior de Guerra .................................................      10.500.000  

1.2.06 – Diárias     
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ....................................             80.000  

1.2.10 – Substituições     
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ....................................   100.000  
 Total da Consignação 1.2.00 .................................................... 10.680.000  
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 Rubricas da Despesa Dotação 
   Fixa Variável 
   Cr$ Cr$ 
     
 Consignação 1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação 
   

     
 Subconsignações:    

1.3.02 – Artigos de expediente, desenho, ensino e educação    
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ....................................  450.000  
 2) Escola Superior de Guerra .................................................          450.000  
            900.000  

1.3.03 – Material de limpeza, conservação e desinfecção    
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ....................................  220.000  
 2) Escola Superior de Guerra .................................................          220.000  
            440.000  

1.3.04 – Combustíveis e lubrificantes    
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ....................................  200.000  
 2) Escola Superior de Guerra .................................................          260.000  
            460.000  

1.3.05 – Materiais e acessórios de máquinas, de viaturas e de 
aparelhos 

   

 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ....................................  300.000  
 2) Escola Superior de Guerra .................................................          300.000  
            600.000  

1.3.08 – Gêneros de alimentação e artigos para fumantes    
 2) Escola Superior de Guerra .................................................       4.000.000  

1.3.10 – Matérias-primas e produtos manufaturados ou 
semimanufaturados, destinados a qualquer transformação 

   

 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ....................................  900.000  
 2) Escola Superior de Guerra .................................................          700.000  
         1.600.000  

1.3.11 – Produtos químicos, biológicos, farmacêuticos e 
odontológicos; artigos cirúrgicos e outros de uso nos 
laboratórios 
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 Rubricas da Despesa Dotação 
   Fixa Variável 
   Cr$ Cr$ 
 2) Escola Superior de Guerra .................................................            50.000  

1.3.13 – Vestuários, uniformes, equipamentos e acessórios; roupa de 
cama, mesa e banho 

   

 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ....................................  80.000  
 2) Escola Superior de Guerra .................................................          100.000  
    180.000  
 Total da Consignação 1.3.00 ................................................... 8.230.000 
 Consignação 1.4.00 – Material Permanente    
 Subconsignações:    

1.4.03 – Material bibliográfico em geral; filmes    
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ...................................  80.000  
 2) Escola Superior de Guerra ................................................          120.000  
            200.000  

1.4.05 – Materiais e acessórios para instalações elétricas    
 2) Escola Superior de Guerra ................................................            30.000  

1.4.06 – Material e acessórios para instalação, conservação e 
segurança dos serviços de transporte, de comunicação, de 
canalização e de sinalização; material para extinção de 
incêndio 

   

 2) Escola Superior de Guerra  30.000  
1.4.08 – Material artístico; instrumentos de músicas; insígnias, 

flâmulas e bandeiras 
   

 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ...................................  10.000  
 2) Escola Superior de Guerra ................................................            80.000  
             90.000  

1.4.09 – Utensílios de copa; cozinha, dormitório e enfermaria    
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ...................................            35.000  
 2) Escola Superior de Guerra ................................................  70.000  
            105.000  
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 Rubricas da Despesa Dotação 
   Fixa Variável 
   Cr$ Cr$ 
1.4.11 – Modelos e utensílios de escritório, biblioteca, ensino, 

laboratório e gabinete técnico ou científico 
   

 2) Escola Superior de Guerra .................................................            50.000  
1.4.12– Mobiliário em geral    
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ....................................  60.000  
 2) Escola Superior de Guerra .................................................            80.000  
    140.000  
   645.000 
 Total da Consignação 1.4.00    
 Consignação 1.5.00 – Serviços de Terceiros    
 Subconsignações:    
1.5.01 – Acondicionamento e transporte de encomendas, cargas e 

animais em geral 
   

 2) Escola Superior de Guerra ................................................          460.000  
1.5.02 – Passagens, transporte de pessoas e de suas bagagens, 

pedágios 
   

 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ...................................  150.000  
 2) Escola Superior de Guerra ................................................       1.000.000  
         1.150.000  
1.5.03 – Assinatura de órgãos oficiais e de recortes de publicações 

periódicas 
   

 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ...................................  5.000  
 2) Escola Superior de Guerra ................................................            20.000  
              25.000  
1.5.04 – Iluminação, fôrça motriz e gás    
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ...................................  70.000  
 2) Escola Superior de Guerra ................................................            80.000  
            150.000  
1.5.05 – Serviço de asseio e higiene; taxas de água, esgôto e lixo    
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ...................................  50.000  
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 Rubricas da Despesa Dotação 
   Fixa Variável 
   Cr$ Cr$ 
 2) Escola Superior de Guerra .................................................            35.000  
              85.000  

1.5.06 – Reparos, adaptações, recuperação e conservação de bens 
moveis 

   

 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ....................................  500.000  
 2) Escola Superior de Guerra .................................................          500.000  
         1.000.000  

1.5.07 – Publicações, serviços de impressão e de encadernação    
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ....................................  70.000  
 2) Escola Superior de Guerra .................................................          170.000  
            240.000  

1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas, porte postal, assinatura 
de caixas postais 

   

 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ....................................  120.000  
 2) Escola Superior de Guerra .................................................            82.000  
            182.000  

1.5.13 – Seguros em geral    
 2) Escola Superior de Guerra ................................................  50.000  
  Total da Consignação 1.5.00 ............................................. 3.342.000 
  Consignação 1.6.00 – Encargos Diversos    

1.6 01 – Despesas miúdas de pronto pagamento    
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ....................................  24.000  
 2) Escola Superior de Guerra .................................................            20.000  
              44.000  

1.6.04 – Festividades, recepções hospedagens e homenagens    
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ....................................  145.000  
 2) Escola Superior de Guerra .................................................            55.000  
            200.000  
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 Rubricas da Despesa Dotação 
   Fixa Variável 
   Cr$ Cr$ 

1.6.10 – Serviços de caráter secreto ou reservado    
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ....................................          140.000  

1.6.11 – Seleção, aperfeiçoamento e especialização de pessoal    
 1) Despesas com i,écnicos, instrutores, professores, 

conferencistas e pessoal auxiliar; manutenção de cursos; 
especialização no exterior de professôres e instrutores e 
vinda de técnicos estrangeiros 

   

 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ....................................  600.000  
 2) Escola Superior de Guerra .................................................       5.200.000  
         5.800.000  
 1) Abono provisório (Art. 2º, letra g, da Lei nº 3.531, de 19-1-

1959) 
   

  2) Escola Superior de Guerra .............................................          598.100  
 2) Gratificação especial para complementação de salario-

mínimo (Art. 5º da Lei nº 3.531, de 19-1-1959) 
   

  2) Escola Superior de Guerra .............................................          298.300  
1.6.13 – Serviços educativos e culturais    

 1) Excursões e estudos de professôres e alunos da Escola 
Superior de Guerra  

   

  2) Escola Superior de Guerra .............................................       3.500.000  
      

1.6.15 – Representação e propaganda no exterior    
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ....................................          900.000  

1.6.19 – Despesas Gerais com a Defesa Nacional    
 1) Manobras Militares    
  1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ................................  1.800.000  
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 Rubricas da Despesa Dotação 
  Fixa 

Cr$ 
Variável 

Cr$ 
 2) Escola Superior de Guerra ...............................................  2.000.000 
   3.800.000 
1.6.24 – Diversos   
    
 1) Despesas com o Serviço de Assistência Religiosa das 

Fôrças Armadas   
  1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ..........................  40.000 
 Total da Consignação 1.6.00 ................................................. 15.320.400 
 Total da Verba 1.0.00 .............................................................  45.333.780 
    
 VERBA 2.0.00 – TRANSFERÊNCIAS   
    
 Consignação 2.6.00 – Transferências Diversas   
    
 Subconsignaçao:   
2.6.05 – Diversos   
 1) Despesas de qualquer natureza com a manutenção e 

funcionamento da Comissão Militar Mista Brasil-Estados 
Unidos (Acôrdo de Assistência Militar entre o Brasil e os 
Estados Unidos. promulgado pelo Decreto nº 33.044, 
15-6-53)   

  1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ...........................  500.000 
  2) Escola Superior de Guerra ........................................             – 
 Total da Consignação 2.6.00 .................................................  500.000 
 Total da Verba 2.0.00 .............................................................  500.000 
 Total das Despesas Ordinárias .............................................. 45.853.780 
 Despesas de Capital   
 VERBA 4.0.00 – INVESTIMENTOS   
    
 Consignação 4.1.00 – Obras   
    
 Subconsignação:   
4.1.00 – Reparos, adaptações, conservação e despesas de ergência 

com bens imóveis   
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ..................................  100.000 
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 Rubricas da Despesa Dotação 
  Fixa 

Cr$ 
Variável 

Cr$ 
 2) Escola Superior de Guerra ..............................................        100.000 
   200.000 
 Total da Consignação 4.1.00 ................................................. 200.000 
  

Consignação 4.2.00 – Equipamentos e Instalações   
    
 Subconsignações:   
4.2.01 – Máquinas, motores e aparelhos   
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas .................................  120.000 
 2) Escola Superior de Guerra ..............................................       120.000 
        240.000 
4.2.03 – Camionetas de passageiros, ônibus, ambulâncias e jipes.   
 2) Escola Superior de Guerra ..............................................  7.500.0000 
4.2.11 – Reparos, adaptações, conservação e despesas de 

emergência com equipamentos   
 1) Para reparos e conservação de elevadores   
  1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ..........................       60.000 
 Total da Consignação 4.2.00 .................................................  7.800.000 
 Total da Verba 4.0.00 ............................................................ 8.000.000 
 Total das Despesas de Capital .............................................. 8.000.000 
 Total Geral ............................................................................. 53.833.780 
 

PARECER 
Nº 589, DE 1959 

 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 19, 

de 1957. 
 
Relator: Sr. Ary Vianna. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fls. 

anexas) do Projeto de Resolução nº 19, de 1957, de 
iniciativa do Senado Federal. 

Sala das Comissões, em 20 de outubro de 
1959. – Afonso Arinos. 

Presidente. – Ary Vianna, Relator. – Padre Calazans. 
 

ANEXO AO PARECER 
Nº 589, DE 1959 

 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 19, 

de 1957 
 
Faço saber que o Senado Federal aprovou e 

eu, nos têrmos do art. 47, letra p, do Regimento 
Interno, promulgo a seguinte: 
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RESOLUÇÃO 
Nº ... DE 1959 

 
Suspende a execução da Lei nº 2.970, de 24 

de novembro de 1956. 
 
Artigo único. É suspensa, nos têrmos do art. 64 

da Constituição Federal, a execução da Lei nº 2.970, de 
24 de novembro de 1956, que modifica o art. 875 
(caput.) do Código de Processo Civil, em virtude de 
haver sido, em acórdão de 30 de novembro do referido 
ano, do Supremo Tribunal Federal, julgada infringente do 
art. 97, nº 11 da mesma Constituição. 

 
PARECER 

Nº 590, DE 1959 
 
Redação Final das emendas do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 160, de 1958. 
 
Relator: Sr. Padre Calazans. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fls. 

anexas) das emendas do Senado ao Projeto de Lei 
nº 160, de 1958, de iniciativa da Câmara dos 
Deputados. 

Sala das Comissões, em 20 de outubro de 
1959. – Afonso Arinos, Presidente. – Padre 
Calazans, Relator. – Ary Vianna. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 590, DE 1959 
 
Redação Final das emendas do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 160, de 1958, que altera 
os arts. 102 e 124 da Lei de Falência para dar 
prioridade aos créditos trabalhistas. 

 
EMENDA Nº 1 

 
Ao projeto 

 
(Emenda da Comissão de Redação) 

 
Dê-se à emenda do projeto a seguinte redação: 

"Altera o art. 449 da Consolidação das Leis do 
Trabalho (Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943". 

 
EMENDA Nº 2 

 
Ao projeto 

 
(Emenda substitutiva da Comissão de Constituição e 

Justiça) 
 
Dê-se aos arts. 1º, 2º e 3º do projeto a 

seguinte redação: 
Art. 1º O art. 449, da Consolidação das  

Leis do Trabalho (Decreto-lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943) passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 449. Os direitas oriundos da existência do 
contrato do trabalho subsistirão em caso de falência, 
concordata, concurso de credores ou dissolução da 
emprêsa. 

§ 1º Na falência, na concordata ou no 
concurso de credores, constituirão crédito 
privilegiado a totalidade das indenizações e dos 
salários devidos ao empregado. 

§ 2º Havendo concordata na falência,  
será facultado aos contratantes tornar sem  
efeito a rescisão do contrato do trabalho e 
conseqüente indenização, desde que o empregador 
pague, no mínimo, a metade dos salários  
que seriam devidos ao empregado durante o 
interregno". 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
PARECER 

Nº 591, DE 1959 
 

Redação Final das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 29, de 1959. 

 
Relator: Sr. Padre Calazans. 
A Comissão apresenta a Redação  

Final (fls. anexas) das emendas 
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do Senado ao Projeto de Lei nº 29, de 1959, 
originário da Câmara dos Deputados, esclarecendo 
haver deliberado apresentar o substitutivo da 
Comissão de Finanças sob a forma de emendas 
para obedecer ao que dispõe o art. 317 do 
Regimento Interno em decorrência do disposto no 
art. 300, do mesmo Regimento. 

Sala das Comissões, em 20 de outubro de 
1959. – Afonso Arinos, Presidente eventual. – Padre 
Calazans, Relator. – Ary Vianna. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 591, DE 1959 
 

Redação Final das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 29, de 1959, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Viação e Obras Públicas, o crédito especial de Cr$ 
1.450.000.000,00, destinado à conclusão das 
ligações rodoviárias de Brasília com os Estados da 
Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, 
Ceará e Mato Grosso. 

 
EMENDA Nº 1 

 
Ao projeto 

 
(Emenda da Comissão de Redação) 

 
Dê-se à ementa do projeto a seguinte redação: 
"Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito 
especial de Cr$ 2.000.000.000,00, para a conclusão 
das ligações rodoviárias de Brasília, com os Estados 
da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, 
Ceará, Maranhão Mato Grosso e Goiás." 

 
EMENDA Nº 2 

 
Ao projeto 

 
(Emenda substitutiva da Comissão de Finanças) 

 
Substituam-se os arts. 1º, 2º e 4º, pelo 

seguinte: 

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a 
abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas 
(Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem) o crédito especial de Cr$ 
2.000.000.000,00 (dois bilhões de cruzeiros) para 
a conclusão das ligações de Brasília com os 
Estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, 
Pernambuco, Paraíba, Ceará, Maranhão Mato 
Grosso e Goiás, através de rodovias, de acôrdo 
com a seguinte discriminação: 

A) Do Plano Nacional de Viação: 
– BR-21 – Trecho São Luiz - Peritoró - Pôrto 

Franco – Cruzeiros 550.000.000 (quinhentos e 
cinqüenta milhões de cruzeiros); 

– BR 25 – Trecho Petrolina - Casa Nova - 
Remanso – Cruzeiros 100.000.000 (cem milhões de 
cruzeiros); 

– BR-39 – Trecho Jacobina - Remanso - S. 
Raimundo – Cruzeiros 100.000.000 (cem milhões de 
cruzeiros); 

– BR-40 – Trecho Lapa - Correntina - Posse - 
Cr$ 150.000.000 (cento e cinqüenta milhões de 
cruzeiros); 

– BR 41 – Trecho Brasília - Cuiabá – Cr$ 
400.000.000,00 (quatrocentos milhões de  
cruzeiros); 

– BR 47 – Trecho Campinho - Boa Nova - 
Caetité - Formosa – Cr$ 200.000.000 (duzentos 
milhões de cruzeiros). 

B) Do Plano Rodoviário Nacional: 
– BR-44 – Trecho Brasília - Fortaleza, que 

passará a ser "BR-44" – com o traçado Fortaleza - 
Canindé - Boa Viagem - Tauá - Parambu. (Ceará) - 
Picos - Simplício Mendes - São João do Piauí - São 
Raimundo Nonato (Piauí) - Barreiras (Bahia) - Posse 
(Goiás) – Cr$ 500.000.000 (quinhentos milhões de 
cruzeiros). 

 
EMENDA Nº 3 

 
Ao art. 3º 

 
(Emenda substitutiva da Comissão de Finanças) 

 
Suprima-se êste artigo. 
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PARECER 
Nº 592, DE 1959 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre a Emenda nº 

38, do Projeto de Lei nº 67, de 1959, que estima a 
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício 
financeiro de 1960 – Subanexo 4.16 – Ministério da 
Guerra. 

 
Relator: Sr. Caiado de Castro. 
A emenda em exame, apresentada, em 

Plenário, pelo ilustre Senador Filinto Müller, propõe a 
dotação de Cr$ 30.000.000,00 para a construção de 
um pavilhão destinado a completar as instalações do 
Colégio Militar do Rio de Janeiro. 

O Orçamento em vigor consigna, para o 
mesmo fim, o crédito de Cr$ 20.000.000,00. 

A falta de elementos demonstrativos das 
despesas realizadas e do custo global das obras, 
propomos a redução do quantitativo proposto para 
Cr$ 5.000.000,00. 

À vista do exposto, a Comissão de Finanças 
opina favoràvelmente à Emenda nº 38, com a 
segulnte: 
 

SUBEMENDA 
 

Onde se diz: Cr$ 30.000.000,00; 
Diga-se: Cr$ 5.000.000,00. 
 
Sala das Comissões, em 20 de outubro de 

1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Caiado de 
Castro, Relator. – Lima Guimarães. – Ary Vianna. – 
Francisco Gallotti. – Moura Andrade. – Fernandes 
Távora. Taciano de Mello. – Mem de Sá. 

 
EMENDA Nº 38 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
Inclua-se: 
– Construção de um pavilhão  

destinado a completar as instala- 
 

ções do Colégio Militar do Rio de Janeiro – Cr$ 
30.000.000,00. 

 
Justificação 

 
Trata-se de verba destinada a completar obras 

já iniciadas, de caráter inadiável. Daí a razão da 
emenda. 

Sala das Sessões, em 19 de outubro de 1959. 
Filinto Müller. – Menezes Pimentel. 

 
PARECER 

Nº 593, DE 1959 
 
Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei 

da Câmara nº 87, de 1959, (nº 328-B, de 1959, na 
Câmara) que autoriza o Poder Executivo a abrir, ao 
Poder Legislativo – Senado Federal – o crédito 
especial de Cr$ 1.861.243 20, para pagamento de 
diferença de gratificação adicional a funcionários 
aposentados. 

 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
O Projeto de Lei da Câmara nº 87, de 1959, 

autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder 
Legislativo – Senado Federal – o crédito especial 
de Cr$ 1.861.243,20, para pagamento de diferença 
de gratificação adicional a funcionários 
aposentados. 

O projeto teve por fundamento Ofício nº 22, 
de 1959, do 1º Secretário do Senado Federal, ao 
1º Secretário da outra Casa do Congresso 
Nacional. 

A diferença de gratificação adicional devida 
aos funcionários aposentados da Secretaria do 
Senado Federal, é paga na forma da deliberação 
tomada pela Comissão Diretora, em reunião de 3 de 
junho de 1958, segundo a qual aos mencionados 
servidores deverão ser pagas gratificações 
adicionais em bases iguais às concedidas aos 
funcionários em atividade. 

Dêsse modo, o projeto objetiva, apenas, 
autorizar o necessário crédito especial para o 
pagamento de atrasados. 
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Diante do exposto, a Comissão de Finanças é 
de parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara nº 
87, de 1959. 

Sala das Comissões, 21 de outubro de 1959. – 
Gaspar Velloso, Presidente. – Daniel Krieger, 
Relator. – Taciano de Mello. – Caiado de Castro. – 
Moura Andrade. – Ary Vianna – Saulo Ramos. – 
Fernandes Távora. – Francisco Gallotti. – Fernando 
Corrêa. – Lima Guimarães. 

 
PARECER 

Nº 594, DE 1959 
 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 25, 

de 1959. 
 
Relator: Sr. Menezes Pimentel. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fls. 

anexas) do Projeto de Resolução nº 25, de 1959, de 
iniciativa do Senado Federal. 

Sala das Comissões, em 21 de outubro de 
1959. – Ary Vianna, Presidente eventual. – Menezes 
Pimentel, Relator. – Lourival Fontes. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 594, DE 1959 
 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 25, 

de 1959. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou e 

eu, nos têrmos do art. 47, letra n, do Regimento 
Interno, promulgo a seguinte: 

 
RESOLUÇÃO 
Nº ... DE 1959 

 
Suspende a execução da Lei nº 3.780, do 

Estado do Ceará. 
 
Art. 1º É suspensa, nos têrmos do art. 64 

da Constituição Federal, a execução da Lei nº 
3.780, de 29 de agôsto de 1957, do Estado do 
Ceará, que cria o Município de General  
Tibúreio, estabelece a sua área territorial e dá 
outras providências, por ter sido considerada 
 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal,  
em decisão definitiva de 14 de novembro de  
1958. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador João 
Villasbôas, primeiro orador inscrito. (Pausa). 

Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Mem de Sá, 

segundo orador inscrito. 
O SR. MEM DE SÁ (lê o seguinte 

discurso): – O deplorável episódio ou a 
tragicomédia do abastecimento da carne tem pelo 
menos uma serventia: – a de fornecer a exata 
medida da incapacidade dêste Govêrno. Há dois 
meses o problema desespera a população 
carioca, para não falar da paulista; há dois meses 
os estudos, planos e promessas se multiplicam e 
há dois meses, de dia para dia, as coisas pioram. 
Quase quinze anos depois da guerra, encontra-se 
o Brasil, em matéria de fornecimento de gêneros 
essenciais, como se em guerra estivesse. Os 
países da Europa, os mais devastados pela 
última hecatombe, já há muito ignoram o que 
sejam órgãos oficiais de contrôle de preço e 
abastecimento de mercados e, em todos, existe 
abundância e variedade de tôdas as mercadorias. 
Aqui, três lustres passados, continuamos em 
guerra. Por isto, a militares, Generais e Coronéis, 
são confiados os departamentos que devem 
regular preços, coibir os abusos dos "profiteurs 
de la guerre" e arraçoar os produtos escassos. 
Dentro de tal realidade e com a mentalidade que 
ela impõe, os militares do órgão de guerra, vai 
para oito semanas, anunciam que o drama da 
carne será resolvido com a intervenção armada, a 
requisição sumária, a ocupação violenta de 
frigoríficos, matadouros, e boiadas. Então,  
após 40 ou 50 dias de ameaças trovejantes, 
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quando tudo assegurava que as medidas 
draconianas seriam efetivadas, descobriu-se a ligeira 
conveniência de ouvir, a respeito, o parecer dos 
juristas da República. O parecer desmoralizou as 
ameaças, liquefêz o espavento da fôrça armada. E 
como fórmula redentora – já que, no meio da 
ascensão vertiginosa de todos os preços, foi jurado 
que o da carne não pode acompanhar o ritmo da 
inflação – aí se adotou, como remédio salvador, 
nada menos que a importação de 40.000 toneladas 
de boi argentino. Não temos divisas para importar 
tratores e sementes; não as temos para quase nada 
do mundo de necessidades que curtimos. Mas 
sobram para comprar e reconstruir um porta-aviões, 
com colchões, cobertores e geladeiras, como sobram 
para adquirir feijão nos Estados Unidos e, agora, 
carne em Buenos Aires. Há três anos, sob a 
premência sufocante de produzir divisas, foi 
estimulada a exportação de carnes brasileiras para o 
ultramar. O órgão oficial do Ministério da Agricultura, 
em documento solene à imprensa, demonstrou, faz 
poucos dias, que tais vendas em nada contribuíram 
para a crise do abastecimento atual, arrolando cifras 
que revelam que elas representam cêrca de 3 por 
cento do abate anual para os mercados internos. 

Mostrou ainda que as exportações de carnes 
procedentes do Brasil Central, responsável pelo 
fornecimento do artigo para Rio e São Paulo, foram, 
êste ano, de 23.458 toneladas. Pois vamos buscar 40 
mil na Argentina, para que o preço se não altere na 
tabela até o fim do ano. Isto acontece, casualmente, 
quando o Brasil multiplica esforços para recuperar as 
vendas de café para o país platino, gravemente 
abaladas pelo plano de drástica economia e  
severas restrições ali em vigor. Assim, quando a 
balança com a República vizinha se nos mostra 
adversa, agravamos nossa posição para que os  
 

cariocas e paulistas, só êles, possam se iludir com o 
preço da carne que consomem. O preço não subirá, 
jura um General da COFAP, sob aplausos dos 
ingênuos e dos espertos. Mas o povo do Brasil, de 
todo o Brasil, os sacrificados trabalhadores do 
campo, os nordestinos com salários de fome, todos 
pagarão, de uma forma ou de outra, na manipulação 
cambial, nos artifícios da alquimia e sob a garra 
invisival da inflação, o prejuízo em dinheiro desta 
importação demagógica. O preço da carne não 
subirá. Não subiu. Mas, por esta glória cofapiana, em 
conseqüência dela, subiram outros preços – o do 
peixe, das aves, do camarão, do porco, do charque, 
dos embutidos. Através dêstes aumentos, o 
consumidor já está sofrendo, em verdade, o aumento 
que não houve no preço da carne. Os que não 
podem pagar 250 cruzeiros por um quilo de 
camarão, levam camas, às onze da noite, para a fila 
dos açougues que abrem às oito da manhã, num 
espetáculo inédito que, exibido na Europa, causaria 
tanto pasmo quanto provocou a eleição do Cacareco. 
(Nem esqueçamos que os votos ao paquiderme têm 
muito a ver com as filas do abastecimento). 

Sim, vamos importar 40 mil toneladas de carne 
da Argentina, mas seu preço não subirá. Até quando, 
Sr. Presidente? Nos meses de julho, agôsto e 
setembro, o Govêrno emitiu 10 bilhões de cruzeiros. 
O feijão, apesar da importação do similar norte-
americano que ninguém viu, ainda na semana 
passada, chegou a 70 cruzeiros. Em 56 um trator 
médio equivalia ao preço de 1.200 arrôbas de 
algodão, em 58, eram precisas 2.100 para comprar o 
mesmo trator. Hoje, talvez 2.400. O Govêrno emite, 
tudo sobe para os produtores rurais, mas os preços 
dose gêneros provenientes da agricultura e da 
pecuária, êstes não podem subir – promete, entre 
rojões de vitória, o General Ururahy. Então, a agricul- 
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tura e o pastoreio, descapitalizados em favor da 
industrialização febril, se vêem cada vez mais 
perseguidos e odiados por êste Govêrno aéreo e 
citadino, que prefere pagar mais ao produtor 
argentino que ao brasileiro. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com muito prazer. 
O SR. PEDRO LUDOVICO: – V. Exa. deve 

saber, pelas notícias divulgadas pelo Govêrno, que a 
carne argentina chegará ao Rio por preço 
conveniente, talvez inferior ao nosso. A tonelada 
custará quatrocentos e oitenta cruzeiros. 

O SR. MEM DE SÁ: – Dólares! 
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Cruzeiros! A 

tonelada não poderia custar quatrocentos e oitenta 
dólares. 

O SR. MEM DE SÁ: – Dólares!!! 
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Não! Custará 

quarenta e oito cruzeiros o quilo. 
O SR. MEM DE SÁ: – Dólares. Aliás, V. Exa. 

vê que não poderia ser quatrocentos e oitenta 
cruzeiros a tonelada. 

O SR. DANIEL KRIEGER (com 
assentimento do orador): – A quarenta e oito 
cruzeiros o quilo a tonelada custaria quarenta e oito 
mil cruzeiros. 

O SR. MEM DE SÁ: – Claro! 
O SR. PEDRO LUDOVICO: – De fato, 

enganei-me. 
O SR. MEM DE SÁ: – O preço depende da 

"alquimia" cambial. É claro que se o Govêrno 
resolver dar a êsse dólar o custo de dez cruzeiros, 
naturalmente custará muito menos. Dólares é o que 
vale; e o dólar está cotado a duzentos e nove 
cruzeiros no leilão. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – A informação 
diz que a carne chegará a cinquenta e quatro 
cruzeiros o quilo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Depende do preço que 
derem ao dólar: se o Govêrno resolver cedê-lo a dez 
cruzeiros, sairá muito mais barato ainda. Vê V. Exa. 
que é uma "alquimia", e o povo é quem vai pagar; 
aliás, todo o Brasil. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Qual a 
providência, no entender de Vossa Excelência, que o 
Govêrno deve tomar? 

O SR. MEM DE SÁ: – A providência racional 
que V. Exa. tomaria se estivesse no Govêrno. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Talvez não 
pudesse ser diferente da que o Govêrno está 
tomando. 

O SR. MEM DE SÁ: – O Govêrno vai 
comprar carne – como muito bem noticia o 
"Correio da Manhã" de hoje – nos frigoríficos 
estrangeiros, que operam na República 
Argentina. Dizia-se, a princípio, que não se devia 
pagar aos frigoríficos porque eram estrangeiros e 
exploravam. O Govêrno no entanto vai fazer uma 
"alquimia" cambial para engodar. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Os frigoríficos 
alegam que não têm carne... 

O SR. MEM DE SÁ: – Não têm, pelo preço 
estabelecido pela COFAP. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Não! É porque 
na entre-safra a carne provém da estocagem; como 
não houve estocagem, não há carne. 

O SR. MEM DE SÁ: – Por que não houve 
estocagem? 

O SR. PEDRO LUDOVICO: –  
Em conseqüência da exportação de trinta mil 
toneladas. 
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O SR. MEM DE SÁ: – Não foi o motivo. 
Acabei de citar os dados do Ministério. Estou com o 
Govêrno, o qual, através do Ministério específico, em 
nota oficial, afirmou que não foi a exportação a 
responsável pela falta de carne. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – A exportação 
influiu na diminuição da carne. Foram exportadas 
23.738 toneladas! 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. já está se 
aproximando do meu número. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Essa 
exportação de mais de vinte mil toneladas também 
influiu. 

O SR. MEM DE SÁ: – Em 1957 e em 1958 
houve essa mesma exportação e não faltou carne. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Talvez – no ano 
passado a situação fôsse diferente. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. pode ler a 
informação prestada pelo Ministério da Agricultura, 
através do Departamento de Produção Animal e 
publicada no Suplemento Econômico do "Correio da 
Manhã" dos dois últimos domingos. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Não vejo outra 
saída para o Govêrno. Só se interviesse nos 
frigoríficos, obrigando-os a vender a carne. 

O SR. MEM DE SÁ: – Se permitisse a 
liberação das partes nobres do boi – dizem os 
entendidos – não faltaria carne. Acontece que o 
General Ururahy Magalhães deliberou não conceder 
nem a liberação nem o aumento; apenas, porém, 
para a carne. O resultado não poderia ser outro. 

Com um Govêrno que emitiu três bilhões de 
cruzeiros em três meses, um bilhão e trezentos 
milhões em apenas uma semana, novecentos milhões 
em três dias – verdadeiro record nunca visto no 
 

Brasil! – não é possível que os preços deixem de 
subir. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Claro. 
O SR. MEM DE SÁ: – A COFAP, porém, 

resolveu que o preço da carne não subirá... 
Digo que subirá; e mais, que o produto 

aparecerá tão logo seja concedido o aumento. Há 
quinze anos é o que vem ocorrendo. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Considero 
injusta a determinação. O preço da carne tem que 
subir, como os dos outros produtos. Há poucos dias, 
pronunciei discurso sôbre o assunto, mostrando que 
o produto, na Itália e na França, custa mais caro que 
no Brasil. 

O SR. MEM DE SÁ: – Em compensação, há 
abundância de outras carnes, bem mais baratas. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: Não a do boi. 
O SR. MEM DE SÁ: – Foi o que afirmei. 
O SR. TACIANO DE MELLO: – Estou 

acostumado a ouvir V. Exa. emitir seus pareceres 
brilhantes, nas Comissões de que é membro. 

O SR. MEM DE SÁ: – Obrigado a Vossa 
Excelência. 

O SR. TACIANO DE MELLO: – Apenas a título 
de esclarecimento, externarei meu ponto de vista. A 
questão da carne é, exclusivamente, de preço. Se V. 
Exa. se der ao trabalho de calcular o lucro dos 
frigoríficos que vendem a carne na base estipulada 
pela COFAP, tendo-a adquirido a quinhentos e trinta 
cruzeiros a arrôba, verificará que é fora do comum. Na 
fase atual, trata-se mais, a meu ver, de  
desejo de lucro excessivo. Assim como o Govêrno, no 
caso da manteiga, recorre à importação, em defesa 
dos mais necessitados, quando os vendedores 
querem elevar o preço, por questão de eqüi- 
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dada, só por essa circunstância, admitiria a 
importação da carne; mas não há absolutamente 
necessidade; os rebanhos aumentaram e a carne 
estocada chega para amplo fornecimento ao povo, 
nesta ante-safra. Os frigoríficos deviam ser 
obrigados a fornecer a carne, porque gozam de 
privilégios diversos, especialmente crédito nas 
instituições bancárias. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito agradecido pelas 
intervenções de Vossas Excelências. (Lendo) 

Até quando importaremos carne para engazopar 
o povo com a aparência de que não vai sofrer o ônus 
do embuste? Como se resolverá o problema no 
próximo ano, quando o "deficit" de nosso balanço de 
pagamento subir a 200 ou 300 milhões de dólares, o de 
nosso orçamento interno a mais de 20 bilhões de 
cruzeiros, as novas emissões levarem o meio circulante 
a 150 bilhões e os reajustamentos de salários 
agravarem a inflação dos custos? 

Pois Senhores Senadores, êste Govêrno 
assim incapaz de resolver o abastecimento, assim 
incapaz de resolver um problema criado pelo 
desestímulo e abandono da agricultura êste Govêrno 
que agrava as causas do mal e as matrizes da crise, 
com as medidas demagógicas que adota contra os 
produtores rurais, êste Govêrno pretenda, ao que 
anuncia, empreender uma das operações mais 
complexas, de maior envergadura e dimensões que 
se podem imaginar: – a mudança da Capital em 
poucos meser, para um comêço de cidade localizada 
no deserto, a mais de mil quilômetros de distância da 
sede atual. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Dá 
licença para um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Pois não; estava 
esperando. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Não 
desejava intervir no debate. 

Agora, porém, passa V. Exa. à outra parte de seu 
discurso, referente a Brasília, que classifica, data 
venia, de cidade construída no deserto, quando 
todos que a visitamas verificamos precisamente o 
contrário. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não está no deserto? 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Não é 

êsse o sentido da frase de V. Exa., e o nobre colega 
o sabe perfeitamente. 

O SR. MEM DE SÁ: – Perdoe-me V. Exa. 
dizer que é uma cidade construída no deserto. O Sr. 
Presidente da República, inclusive, fêz a mesma 
declaração. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Não 
conseguirá V. Exa., apesar de tôda a sua 
habilidade, inteligência e simpática malícia, 
afastar-me do ponto principal de minha 
intervenção no debate. Atacava o nobre colega o 
Govêrno por ter-se visto na contingência de 
importar carne da Argentina. 

O SR. MEM DE SÁ: – Contingência não; 
adotou essa solução. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permita-
me, embora de certo modo leigo no assunto, emitir 
opinião, após o pronunciamento de duas altas 
autoridades na matéria, os nobres Senadores 
Taciano de Mello e Pedro Ludovico. 

Pedindo perdão por infringir, talvez, os foros, 
as tradições, a nobreza e a austeridade desta Casa 
do Congresso Nacional, invoco brocardo da 
sabedoria popular que, no caso, parece 
perfeitamente aplicável: "morto por ter cão, morto por 
não ter cão". Se o Sr. Presidente da República 
tivesse concedido o aumento da carne, estaria sendo 
violentamente, enèrgicamente atacado pelo meu 
eminente amigo, Senador Mem de Sá. Sempre 
vigilante no seu pôsto de oposicionista; desfecharia, 
nesse instante, os raios crudelíssimos do seu 
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ataque contra o ato do Govêrno, elevando o custo de 
gênero de primeira necessidade. Se o Executivo, 
para não adotar semelhante providência, decretasse 
a intervenção nos matadouros, nos frigoríficos, nas 
invernadas, V. Exa. e outros elementos da Oposição 
também o atacariam e criticariam. Não querendo 
aumentar o preço não podendo intervir devido aos 
embaraços de ordem legal, jurídica e constitucional, 
que lhe foram apontados, recorreu à medida 
extrema, reconheço, da importação da carne – e está 
sendo novamente censurado. Antes porém, de  
ser criticado pela Oposição, já o foi com menos 
autoridade e insuspeição, pelos interessados 
exatamente no aumento de preço do produto, que 
êle quis evitar. Êsse o reparo que desejava fazer, com 
a devida permissão de V. Exa. e depois dos 
esclarecimentos de ordem técnica dados pelos nobres 
Senadores Taciano de Mello e Pedro Ludovico. 

O SR. MEM DE SÁ: – É melancólico, eminente 
Líder da Maioria, verificar que, depois de ter falado 
tantas vêzes sôbre o tema, não tivesse V. Exa. ainda 
percebido posição tão clara como a que venho 
invariàvelmente adotando. Não critico o Govêrno  
pelo aumento dos preços, mas porque dá causa a 
todos os aumentos; critico o Govêrno pela inflação 
alucinada; critico o Govêrno porque, em três meses, 
junho, julho e agôsto, emitiu dez bilhões de cruzeiros 
e, agora, em uma semana, um bilhão e trezentos 
milhões; critico o Govêrno, porque, emitindo dessa 
forma furiosa, está levando o Brasil para uma situação 
insustentável, para uma hiperinflação para um 
ambiente, portanto, de caos econômico e financeiro. 
Se o Govêrno emite dessa forma despudorada,  
todos os bens têm que subir; e quando se critica  
o aumento dos preços, não se critica o efeito, mas  
a causa, que é criticável. Minha posição invariável  
é de crítica à causa. A forma de importação é 
 

mais demagógica que outra qualquer, porque é o 
povo quem vai pagar a carne cara. 

Não se derrogam as leis econômicas. Podem 
fixar o preço mas o povo pagará; e pagará não 
apenas aquêle que consome a carne, mas todos. O 
paraense, perdido nas selvas de Marajó, pagará a 
carne que, demagògicamente, estiver sendo vendida 
aqui a preço fixo, através da importação a câmbio 
fictício. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Longe de 
mim a idéia, o propósito de estabelecer diálogo com 
Vossa Excelência, prejudicando o tempo de que 
dispõe; mas V. Exa. colocou a resposta com que 
honrou meu modesto aparte, em têrmos tais que não 
posso calar. É exato que V. Exa., por mais de uma 
vez... 

O SR. MEM DE SÁ: – Sempre. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – ...tem 

atribuído ao Govêrno, e só ao Govêrno, e só a êste 
Govêrno, a responsabilidade por todos os males que 
afligem a humanidade. 

O SR. MEM DE SÁ: – Peço perdão a V. Exa., 
mas tenho que pôr as coisas nos seus devidos 
têrmos: tenho responsabilizado êste Govêrno pela 
exasperação do povo. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – V.  
Exa. tem responsabilizado o Govêrno pela  
inflação. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não posso aceitar que 
V. Exa., enunciando meu pensamento, não seja fiel a 
êle! 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Então 
ouvi muito mal as palavras de Vossa Excelência... 

O SR. MEM DE SÁ: – Realmente. V. Exa. 
ouve muito mal o que digo. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – ...ou  
o nobre colega, sempre tão 
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apropriado em expor seu pensamento, desta vez não 
foi muito claro. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. não presta 
atenção ao que eu digo! 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – É um 
discurso que ouço com a máxima atenção, o de 
Vossa Excelência... 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. acaba de 
demonstrar que nunca presta atenção! 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – ...porque 
sei que sempre que vem à tribuna é para atacar,  
com ou sem razão, o Sr. Presidente da  
República. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. acabou de 
demonstrar que não presta atenção! 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permita-
me, então, concluir o aparte que me concedeu. Já 
demonstrei a V. Exa., não com minha opinião, que 
nada vale, mas com a de pessoas inteiramente 
insuspeitas, pela sua posição política, pela sua 
independência, ou pela sua autoridade técnica, que o 
fenômeno inflacionário é uma conseqüência de 
causas acumuladas e remotas de vários Governos. 
Já mostrei a V. Exa., e nós mesmos, aqui, tivemos a 
oportunidade de discutir, que, entre essas causas, 
está o desequilíbrio orçamentário, e que nós do 
Congresso – de todos os Partidos – temos, também, 
nossa parcela de responsabilidade. 

O SR. MEM DE SÁ: – Lá vem Vossa 
Excelência... 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – O meu 
eminente amigo quer desviar a atenção do  
caso da carne. Sabe bem V. Exa. que o 
encarecimento da carne deve-se, em grande parte,  
à excessivamente demorada estiagem que 
emagreceu o rebanho do Brasil-Central. Quererá 
 

V. Exa. culpar o Govêrno pela ocorrência de causas 
naturais, pelo verão, pela estiagem, pela sêca? Não 
é possível. Só pretendo mostrar que o Sr. Presidente 
da República não tinha outra solução que não essa 
que tomou. E se tivesse tomado qualquer outra 
providência igualmente seria atacado por Vossa 
Excelência e pela Oposição. Muito grato a V. Exa. 
Peço que me perdoe pela extensão ou calor da 
minha intervenção no caso, mas não podia ficar 
calado diante da veemência, inteligência e habilidade 
com que V. Exa. respondeu ao meu aparte. 

O SR. MEM DE SÁ: – Vou responder 
ràpidamente, porque os números valem muito mais 
que as palavras. O atual Govêrno, em 1956, recebeu 
o País com 68 bilhões de cruzeiros em circulação; 
hoje, elevou para 136 bilhões. Isto é, em três anos 
dobrou a circulação do papel moeda. Em três anos, 
êsse Govêrno emitiu tanto como o Brasil desde sua 
fundação. Basta. Êsse fato responde a tudo. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Na 
opinião de Vossa Excelência. 

O SR. MEM DE SÁ: – Na de qualquer pessoa 
que entenda de economia. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – É preciso 
saber qual a aplicação dessa emissão. Será outra 
questão, para a qual convocarei, oportunamente, o 
Senador Argemiro de Figueiredo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Quanto à forma de 
importação, é demagógica, para fingir que atende 
aos preços fixos para os consumidores do Rio e de 
São Paulo, com sacrifício dos consumidores de todo 
o País. 

Como dizia, Sr. Presidente, haverá, 
efetivamente, a mudança da Capital em abril  
de 1960? O Presidente da República jura que  
sim, com a mesma ênfase com que o 
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Presidente da COFAP garante que os preços não 
subirão. Respondo eu que não, a um como a outro. 
Os preços hão de subir, enquanto a inflação persistir. 
E a Capital da República – isto é, todos os Poderes, 
Ministérios e Repartições Centrais, tudo aquilo que 
constitui uma Capital não se poderá mudar nos 
próximos sete meses, a não ser que se reproduzam, 
no Brasil, alguns dos milagres do Antigo Testamento. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com todo o prazer. 
O SR. COIMBRA BUENO: – Ao contrário de 

V. Exa., entendo que os Poderes Legislativo e 
Judiciário podem ser transferidos integralmente; mas 
o Executivo – que é, digamos, a própria casa do 
Presidente – êste o deve ser paulatinamente; nunca 
de uma só vez, para obtermos, entre outras coisas, a 
descentralização da administração pública brasileira, 
situando no meio próprio repartições como o 
Departamento de Obras Contra as Sêcas e a 
Fundação Brasil Central, atualmente sediadas no Rio 
de Janeiro, a poucos passos do Senado, quando 
foram criadas para operar em regiões específicas. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito agradecido a 
Vossa Excelência. 

Vamos aos dados, exclusivamente oficiais, 
para demonstrar o acêrto. Na Mensagem 
Presidencial de 15 de março, o Sr. Juscelino 
Kubitschek escreveu com tôdas as letras: 

"A partir de julho do corrente ano,  
já começarão a seguir servidores que constituem  
o Primeiro Escalão da denominada Primeira  
Etapa da transferência dos órgãos do Serviço 
Público para Brasília. Êsse escaldo compõe-se  
de 3.868 servidores. A primeira etapa prevê 
 

a localização, na Nova Capital, de 11.033 servidores 
do Poder Executivo e 409 do Judiciário." 

Noutro trecho, diz a Mensagem que se 
constróem, para habitação de parlamentares e 
servidores públicos, 2.868 apartamentos e cêrca de 
150 ou 200 casas. Entretanto, respondendo a pedido 
de informações por mim formulado, declarou 
honestamente o DASP ("Diário do Congresso" de 23 
de maio): 

"As unidades residenciais destinadas aos 
membros do Poder Legislativo e aos funcionários 
das duas Casas do Congresso são em número 
correspondente ao total dos Senadores, Deputados e 
servidores, isto é, 1.318 residências." 

E, a seguir: 
"A transferência do Poder Executivo, segundo 

plano já estabelecido, se processará de modo 
contínuo, estando prevista para atingir, em abril de 
1960, a quantidade de 1.185 servidores." 

Temos, portanto, segundo a palavra do  
DASP, naquele mês e ano, considerando-se assim 
mudada a Capital, 1.318 Senadores, Deputados e 
Servidores do Poder Legislativo e 1.185 do Poder 
Executivo. Total 2.503 residências ocupadas. Mas a 
Mensagem do Presidente afirmava que só o Primeiro 
Escalão de servidores do Executivo, cuja mudança 
começaria em julho, abarcava 3.868, isto é, mais 
2.683 do que o DASP informou dois meses depois. 
Consoante as cifras do Departamento, teremos, em 
abril, algo de inconcebível e inédito numa Capital: 
haverá mais gente do Poder Legislativo (1.318 
Parlamentares e funcionários) do que do Executivo 
(1.185 servidores). Pelo menos numèricamente, e, 
pelo menos uma vez na República, o Legislativo 
dominará o Executivo... 

 



– 724 – 
 

Sr. Presidente, se, em abril, apenas 1.185 
servidores da administração pública se tiverem 
mudado, necessário será construir habitações, 
urgentemente, ao menos para completar o 
contingente do famoso Primeiro Escalão, 
apartamentos para os 2.683 restantes. Ora, o 
Presidente Juscelino esclarece que os primeiros 2.868 
construídos estão orçados (orçados, note-se bem) em 
4 bilhões e 739 milhões de cruzeiros, o que dá a 
média de um milhão e seiscentos mil por unidade. 
Assim, se o custo real não exceder ao orçado (graças 
a um milagre de São Judas Tadeu), a fim de construir 
habitação aos 2.683 servidores que devem completar 
o sempre mencionado Primeiro Escalão, os Institutos 
terão de empregar mais outros 4 bilhões de cruzeiros 
(2.500 apartamentos vêzes 1.6 milhões). 

Abstraindo êste ângulo – a necessidade de 
mais alguns milhares de apartamentos com a 
respectiva despesa – pois o problema dos recursos 
financeiros jamais preocupa o Sr. Kubitschek, e 
ficando, para todos os efeitos, nos têrmos da solene 
informação do DASP, vemos que, em 1960, a Capital 
vai ser considerada transferida quando estiverem em 
Brasília apenas 1.195 servidores do Poder 
Executivo. Ora, eminentes colegas, sabem V. Exas. 
quantos servidores sòmente dêste Poder existem no 
Rio de Janeiro? 

Segundo as melhores fontes e ficando em 
cálculos baixos, há nesta Velhacap de 150 a 180 mil 
servidores federais do Poder Executivo, pelo menos, 
excluídos (notem bem, excluídos) os que trabalham 
nas autarquias, Institutos e Sociedades de Economia 
Mista. Os 1.185 que o DASP cuida transportar para 
Brasília em abril constituem menos de um por cento 
do contingente que aqui tem sede. E a própria 
Primeira Etapa indicada pelo Presidente da 
República (11.033 servidores) longe fica de 
representar 10 por cento do total. 

(Interrompendo a leitura). 

Para onze mil servidores será preciso  
construir mais sete mil unidades residenciais,  
o que, na atual base, irá a mais de doze ou  
quatorze bilhões de cruzeiros. Admitamos, porém, 
que, deduzidos os que aqui têm de ficar em  
órgãos locais, aquelas percentagens tomem corpo. 
Na melhor hipótese não se dirá que os 1.185  
a viajarem no próximo ano subam além de 5 por 
cento do pessoal indispensável à administração 
central desta República supercentralizada. Aliás, 
1.185 funcionários, distribuídos pelos Ministérios 
existentes, não permitem que toque muito mais  
de cem a cada um. Isto, sem falar nos  
inúmeros órgãos e departamentos diretamente 
subordinados à Presidência. Teremos, assim, na 
hipótese mais risonha, pouco mais que o pessoal 
dos gabinetes em Brasília, quando se disser ter 
havido a mudança da Capital. Alguns dos 
Ministérios, de resto, só metafìsicamente vão 
transferir-se. Como funcionaria, por exemplo, 
naquelas lonjuras, o Ministério das Relações 
Exteriores do Brasil, se para lá fôsse, deveras, o 
Itamarati? 

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

O SR. MEM DE SÁ: – Com muita satisfação. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – O Brasil já 

demonstrou que pode viver sem Poder Executivo, 
agora quer ver se sobreviverá sem... 

O SR. MEM DE SÁ: – Sem o Poder 
Legislativo. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – ...sem 
burocracia. Em Brasília não funcionará a  
burocracia. 

O SR. MEM DE SÁ: – Para o Govêrno só 
existe o impossível. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com todo o prazer. 
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O SR. COIMBRA BUENO: – Creio que Exa. 
está traçando um bom plano para a mudança da 
Capital; uma vez que o Poder Legislativo e o 
Judiciário mudem imediatamente, o Executivo 
poderá fazê-lo paulatinamente. 

O SR. MEM DE SÁ: – Ainda não cheguei lá; 
V. Exa. está indo adiante. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Indiretamente, V. 
Exa. está preconizando a mudança paulatina da 
Capital. 

O SR. MEM DE SÁ: – Estou combatendo o 
embuste, a impostura. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Em Brasília já há 
acomodações prontas para mais de mil funcionários, 
portanto não se trata de impostura. 

O SR. MEM DE SÁ: – Essa a informação do 
DASP. 

O SR. COIMBRA BUENO: – O número de 
prédios já construídos em Brasília permite que a  
21 de abril do próximo ano estejam alojados, com 
todo o confôrto – talvez até mais do que o de que 
desfrutam no Rio de Janeiro, o que aliás posso 
garantir porque vivi lá – o Poder Legislativo e o 
Judiciário. Assim sendo, o Govêrno irá proceder 
como V. Exa. preconiza mudança paulatina do 
Executivo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não estou 
preconizando; estou verificando o embuste, a 
impostura do Govêrno. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Não concordo 
com que a mudança da Capital seja uma  
impostura. 

O SR. MEM DE SÁ: – É impostura dizer que 
haverá mudança da Capital, quando ao mesmo 
tempo se afirma haver alojamentos prontos para 
apenas 1.180 funcionários. Isso no meu dicionário, 
se chama impostura. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Não creio que 
assim se deva caracterizar a idéia. 

O SR. MEM DE SÁ: – Vali-me dessa palavra 
para mostrar quão longe está V. Exa. do meu 
pensamento. 

O SR. COIMBRA BUENO: – A instalação do 
Poder Judiciário e do Legislativo poderá ser 
imediatamente; o Executivo irá paulatinamente; 
depende da Presidência da República. Em 21 de 
abril de 1960 estará concretizada a mudança da 
Capital nos moldes que V. Exa. preconiza. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não estou 
preconizando, estou demonstrando ser uma 
impostura. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Como 
representante do Sul, V. Exa. conhece perfeitamente 
a situação. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não conheço; nunca fiz 
mudança de Capital. 

O SR. COIMBRA BUENO: – É preciso 
descentralizar a administração pública; acabar com 
essas repartições que absurdamente estão na 
Capital da República. Muitas são criadas 
precisamente para determinadas regiões – como é o 
caso da Fundação Brasil Central, do Serviço de 
Proteção ao Índio – e estão sediadas na Capital da 
República, a poucos metros do Senado. 

O SR. MEM DE SÁ (lendo): – Ora, Sr. 
Presidente, se os números provam que a 
administração, o Poder Executivo, os Ministérios, 
não podem nem vão funcionar no Planalto, em  
1960, com os 1.185 servidores transferidos, não 
menos certo será que os Ministérios, embora  
finjam o contrário, estarão mais aqui do que lá, mais 
no ar que em terra. Com o Sr. Juscelino à  
testa, veremos um Govêrno aéreo, rigorosamente 
aéreo, sem jamais se saber quando os titulares 
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estão no Rio, em Brasília, em Belo Horizonte ou nos 
aeroportos. Não digo o que será desta administração 
porque à imaginação humana não foi dado descrever 
o caos. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permite 
V. Exa. um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com muito prazer. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Alude  

V. Exa. a um Govêrno "aéreo". Govêrno "aéreo"  
que está construindo obras gigantescas como  
a de Furnas e Três Marias, cuja grandeza, valor e 
sentido econômico o eminente colega teve 
oportunidade de testemunhar; Govêrno "aéreo" que 
já duplicou a rêde ferroviária do País; Govêrno 
"aéreo", que já duplicou ou triplicou – não tenho  
os números exatos, neste instante, mas são  
do conhecimento de V. Exa. – o serviço de 
abastecimento de energia elétrica em todo o território 
nacional; Govêrno "aéreo", que já criou a indústria 
automobilística nacional, de cujos resultados V. Exa. 
teve conhecimento, porque pôde verificá-los de 
perto; Govêrno "aéreo" que já está passando para a 
segunda etapa da indústria de auto-motores e 
cogitando da fabricação de implementos agrícolas e 
tratores; Govêrno "aéreo", que, já no início do 
próximo ano, vai apresentar os primeiros navios 
construídos em estaleiros nacionais por técnicos 
brasileiros. Muito grato a V. Exa. Prometo que não 
mais interromperei seu discurso. 

O SR. MEM DE SÁ: – Seria desnecessário. V. 
Exa. já o fêz tantas vêzes... 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Mas não 
consegui convencer a Vossa Excelência, que parece 
querer ignorar as realizações do Govêrno. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. está sangrando 
na veia da saúde. 

Disse "Govêrno aéreo" no sentido de  
que vive no ar. V. Exa., ma- 
 

liciosamente, interpreta a seu modo minhas 
expressões. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – V. Exa. é 
que está interpretando... 

O SR. MEM DE SÁ: – Agora, vejo que V. Exa. 
considera o Sr. Juscelino Kubitschek aéreo noutro 
sentido. É deplorável. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – 
Deplorável é V. Exa. não encontrar argumentos para 
responder aos fatos que apresentei. 

O SR. MEM DE SÁ (lendo): – Se, portanto, 
em verdade, a sério, não vai haver mudança do 
Poder Executivo, resta saber se o Judiciário se 
transferirá em abril. Pelo magnífico pano de amostra 
que os eminentes Ministros Luiz Gallotti e Ribeiro da 
Costa, duas das mais altas expressões do Supremo 
deram em Plenário, tendo como pretexto os artigos 
do Sr. Luciano Mesquita, parece bem claro que 
naquele Poder longe está de se registrar a 
passividade e conformismo que lavram no 
Legislativo. 

Honra lhes seja! Honra seja aos Ministros que 
repelem ser tratados como recrutas em exercício de 
marcha-unida. Honra aos que reajem, inclusive às 
insinuações... 

Mudar-se-á o Supremo? Pelo menos a 
interrogação está no ar. Mas eu indagarei, 
sobretudo, se se vai mudar também o Superior 
Tribunal Eleitoral. Afirmam-me as pessoas mais 
idôneas que visitaram a Capital da Esperança e da 
Loucura que ali não viram edifícios destinados aos 
Tribunais de Recursos, de Contas, Militar e Eleitoral. 
Provàvelmente ocuparão pedaços de Ministérios. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Dá licença para 
um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com todo o prazer. 
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Achei  

muito ridícula a declaração de cer- 
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to Ministro do Supremo Tribunal Federal de que não 
levaria a filha para Brasília, porque "poderia contrair 
peste"... Parece que essa filha é diferente das dos 
outros, inclusive das dos operários que estão lá... 

O SR. MEM DE SÁ: – Interpreto de outra 
maneira: êsse Ministro cuida da filha dele. Aliás, 
cada um cuida dos seus filhos, a seu modo. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Todos são 
brasileiros. A referência, além de ridícula, é de pura 
grã-finagem... 

O SR. COIMBRA BUENO (para o Sr. Pedro 
Ludovico): – V. Exa. tem tôda a razão. Em Brasília, 
as condições de vida são melhores que no Rio de 
Janeiro. Sem desmerecer esta Cidade. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não há 
desmerecimento algum para as filhas dos outros 
pais. Cada um cuida dos seus. Assim faço eu. O 
Ministro – não sei qual foi – disse que não levaria a 
filha para Brasília, e estou certo de que não levaria 
também filhos dos outros; aliás não vejo por que 
levá-los sem necessidade; seria judiaria. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Brasília tem 
clima admirável, muito melhor que o do Rio de 
Janeiro; portanto, o pensamento do Juiz do  
Supremo Tribunal Federal está errado; é 
supinamente ridículo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito mais grave é o 
Presidente da República chamar cínicos – como  
há pouco tempo fêz em discurso – aos que  
não concordam com a mudança da Capital. Li essa 
declaração de Sua Excelência, há muitos meses, e 
tive oportunidade de citá-la da tribuna; o Sr. 
Juscelino Kubitschek classificou de cínicos, covardes 
e não sei quais outros adjetivos do mesmo  
jaez, os que não concordam com a transferência da 
Capital. 

Ouço agora o querido amigo e eminente Líder 
da Maioria, esperando me diga que o Presidente da 
República nunca se expressou dessa forma. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – É 
possível que eu esteja errado, não me considero 
infalível. Nutro, porém, a convicção sincera e 
absoluta de que o Sr. Presidente da República não 
usou êsses qualificativos reportando-se às pessoas 
que discordam da mudança da Capital. Todos 
conhecemos o Chefe do Executivo – nós, da Maioria, 
e V. Exa. da Oposição. 

O SR. MEM DE SÁ: – Ah, não! 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – O nobre 

colega mesmo, por mais de uma vez tem feito 
justiça, com muita honra para V. Exa., às qualidades, 
atitudes e virtudes de tolerância e paciência do Sr. 
Presidente da República, ao receber, com a máxima 
serenidade, as críticas mais implacáveis; V. Exa. 
mesmo, dessa tribuna, já se manifestou nesse 
sentido. Se, portanto, como reconhecem gregos e 
troianos, o Sr. Juscelino Kubitschek é homem 
tolerante da mais completa formação democrática – 
no entender da Oposição pelo menos nesse 
particular – não é possível admitir que, com a alta 
responsabilidade do seu cargo, se referisse nesses 
têrmos a outras pessoas, pelo simples fato de 
discordarem da mudança da Capital. Não ponho em 
dúvida a sinceridade da impressão de V. Exa., tanto 
mais que ressalta ter ouvido ou lido, há vários 
meses, o discurso com tais expressões. 

O SR. MEM DE SÁ: – Li o discurso. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permito-

me, no entanto, supor estar S. Exa. equivocado. 
O SR. MEM DE SÁ: – Desejo, de  

todo o coração, não tenha o Senhor  
Presidente da República usa- 
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do êsses adjetivos em relação aos que de S. Exa. 
divergem, no tocante à mudança da Capital.  
Desejo porque, realmente, S. Exa. diminuiu-se e ao 
cargo que exerce. Todos os jornais do Rio de 
Janeiro, entretanto, publicaram o discurso a que me 
refiro, contendo aquelas expressões. Eu as li. Digo 
mais: como dias antes eu proferira discurso, 
combatendo a mudança da Capital, um funcionário 
desta Casa perguntou-me se não responderia às 
expressões do Chefe do Executivo que, no seu 
entender, me atingiam. Disse-lhe que não 
responderia porque, se o Presidente da República 
baixara de sua posição, dizendo aquelas palavras, 
eu não baixaria nem rebaixaria o Senado, 
contestando-as. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Dá licença para 
um aparte? – (Assentimento do orador) – Não estava 
no Plenário quando V. Exa. iniciou seu discurso. 
Afirmo, no entanto, que não é do temperamento do 
Presidente da República... 

O SR. MEM DE SÁ: – Acredito não seja. 
O SR. VICTORINO FREIRE: – ...usar 

semelhantes expressões com quem quer que seja, 
ainda mais tratando-se de pessoas qualificadas e 
categorizadas. É homem altamente educado. 

O SR. MEM DE SÁ: – Desejo faça o Sr. 
Presidente da República como o Sr. Adhemar de 
Barros – diga que não foram essas as suas palavras. 
Espero que ainda tenha oportunidade para essa 
retificação. 

Dizia eu, portanto, que, no Supremo Tribunal 
Federal as coisas não parecem tão fáceis como  
no Legislativo. Honra seja feita aos Senhores 
Ministros, que preferem ser tratados como recrutas. 
(Lendo). 

Dar-se-á um jeito qualquer. Se fôr preciso,  
far-se-ão algumas nomeações. E o Tribunal  
Eleitoral, em pleno ano de eleições? Irá? 
 

Terá sede, terá os elementos mínimos para 
funcionar? Isso ocorrendo, teremos o órgão central 
que dirige, coordena, regula, protege o complexo 
sistema eleitoral brasileiro, no ano de uma campanha 
sucessória sem precedentes, situada há mais de mil 
quilômetros dos maiores centros urbanos, daquilo 
que se chama o "ecúmeno brasileiro". – Sem que 
exista entre Brasília e o resto do País um sistema de 
comunicações. Não há, Sr. Presidente, não há, nem 
haverá por muito tempo, comunicações eficientes 
com Brasília. Afora o avião, pràticamente nada. 

O SR. COIMBRA BUENO, TACIANO DE 
MELLO E PEDRO LUDOVICO: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Peço a V. Exas. 
aguardem um pouco, pois, estão confundindo 
comunicação com transporte, o que eu já previa. 
Falo em comunicação, não em transporte. 

Ora, o moderno sistema de telefonia em micro-
ondas, que se planeja instalar, exigirá – segundo 
pessoas entendidas – pelo menos três anos de 
trabalhos. O que existe entre Rio e São Paulo 
(menos de metade da distância, em região civilizada, 
industrializada, com rodovia de cimento) custou mais 
de dois anos. Assim, mudado o Judiciário e, com êle, 
o Tribunal Eleitoral, um resultado é certo e 
incontestável: não haverá eleições em outubro do 
próximo ano. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Pois não. 
O SR. COIMBRA BUENO: – Com referência à 

mudança ou não do Supremo Tribunal Federal, 
gostaria que V. Exa. falasse em têrmos de 
cumprimento ou não da lei, uma vez que o Congresso 
Nacional por sua quase unanimidade já aprovou a 
mudança. Creio que os Juízes nada mais terão  
que fazer senão cumprir a lei. Quanto à sede dês- 
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ses Tribunais, o assunto já foi estudado pelo próprio 
DASP, que V. Exa. citou no início. Ela será nos 
edifícios padronizados. Já está previsto que, no 
início, ocuparão alguns andares dos edifícios dos 
Ministérios. 

O SR. MEM DE SÁ: – Porque o Executivo não 
vai funcionar! 

O SR. COIMBRA BUENO: – Normalmente, 
pela concepção de Brasília, não devem ser 
construídos prédios especiais para êsse fim.  
Ficarão êles em andares dos Ministérios, como foi 
previsto. 

O SR. MEM DE SÁ: – Como o Executivo não 
vai, os Tribunais ficam alojados. 

O SR. COIMBRA BUENO: – A idéia é 
construir mais, para estabelecer equilíbrio na Praça 
dos Três Poderes. Os outros edifícios serão do 
mesmo padrão, para não estabelecer vantagem de 
uns sôbre os outros. Quanto aos tribunais – V. Exa. 
deve estar informado – existe acôrdo já 
encaminhado, no sentido de Tribunal Eleitoral não 
ser transferido, sem prejuízo da mudança. Os mais 
deverão ir. É o que sei penso ser cogitação de maior 
interêsse dos diversos partidos. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. sabe, mas o 
Brasil ainda ignora. 

Irão os Tribunais, irá o Judiciário? Não se 
sabe. Sabe-se, como demonstrado, que o Executivo, 
a administração, em verdade não irá. Sabe-se  
que o Dr. Juscelino continuará no ar, entre Brasília, 
as Laranjeiras e o Catete. E conclui-se, então,  
que, a única mudança efetiva, em abril, de que  
se cuida, é a do Congresso. Para lá iremos, Câmara 
e Senado, às caneladas, seguindo o mandamento  
da lei, feita à semelhança do Senhor. E lá  
ficaremos, na polvadeira, entregues aos mosquitos, 
gozando a glória dos pioneiros do deserto, sem 
comunicações com o mundo. E, também, ao  
que tudo indica, até sem Imprensa Oficial. 
 

Realizaremos o ideal do presidencialismo, realizando 
um Congresso fantasma. 

Sr. Presidente. Um digno colega nosso, 
nomeado Presidente de uma autarquia, foi 
desnomeado por haver prometido que, à frente do 
Instituto, faria por Brasília tudo quanto possível 
fôsse. O Dr. Kubitschek lhe declarou, duas vêzes, 
que não gostava de tal resposta. Para Brasília, o 
impossível, só o impossível é aceitável. Por isto, há 
Institutos falidos, que não pagam pensões atrasadas 
aos pensionistas, mas enviam centenas de milhões 
para a Novacap. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Aliás, estavam 
falidos há muito tempo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Agora melhorarão com 
as construções em Brasília. (Riso). 

Dos três Poderes, só o Legislativo procederá 
como o deseja o Presidente. O Congresso não quer 
desgostá-lo, vai. Consola-nos a lembrança de que ao 
menos um Senador teve a coragem de descontentá-
lo, embora à custa da nomeação que honraria a 
previdência social. 

O Govêrno esmaga o povo na inflação e o 
suplicia nas filas do abastecimento. Passa-se a noite 
em claro para comprar dois quilos de carne. O feijão 
sentou pé na casa dos 70 cruzeiros. O importado da 
Norte América, ninguém sabe onde está, nem por 
que preço ficará. Como não se há de saber o preço 
da carne argentina. Todos os impossíveis são 
poucos. Brasília é a imortalidade, e a imortalidade de 
qualquer César não olha preço. 

Só um Senador recusou o impossível. Os 
demais parlamentares irão, como sombras, para um 
Congresso fantasma, sem imprensa, sem eco, sem 
comunicações. Irá funcionar? Isto é outra pergunta, 
completamente sem interêsse para quem está 
perdido na beatitude do impossível e na 
inconsciência dos faraós. (Muito bem, muito bem. 
Palmas). 
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O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 
Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador Lameira 
Bittencourt, na qualidade de Líder da Maioria. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT (*): – Sr. 
Presidente, desejo apenas declarar aos eminentes 
colegas, em especial ao ilustre Senador Mem de Sá, 
que já me inscrevi para, na sessão de amanhã, 
responder ao discurso que acaba de proferir. 
Esclarecerei, então, baseado em documentos, cujas 
cópias autenticadas já me foram fornecidas, a 
correta posição do Govêrno, através de seus órgãos, 
departamentos e serviços competentes, quanto à 
mudança do Supremo Tribunal Federal para Brasília. 

Por êsses dados que lerei e incorporarei ao 
meu discurso, ficará o Senado habilitado a verificar – 
conforme já o afirmou em sessão do Colendo 
Supremo Tribunal Federal seu eminente Presidente, 
Ministro Orosimbo Nonato – que o Govêrno, em 
relação à transferência da mais Alta Côrte de Justiça 
do País, se houve com a mais absoluta, rigorosa e 
incensurável correção. 

Era quanto me cabia dizer, Senhor Presidente, 
para que não se interpretasse mal o meu silêncio, na 
sessão de hoje. Amanhã, repito, prestarei os 
esclarecimentos necessários. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Há sôbre a mesa, 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 381, DE 1959 

 
Nos têrmos do art. 211, letra n, do  

Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício  
e prévia distribuição de avulsos para o  
Projeto de Lei da Câmara nº 87, de 
 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

1959, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Poder Legislativo – Senado Federal – o crédito 
especial de Cr$ 1.861.243,20, a fim de que figure na 
Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, em 21 de outubro de 1959. 
– Ruy Carneiro. 

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

Há ainda outro requerimento que vai ser lido 
pelo Sr. Primeiro Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 382, DE 1959 

 
Nos têrmos dos arts. 211, letra p, e 315, do 

Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação 
para a imediata discussão e votação da Redação 
Final do Projeto de Resolução nº 25, de 1959. 

Sala das Sessões, em 21 de outubro de 1959. 
– Menezes Pimentel. 

O SR. PRESIDENTE: – Em obediência ao 
voto do Plenário, passasse à imediata discussão e 
votação da Redação Final do Projeto de Resolução 
nº 25, de 1959, constante do Parecer nº 594, lido na 
hora do Expediente. 

Em discussão a Redação Final. 
Se nenhum dos Senhores Senadores  

desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. 
(Pausa). 

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que a aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. Vai à promulgação. 
Tendo sido distribuídos, hoje, os avulsos do 

Subanexo Orçamentário nº 4.01.01, referente à 
Presidência da República, a matéria fica sôbre a 
mesa, para recebimento de emendas durante o 
prazo regimental de três sessões, a partir da que se 
seguir à presente. 
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Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido 
pelo Sr. Primeiro Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 383, DE 1959 

 
Nos têrmos do art. 330, letra c, do Regimento 

Interno, requeremos urgência para o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 18, de 1959, que concede 
anistia a trabalhadores. 

Sala das Sessões, em 21 de outubro de 1959. 
– Jefferson de Aguiar – Taciano de Mello – Daniel 
Krieger – Pedro Ludovico – Attílio Vivacqua – 
Reginaldo Fernandes – Moura Andrade – Argemiro 
de Figueiredo – Caiado de Castro – Guido Mondin – 
Lameira Bittencourt – Menezes Pimentel – Lobão da 
Silveira – Victorino Corrêa – Leônidas Mello. 

O SR. PRESIDENTE: – O presente 
requerimento será votado no fim da Ordem do Dia. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Votação, em primeira discussão, do Projeto de 

Emenda à Constituição nº 1, de 1959, que altera 
dispositivos constitucionais referentes à localização 
da Capital Federal a fim de possibilitar a sua 
transferência para Brasília, tendo Pareceres da 
Comissão Especial: I – Sôbre o projeto (nº 230, de 
1959), favorável, salvo quanto aos arts. 11, § 5º do 
art. 26, art. 63 e art. 8º (com o voto em separado do 
Sr. Senador Attílio Vivacqua) II – Sôbre o Substitutivo 
de Plenário – nº 507, de 1959, favorável, em parte 
(com voto em separado do Sr. Senador Attílio 
Vivacqua). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Antes de  

dar inicio ao processo de votação 
 

 

convém que a Mesa preste alguns esclarecimentos 
ao Plenário sôbre a matéria a ser votada. 

O Relator da Comissão Especial, ao se 
pronunciar sôbre o projeto, o fêz pela rejeição do art. 
11 e pela modificação do art. 8º, do § 5º do art. 26 e 
do art. 63. 

Não permitindo o Regimento a apresentação 
de emendas senão sob a forma de substitutivo 
integral, ofereceu S. Exa, como conclusão do seu 
parecer, uma proposição dessa natureza, a qual, 
entretanto, só obteve votos inteiramente favoráveis 
de três dos Membros da Comissão. Dois outros a 
assinaram com restrições e quatro se declararam 
vencidos. 

É de se assinalar que o eminente relator a 
assinou com a invocação do apoiamento da maioria 
em cuja liderança S. Exa. se encontrava. 

Não vê a Mesa como aceitar, para integração 
do número de subscritores, a representação das 
lideranças em relação aos seus liderados. Essa 
representação só é admitida pelo Regimento, no art. 
327, para validar proposições, quando se trate de 
requerimentos de urgência. 

Na sessão de 29 de julho, figurando a matéria 
em Ordem do Dia, a Presidência teve ensejo de 
explicar ao Senado que, não tendo o substitutivo 16 
subscritores, não podia ser considerado subsistente 
à vista do que dispõem o art. 217, § 1º, da 
Constituição e o art. 361, § 2º, do Regimento Interno. 

Por êsse motivo, a Mesa abriu a discussão 
apenas sôbre o projeto primitivo. 

Durante a discussão, foi oferecido um 
substitutivo, assinado pelo Sr. Jefferson de Aguiar e 
mais 35 Senhores Senadores. 

Voltando a matéria à Comissão Especial, o 
seu relator propôs subemenda ao substitutivo do 
Plenário, apoiando-se no art. 125 do Regimento, 
relativo aos projetos de lei, na omissão da lei interna 
quanto aos projetos de Emenda à Constituição. 
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Debatida essa proposição no seio da 
Comissão, foram-lhe oferecidas várias modificações 
que levaram o relator a elaborar nova subemenda 
ou, antes, novo substitutivo, o qual todavia, não 
logrou o assentimento unânime da Comissão, única 
hipótese em que poderia ser considerado válido, 
uma vez que êsse órgão se compõe de 16 membros. 
Acompanharam o relator nove Senadores, sendo um 
com restrições. Vencidos se declaram cinco 
Senadores. 

Não tendo, pois, o novo substitutivo alcançado 
o mínimo de subscritores exigido pela Constituição e 
pelo Regimento, a Mesa, é forçada a declará-lo, 
também, insubsistente. 

Conseqüentemente, a manifestação do 
Plenário, deverá processar-se sôbre o projeto inicial 
e substitutivo de Plenário, tendo êste preferência 
sôbre aquêle. 

Se aprovado o substitutivo, estará prejudicado 
o projeto. Se rejeitado, êste será votado. 

A votação far-se-á pelo processo nominal, só 
sendo válida, nesta oportunidade, se responderem à 
chamada 42 Senhores Senadores. 

Vai-se proceder à chamada, nos têrmos do 
Regimento, para votação do Projeto de Emenda à 
Constituição nº 1, de 1959. 

Os Senhores Senadores responderão "sim", 
aprovando o substitutivo e "não", rejeitando-o. 

Só será válida esta primeira votação se 
responderem à chamada 42 Senhores Senadores. 

Será votado primeiramente o substitutivo do 
Plenário. Se aprovado, ficará prejudicado o projeto; 
caso contrário, êste será votado. 

O SR. CAIADO DE CASTRO (pela ordem): – 
Sr. Presidente, no Projeto de Emenda à Constituição 
que vai ser votado há voto em separado do nobre 
Senador Attílio Vivacqua, com o qual estou de 
acôrdo. Tendo de pronunciar-me sim ou não fico em 
situação difícil. 

 

Pediria à Mesa que me orientasse. 
O SR. PRESIDENTE: – Esclareço ao nobre 

Senador Caiado de Castro que vai ser votado o 
substitutivo de Plenário ao Projeto de Emenda à 
Constituição nº 1, de 1959. Aprovado ficará 
prejudicado o projeto; rejeitado, votar-se-á o projeto. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Obrigado a V. 
Exa., Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à 
chamada. 

Respondem à chamada e votam "sim" os 
Senhores Senadores: 

Cunha Mello. 
Lameira Bittencourt. 
Zacharias de Assumpção. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Leônidas Mello. 
Victorino Corrêa. 
Menezes Pimentel. 
Argemiro de Figueiredo. 
Ruy Carneiro. 
Silvestre Péricles. 
Lourival Fontes. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Jefferson de Aguiar. 
Miguel Couto. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Moura Andrade. 
Pedro Ludovico. 
Coimbra Bueno. 
Taciano de Mello. 
Gaspar Velloso. 
Souza Naves. 
Saulo Ramos. 
Mem de Sá. – (26). 
Respondem à chamada e votam "Não" os 

Senhores Senadores: 
Fernandes Távora. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Novaes Filho. 
Heribaldo Vieira. 
Attílio Vivacqua. 
Caiado de Castro. 
Afonso Arinos. 
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Lino de Mattos. 
Mem de Sá – (10). 
Votaram a favor 24 Senhores Senadores, e 

contra, 9. Total, 33 Senadores. Em face do que 
estabelece o Regimento, não tendo esta primeira 
votação alcançado o total de 42 votantes, não é 
considerada válida. 

O projeto constará da Ordem do Dia da 
próxima sessão, para ser votado. 

 
Discussão única, do Projeto, de Lei da Câmara 

nº 7, de 1959, que cria cargos no Quadro 
Permanente do Ministério da Educação e Cultura, 
incorpora ao Patrimônio da União os bens que 
constituem a Faculdade de Farmácia e Odontologia 
de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, e dá 
outras providências, tendo Pareceres (ns. 552 a 554, 
de 1959), das Comissões: de Educação e Cultura, 
favorável, com as Emendas que oferece, sob ns. 1 a 
4 (C.E.C.); de Serviço Público Civil, favorável ao 
projeto e às emendas; de Finanças, favorável ao 
projeto e às emendas. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, 

emendas que vão ser lidas pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

São lidas e apoiadas as seguintes emendas: 
 

Nº 5 
 
Art. 
Fica transformada em estabelecimento federal 

de ensino superior a Faculdade de Farmácia e 
Odontologia de Alfenas, Estado de Minas Gerais. 

Art. 
Independentemente de qualquer indenização é 

incorporado ao Patrimônio Nacional, mediante 
inventário e escritura pública, todos os direitos, bens 
móveis e imóveis da Escola de Farmácia e Odonto- 
 

 

logia de Alfenas, Estado de Minas Gerais. 
Art. 
A Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas, 

Estado de Minas Gerais, que passa a subordinar-se ao 
Ministério da Educação e Cultura, Diretoria do Ensino 
Superior, obedecerá a regulamento aprovado pelo 
Decrete nº 20.865, de 20 de dezembro de 1931, no que 
lhe fôr aplicável até expedição do regulamento próprio, 
pelo Poder Executivo. 

Art. 
Fica assegurado o aproveitamento, no serviço 

público federal, a partir da vigência desta lei, do 
pessoal do estabelecimento de ensino superior ora 
federalizado, nas seguintes condições: 

I – Os Professôres Catedráticos, no Quadro 
Permanente do Ministério da Educação e Cultura, 
contando-se o tempo de serviço para efeito de 
disponibilidade, aposentadoria e gratificação de 
magistério. 

II – Os demais empregados, como 
extranumerários, em tabelas criadas para êsse fim, 
pelo Poder Executivo, contando-se o tempo de 
serviço para efeito do art. 192 da Constituição. 

Art. 
Ficam criados no Quadro Permanente do 

Ministério da Educação e Cultura 25 cargos de 
Professôres Catedráticos, padrão "O", sendo treze 
(13) cargos padrão "O" para o curso de Odontologia 
e doze (12) cargos padrão "O", para o curso de 
Farmácia todos da Escola de Farmácia e 
Odontologia de Alfenas, Estado de Minas Gerais. 

Art. 
Ficam criados no Quadro Permanente do 

Ministério da Educação e Cultura as seguintes 
funções gratificadas, para a Faculdade de Farmácia 
e Odontologia de Alfenas, Estado de Minas Gerais – 
1 (um) de Diretor – FG 3; 1 (um) de Secretário – FG-
5; e 1 (um) de Chefe de Portaria – FG-7. 

Art. 
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Os Professôres não admitidos na forma da 
legislação federal do ensino superior, para regência 
da cátedra, em caráter efetivo, poderão ser 
aproveitados interinamente. 

Art. 
Para cumprimento do disposto nesta lei, é o 

Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$ 
16.885.200,00 (dezesseis milhões, oitocentos e 
oitenta e cinco mil e duzentos cruzeiros) assim 
distribuídos: 

a) Pessoal Permanente – (vencimentos) – Cr$ 
5.304.000,00; 

b) Pessoal Extranumerário – (salário) – Cr$ 
11.449.200,00; 

c) Funções gratificadas – Cruzeiros 
132.000,00. 

Sala das Sessões, em 21 de outubro de 1959. 
– Benedicto Valladares – Milton Campos. 

 
Nº 6 

 
Acrescente-se, onde convier, os seguintes 

artigos: 
Art. Ficam incorporados ao Patrimônio 

Nacional, independente de qualquer indenização, 
todos os bens móveis e imóveis e direitos da 
Faculdade de Ciências Econômicas do Ceará, 
estabelecimento de ensino superior, encampado pelo 
Govêrno do Estado do Ceará, e que ali mantém 
devidamente reconhecidos por lei federal, os cursos 
de Ciências Econômicas e de Ciências Contábeis e 
Atuariais. 

Art. É assegurado o aproveitamento no serviço 
público federal a partir da publicação desta lei, do 
pessoal do estabelecimento a que alude o art. 1º, 
nas seguintes condições: 

I – Os Professôres Catedráticos, assim 
nomeados pelo Govêrno do Estado do Ceará no 
Quadro Permanente do Ministério da Educação e 
Cultura, contando-se o tempo integralmente de 
serviço reconhecido pelo Estado do Ceará para 
efeito de disponibilidade, aposentadoria e 
gratificação de magistério; 

 

II – Os demais servidores, como funcionários 
ou extranumerários, em cargos ou funções criados 
para êsse fim, contando-se, igualmente, o tempo de 
serviço reconhecido pelo Estado do Ceará para 
efeito de disponibilidade, aposentadoria e 
gratificação de antigüidade. 

§ 1º Para o fiel cumprimento dêste artigo, o 
estabelecimento a que alude o art. desta lei 
apresentará ao Ministério da Educação e Cultura a 
relação dos Professôres de seus dois cursos, bem 
como a dos seus atuais servidores, especificando o 
cargo ou função, a forma de investidura e a 
remuneração. 

§ 2º Aos Professôres Catedráticos, por fôrça 
do disposto no art. 48 e seu § 2º do Ato das 
Disposições Transitórias da Constituição do Ceará, 
de 23 de julho de 1947, será aplicada, pelo 
Ministério da Educação e Cultura, a jurisprudência 
firmada pelo Conselho Nacional de Educação no 
Parecer nº 443, constante do Processo nº 94.374-
51-PR, que trata das providências complementares 
à federalização da Faculdade de Farmácia e 
Odontologia do Ceará. 

§ 3º Serão expedidos, pelo Executivo  
Federal, os títulos de nomeação ou admissão 
decorrentes do aproveitamento determinado neste 
artigo. 

Art. A Faculdade a que se refere a presente  
lei passa a integrar a Universidade do Ceará,  
a que já se acha agregada por fôrça de  
convênio. 

Art. O Poder Executivo, dentro do prazo de 
180 (cento e oitenta) dias, enviará ao Congresso 
Nacional projeto de lei que consubstancie as 
medidas complementares à integral execução desta 
lei. 

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

 
Justificação 

 
A Faculdade de Ciências Econômicas do Ceará, 

pelo papel que tem desempenhado no preparo de 
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numerosas turmas de alunos, fêz jus à medida que 
ora se propõe. 

A sua federalização terá o mérito de assegurar 
a continuidade e a ampliação da sua atuação 
benemérita. 

Sala das Sessões, em 21 de outubro de 1959 
– Fernandes Távora. 

 
Nº 7 

 
(Ao Projeto de Lei da Câmara nº 7-59). 

 
Substitua-se a alínea b da Emenda nº 2 

(CEC), pelo seguinte: 
b) fundir os cursos de odontologia da Faculdade 

de Farmácia e de Odontologia com o de Odontologia 
da Faculdade Fluminense de Odontologia, tão logo seja 
criada a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
passando o curso de Farmácia a constituir unidade 
autônoma universitária, com o nome de Faculdade 
Fluminense de Farmácia. 

 
Justificação 

 
A emenda da Comissão de Educação e 

Cultura fala do curso de Odontologia da Faculdade 
Fluminense de Medicina quando, na verdade, existe 
é Faculdade Fluminense de Odontologia, conforme 
lei do Congresso de 20 de novembro de 1958. 
Acresce ainda, que é desejo do Ministério da 
Educação e Cultura fundir os cursos odontológicos, 
transformando os mesmos e o de farmácia em 
unidades universitárias autônomas. 

Sala das Sessões, em 16 de outubro de 1959 
– Menezes Pimentel. 

 
Nº 8 

 
Inclua-se: 
Art. É criada a Universidade do Brasil Central, 

com sede em Goiânia, Capital do Estado de Goiás, e 
integrada no Ministério da Educação e Cultura – 
Diretoria do Ensino Superior. 

 

Parágrafo único. A Universidade terá 
personalidade jurídica e gozará de autonomia 
didática, financeira, administrativa e disciplinar, na 
forma da lei. 

Art. A Universidade do Brasil Central compor-
se-á dos seguintes estabelecimentos de ensino 
superior: 

a) Faculdade de Direito de Goiás (Lei nº 604, 
de 3-1-49); 

b) Escola de Engenharia do Brasil  
Central; Faculdade de Farmácia e Odontologia de 
Goiás; e 

c) Faculdade de Medicina de Goiás; – que 
ficam federalizadas por esta lei. 

Parágrafo único. A agregação de outro curso 
ou de outro estabelecimento de ensino depende de 
parecer favorável do Conselho Universitário e de 
deliberação do Govêrno na forma da lei e assim a 
desagregação. 

Art. O patrimônio da Universidade será 
formado: 

a) pelos bens imóveis pertencentes ao 
Patrimônio da União e ora utilizados pelos 
estabelecimentos referidos no artigo anterior e que 
lhe são transferidos por esta Iei; 

b) pelos bens e direitos que forem adquiridos; 
c) pelos legados e doações legalmente 

aceitos; 
d) pelos saldos da receita própria e  

dos recursos orçamentários que lhe forem 
destinados. 

Parágrafo único. A aplicação dêsses saldos 
depende de deliberação do Conselho Universitário e 
só poderá ser em bens patrimoniais ou em 
equipamentos, instalações e pesquisas, vedada 
qualquer alienação sem expressa autorização do 
Presidente da República. 

Art. Os recursos para manutenção e 
desenvolvimento dos serviços provirão das 
dotações orçamentárias que lhes forem  
atribuídas pela União; das rendas patrimoniais; 
das receitas de taxas escolares, retribuição  
e atividades remuneradas de laboratórios, doa- 
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ções, auxílios, subvenções e eventuais. 

Parágrafo único. A receita e a despesa da 
Universidade constarão de seu orçamento; e a 
comprovação dos gastos se fará nos têrmos da 
legislação vigente, obrigados todos os depósitos em 
espécie no Banco do Brasil, cabendo ao reitor a 
movimentação das contas. 

Art. O Estatuto da Universidade do Brasil 
Central que obedecerá aos moldes das 
Universidades Federais, com a variante regional será 
baixado par decreto do Presidente da República 
dentro de 120 dias, nos têrmos da Lei nº 20, de 10 
de fevereiro de 1947. 

 
Justificação 

 
Tais emendas já mereceram a aprovação de 

tôdas as Comissões competentes do Senado, e com 
encômios, por suprirem a falta de Escolas Superiores 
em Brasília quando em 1958, foram apresentadas ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 1958, que foi 
rejeitado no Plenário em globo e com justeza, por 
terem sido ao mesmo agregadas, entre outras, 
inúmeras emendas criando mais de uma centena de 
cargos, só numa escola em Estado onde já funciona 
uma Universidade federalizada – Naquela época 
(1958) a Faculdade de Medicina de Goiás, ainda não 
tinha sido fundada, e a prova que é necessária em 
plena interlândia brasileira, onde surge 
aceleradamente uma metrópole, que já marcha para 
a casa dos 200.000 habitantes, foi dada pela 
iniciativa local que já fundou esta nova unidade de 
ensino superior, a custa de ingentes sacrifícios. 

Como ressaltamos na época (1958), o nosso 
meio não poderá arcar com os ônus do funcionamento 
eficiente das Faculdades de Medicina; Farmácia e 
Odontologia; e Escola de Engenharia, tôdas essenciais; 
quanto à Escola de Direito, já vem sendo custeada  
pela União desde 1949, só constando nes- 
 

 

ta emenda para integrar a Universidade do Brasil 
Central. 

De 1958 para cá, a iniciativa privada e 
autoridades, sempre sob o patrocínio do Arcebispado 
Metropolitano e Bispados da Província Eclesiástica 
de Goiás, capitaneados pelo saudoso D. Emanuel 
Gomes de Oliveira, cognominado o "Arcebispo da 
instrução" e pelo preclaro e eminente D. Fernando 
Gomes, culminaram os ingentes esforços de mais de 
um decênio de trabalhos concretizando a 
Universidade de Goiás, livre e equiparada, e cujos 
estatutos e regalias foram objeto do Decreto nº 
47.041, de 17 de outubro de 1959. Esta Universidade 
de Goiás, incorporou, entre outras, as Faculdades de 
Filosofia de Goiás; de Ciências Econômicas, Escolas 
Goiana de Belas Artes; de Serviço Social de Goiás; e 
de Enfermeiras, do Hospital de São Vicente de 
Paulo, tôdas instaladas e em funcionamento há anos 
graças à iniciativa privada – o que já significa uma 
pujante demonstração de capacidade realizadora e 
do espírito de sacrifício da gente interiorana; 
felizmente votamos em boa hora os dispositivos 
consignados na recente Lei nº 3.641, de 10 de 
outubro de 1959, que estabeleceu subvenções para 
as Universidades livres, bem como para as suas 
unidades componentes, o que, no caso de Goiás, 
virá constituir em grande auxílio. 

Mas as 4 escolas superiores, objeto da 
presente emenda e que deverão constituir a 
Universidade Federalizada (U.B.C.), não poderão ser 
aparelhadas, instaladas e mantidas pelo nosso meio 
sob pena de não atingirem seus objetivos e de 
comprometerem a evolução das outras 6 escolas, 
também essenciais, mas de custeio privado e, com 
solicitações vultosas, e que já integram a 
Universidade livre (U de G.). 

Esta conjugação de esforços, de um lado,  
da iniciativa privada mantendo a Universidade  
livre composta de 6 escolas acessíveis 
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ao meio e, de outro lado, da iniciativa oficial 
mantendo a Universidade Federalizada, composta de 
4 escolas, inacessíveis ao meio, parece-nos, ser de 
molde a merecer o inteiro apoio da União 
(Congresso Executivo). 

É oportuno transcrever um trecho de um dos 
pareceres de 1958, todos favoráveis à presente emenda: 

"Somos pela aprovação das subemendas já 
que visam a atender à população estudantil da 
Unidade da Federação que abrigará a Capital 
Federal e, portanto, que vai exigir a criação de um 
grande centro Universitário". 

Em resumo, visa a emenda a criar uma 
Universidade Federalizada, composta de 4 unidades 
existentes e em funcionamento, das quais só uma 
federalizada, 2 já reconhecidas pela União, 
respectivamente, em janeiro de 1949 e novembro de 
1951, e uma em fase de reconhecimento. Por 
eqüidade com os demais Estados da Federação, 
Goiás, que já mantém outras 6 escolas superiores 
privadas, merece as federalizações que pleiteia. 

Sala das Sessões, em 21 de outubro de 1959. 
– Coimbra Bueno. 

 
EMENDA Nº 9 

 
Acrescente-se: 
No art. 6º Depois da expressão: "...Rio Grande 

do Norte...", a expressão: "...e a Faculdade de 
Odontologia de Diamantina...". 

No art. 7º Depois da expressão: "...Faculdade 
de Farmácia e Odontologia de Natal...", a expressão: 
"...e da Faculdade de Odontologia de Diamantina...". 

No art. 8º Depois da expressão: “...A 
transferência da Faculdade...” a expressão: “...de 
Farmácia e Odontologia de Natal e da Faculdade de 
Odontologia de Diamantina ...”. 

 

Justificação 
 
Trata-se de um estabelecimento modelar, com 

equipamento completo, importado da França. 
Funcionava em prédio especialmente 

construído para a Faculdade, que se tornou um dos 
principais estabelecimentos do gênero, na América 
do Sul, procurado não só por estudantes brasileiros, 
como também por estrangeiros. 

Sua federalização, há muito objetivada, é 
medida de justiça. 

Sala das Sessões, em 21 de outubro de 1959. 
– Coimbra Bueno. 

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

Se nenhum dos Senhores Senadores  
desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. 
(Pausa). 

Está encerrada. 
O projeto volta às Comissões competentes, a 

fim de se pronunciarem sôbre as emendas. 
 
Discussão única, do Projeto de Lei da 

Câmara nº 70, de 1950, (nº 563-A, de 1959, na 
Câmara dos Deputados) que concede a pensão 
especial de Cr$ 6.500,00 mensais a Josefa 
Occhioni, viúva do ex-servidor Pedro Occhioni, 
tendo Parecer Favorável, sob nº 550, de 1959, da 
Comissão de Finanças. 

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

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

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

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 70, DE 1959 
 

(Nº 563-A, de 1959, na Câmara dos Deputados) 
 
Concede a pensão especial de Cr$ 6.500,00 

mensais a Josefa Occhioni, viúva do ex-servidor 
Pedro Occhioni. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É concedida, a partir de janeiro de 

1959, pensão especial de Cr$ 6.500,00 (seis mil e 
quinhentos cruzeiros) mensais, a Josefa Occhioni, 
viúva de Pedro Occhioni, ex-prático de Laboratório, 
que prestou relevantes serviços à ciência e ao País. 

Parágrafo único. A despesa correrá à conta  
da dotação orçamentária destinada ao pagamento  
de pensionistas a cargo do Ministério da  
Fazenda. 

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

 
Discussão única, do Projeto de Lei nº 65, de 

1959 nº 4.510, de 1958, na Câmara dos Deputados), 
que autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Poder 
Judiciário – Justiça do Trabalho – Tribunal Superior 
do Trabalho, o crédito especial de Cr$ 
52.000.000,00, em refôrço de dotações 
orçamentárias para o vigente exercício, tendo 
Parecer Favorável, sob nº 561, de 1959, da 
Comissão de Finanças. 

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

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
 

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

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

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 65, DE 1959 

 
(Nº 4.510-B, de 1958, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Poder 

Judiciário – Justiça do Trabalho – Tribunal Superior 
do Trabalho – o crédito especial de Cruzeiros 
52.000.000,00, em refôrço de dotações 
orçamentárias para o vigente exercício. 

 
Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir, 

ao Tribunal Superior do Trabalho, o crédito especial 
de Cr$ 52.000.000,00 (cinqüenta e dois milhões de 
cruzeiros), para atender ao pagamento de sentenças 
judiciárias proferidas por aquêle Tribunal. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
requerimento de urgência, de autoria do nobre 
Senador Jefferson de Aguiar, lido na hora do 
Expediente. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Peço a 
palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE: – Tendo pedido a 
palavra o nobre Senador Jefferson de Aguiar, de 
acôrdo com o Regimento Interno fica adiada a 
apreciação do requerimento para a próxima sessão. 

Está esgotada a matéria da Ordem do Dia. 
Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Paulo 

Fernandes. (Pausa). 
 , 
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S. Exa. não se encontra no recinto. 
Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira. 
O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Sr. Presidente, 

por mais de uma vez tive ensejo de ocupar esta 
tribuna para tratar do problema, comum no meu 
Partido, da assistência social aos trabalhadores. 

De uma feita, mesmo, teci considerações em 
tôrno do Instituto do Açúcar e do Álcool, e da 
assistência que deveria ser proporcionada aos 
trabalhadores rurais, porque êstes, na verdade, não 
têm tido a assistência que deveria ser proporcionada 
àqueles que lutam de sol a sol para o 
desenvolvimento da economia brasileira. 

Agora, porém, é com prazer que dou 
conhecimento à Casa de que o Instituto do Açúcar e 
do Álcool, pelo seu Departamento de Assistência 
Social, vem se dedicando à construção de 
ambulatórios, escolas rurais e hospitais, no interior 
do País. 

Na Paraíba, no Município de Santa Rita, 
construiu uma unidade ambulatorial. 

Em Pernambuco, sete ambulatórios médico-
dentários, nos Municípios de Aliança,  
Barreiros, Carpina, Goiana, Morenos, Palmares e 
Ribeirão. 

Na Bahia, construiu um conjunto assistencial, 
com sede no Município de São Sebastião (Jacuipe), 
composto de ambulatório, casa para o médico 
residente, garagem e escola rural. 

Em Minas Gerais – Ambulatório médico, 
construído no Município de Visconde do Rio Branco 
e inaugurado em 19 de setembro último. 

No Estado do Rio, seis unidades implantadas 
nos Municípios de Campos, Mussurepe, São 
Sebastião, Travessão, Tocos e Vila Nova e uma  
em Carapebus, a ser inaugurada em outubro 
corrente. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

 

Em São Paulo, ambulatório médico-
odontológico a ser inaugurado no Município de 
Cosmópolis, ainda êste mês, e unidade com início de 
construção em Araraquara. 

Além dos ambulatórios acima referidos, o 
Instituto do Açúcar e do Álcool auxiliou a construção 
e participa da manutenção de hospitais que atendem 
aos fornecedores de cana, seus trabalhadores rurais 
e operários das usinas de açúcar. 

Rio Grande do Norte – Hospital Maternidade 
para 54 leitos, em Ceará-Mirim. 

Alagoas – Hospital de 300 leitos da Fundação 
Hospitalar da Agro-Indústria do Açúcar de Alagoas. 

Pernambuco – Hospital Barão de Lucena, com 
lotação de 470 leitos, construído pela Sociedade 
Beneficente e Hospitalar das Usinas de Pernambuco. 

São Paulo – Hospital Netto Campelo, com 
capacidade para 22 leitos, em vias de ser ampliado 
pela Associação dos Fornecedores de Canas de 
Sertãozinho, com auxílio técnico da Autarquia 
Açucareira. 

Além dêsses, acham-se em construção os 
seguintes nosocômios: 

Hospital Geral para 70 leitos, em Campos, 
Estado do Rio, sob administração e fiscalização 
técnica do IAA. Será entregue à Associação 
Fluminense dos Plantadores de Cana. 

Hospital Geral para 80 leitos, em construção 
no Município de Piracicaba, São Paulo, pela 
Associação de Fornecedores daquela região, sob 
colaboração técnica e financeira do IAA. 

Hospital Edgard de Góis Monteiro – com 
lotação de 60 leitos, construído pela Associação de 
Fornecedores de Capivari, também em São Paulo, 
atualmente em reconstrução e readaptação pela 
equipe técnica do IAA, atendendo ao apêlo 
formulado por aquela Associação. 

Complementando os serviços  
médico-hospitalares desenvolvidos pelas 
unidades em funcionamento, o 
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Dr. Manoel Gomes Maranhão, Presidente dêste 
Instituto, apreciando o plano assistencial programado 
pelo seu Departamento de Assistência Social, sob 
orientação técnica do Sr. Osmar Werneck, titular do 
mesmo doou 6 (seis) ambulatórios aos órgãos de 
classe dos Estados de Alagoas, Bahia, Pernambuco, 
Estado do Rio e S. Paulo. 

As ambulâncias doadas constituem uma das 
etapas do plano flexível progressivo de assistência 
social, estudado e desenvolvido atualmente por esta 
Autarquia, visando o entrosamento entre os hospitais 
gerais e os ambulatórios regionais para atendimento 
aos plantadores de cana do País. 

Sr. Presidente, o Instituto do Açúcar e do 
Álcool presta assim assistência a todos os Estados 
produtores de açúcar. Além de hospitais, como V. 
Exa. vê, existem ambulatórios e escolas rurais. 

O Hospital Barão de Lucena em Pernambuco, 
por exemplo, tem 470 leitos. 

É natural que me sinta no dever de apresentar 
meus aplausos ao Sr. Manoel Gomes Maranhão, 
atual Presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool, 
sobretudo quando sabemos que os trabalhadores 
rurais estão completamente abandonados. Não são 
êles segurados de qualquer Instituto de Previdência 
e não houve até agora – essa a verdade – qualquer 
iniciativa nesse sentido. 

Quando se vê uma autarquia administrativa 
como o Instituto do Açúcar e do Álcool realizar obra 
inegàvelmente merecedora de louvores, é justo que 
nos congratulemos com o seu Presidente e com o 
Sr. Osmar Werneck, Diretor do Departamento de 
Assistência Social. 

Formulo votos para que êsses planos do Instituto 
mais se ampliem e se constituam em fator de garantia 
para a instituição. Era exatamente o que lhe faltava, já 
que vinha defendendo e amparando o agricultor. 

 

Deixo, portanto, minha palavra de confiança a 
essa autarquia administrativa, criada sob a 
inspiração do Presidente Getúlio Vargas, numa hora 
difícil para a indústria e a lavoura canavieira, e que, a 
despeito dos anos, vem se mantendo, para equilíbrio 
do mercado açucareiro. Se ainda hoje conseguimos 
preços razoáveis para o açúcar, sobretudo em 
benefício do consumidor, é graças ao Instituto do 
Açúcar e do Álcool. 

Não assiste razão àqueles que atacam o 
Presidente do IAA, que além de cumprir sua missão, 
tem sido fator de harmonia entre plantadores de 
cana, indústrias do açúcar e trabalhadores rurais, 
inegàvelmente os que promovem o desenvolvimento 
da indústria açucareira. 

Parabéns, portanto, aos Senhores Manoel 
Gomes Maranhão, atual Presidente, e Osmar 
Werneck, Diretor da Assistência Social, do Instituto 
do Açúcar e do Álcool. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Nada mais havendo 
que tratar, vou levantar a sessão. 

Designo para a de amanhã, a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 
1 – Votação, em primeira discussão, do 

Projeto de Emenda à Constituição nº 1, de 1959, que 
altera dispositivos constitucionais referentes à 
localização da Capital Federal, a fim de possibilitar a 
sua transferência para Brasília, tendo pareceres da 
Comissão Especial: I – Sôbre o projeto (nº 230, de 
1959), favorável, salvo quanto aos arts. 11, § 5º do 
art. 26, art. 63 e art. 8º (com o voto em separado do 
Sr. Senador Attílio Vivacqua). 

II – Sôbre o Substitutivo de Plenário – nº 507, 
de 1959, favorável, em parte (com voto em separado 
do Sr. Senador Attílio Vivacqua). 
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2 – Votação, em discussão única, do 
Requerimento nº 383, de 1959, do Sr. Jefferson de 
Aguiar e outros Senhores Senadores, solicitando 
urgência, nos têrmos do art. 330, letra c, do 
Regimento Interno, para o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 18, de 1959, que concede anistia a 
trabalhadores. 

3 – Discussão única, do Projeto de Resolução 
nº 6, de 1959, que dispõe sôbre a reversão de 
Benedicto Afonso de Araújo, no cargo de Auxiliar de 
Portaria, classe "J", do Quadro da Secretaria do 
Senado Federal (apresentado pela Comissão 
Diretora), tendo Pareceres Favoráveis (sob ns. 572 a 
574, de 1959) das Comissões: de Constituição e 
Justiça; de Saúde Pública e de Finanças. 

4 – Primeira discussão do Projeto de Lei do 
Senado nº 25, de 1959 (de autoria do Senador 
Vivaldo Lima), que institui o uso obrigatório de 
emblema distintivo das organizações nacionais de 
saúde, e dá outras providências, tendo 
 

Pareceres, ns. 580 e 581, de 1959, das Comissões: 
de Constituição e Justiça, favorável, com a Emenda 
que oferece (1-C); e de Finanças, favorável ao 
projeto e contrário à emenda da Comissão de 
Justiça. 

5 – Discussão única, do Projeto de Lei da 
Câmara nº 87, de 1959 (nº 328-59, na Câmara), 
que autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Poder 
Legislativo – Senado Federal – o crédito especial 
de Cruzeiros 1.861.243,20, para pagamento de 
diferença de gratificação adicional a funcionários 
aposentados (incluído em Ordem do Dia  
em virtude de dispensa de interstício, concedida 
na sessão anterior, a requerimento do  
Sr. Senador Ruy Carneiro), tendo Parecer 
Favorável, sob nº 593, de 1959, da Comissão de 
Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 16 horas e 25 

minutos. 
 



143ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 22 DE OUTUBRO DE 1959 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. CUNHA MELLO 
 

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

Cunha Mello. 
Lameira Bittencourt. 
Zacharias de Assumpção. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Leônidas Mello. 
Mathias Olympio. 
Victorino Corrêa. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Argemiro de Figueiredo. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Silvestre Péricles. 
Lourival Fontes. 
Heribaldo Vieira. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Otávio Mangabeira. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Milton Campos. 
Moura Andrade. 
Lino de Mattos. 
Pedro Ludovico. 

Coimbra Bueno. 
Taciano de Mello. 
João Villasbôas. 
Fernando Corrêa. 
Gaspar Velloso. 
Souza Naves. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Irineu Bornhausen. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin. – (50). 
O Sr. Mathias Olympio. Segundo Suplente, 

servindo de Segundo Secretário, procede à leitura  
da Ata da sessão anterior, que é sem debate 
aprovada. 

O Sr. Novaes Filho, Quarto Secretário, 
servindo de Primeiro, lê o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Ofícios 

 
Da Câmara dos Deputados, sob números 

1.834, 1.838, 1.832 e 1.835, encaminhando 
autógrafos dos seguintes: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 93, DE 1959 
 

(Nº 3.126-B, de 1957, na Câmara dos Deputados) 
 
Concede a pensão especial de Cr$ 

5.000,00 mensais a Lavínia Rodrigues  
Fernandes Chaves, filha do Ministro do Im- 
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pério, Alfredo Rodrigues Fer nandes Chaves. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É concedida a pensão especial de 

Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) mensais a Lavínia 
Rodrigues Fernandes Chaves, filha solteira do 
Ministro do Império, Alfredo Rodrigues Fernandes 
Chaves. 

Art. 2º – A despesa correrá à conta da verba 
orçamentária do Ministério da Fazenda, destinada ao 
pagamento dos pensionistas da União. 

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

Às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 94, DE 1959 
 

(Nº 246-B, de 1959, na Câmara dos Deputados) 
 
Isenta dos Impostos de Importação e de 

Consumo, bem como de taxas de armazenagem, 
material a ser importado pela Companhia Telefônica 
de Itaúna. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É isento dos Impostos de Importação 

e de Consumo, bem como de taxas de 
armazenagem, o desembaraço alfandegário de 
partes e peças para um centro telefônico automático 
constante da licença nº DG-58-4.385 – 1.426, 
emitida pela Carteira de Comércio Exterior, a ser 
importado pela Companhia Telefônica de Itaúna, 
sediada em Itaúna, Estado de Minas Gerais. 

Parágrafo único. A isenção não abrange o 
material com similar nacional. 

Art. 2º – 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 95, DE 1959 

 
(Nº 3.882-B, de 1958, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial 
de Cr$ 5.000.000,00, para equipamento da Clínica 
Ortopédica do Hospital Escola São Francisco de 
Assis. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É aberto, pelo Ministério da Educação 

e Cultura, o crédito especial de Cr$ 5.000.000,00 
(cinco milhões de cruzeiros), destinado à aquisição 
de equipamento e instrumental ortopédico para a 
Clínica Ortopédica da Faculdade Nacional de 
Medicina da Univercidade do Brasil, no Hospital 
Escola São Francisco de Assis. 

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

À Comissão de Finanças. 
 

PROJETO DE LEl DA CÂMARA 
Nº 96, DE 1959 

 
(Nº 513-B, de 1955, na Câmara dos Deputados) 

 
Concede pensão vitalícia de Cr$ 2.500,00 

mensais a Maria Amália Pernambuco Bastos, viúva 
de Manoel Ferreira dos Santos, ex-catedrático da 
Faculdade de Medicina e Cirurgia do Pará. 
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O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É concedida a Maria Amália 

Pernambuco Bastos, viúva de Manoel Ferreira dos 
Santos Bastos, ex-catedrático da Faculdade de 
Medicina e Cirurgia do Pará, uma pensão vitalícia 
mensal de Cr$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
cruzeiros). 

Art. 2º – A despesa correrá à conta da dotação 
orçamentária do Ministério da Fazenda destinada ao 
pagamento dos pensionistas da União. 

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

Às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

 
PARECERES 

NS. 595 E 596, DE 1959 
 

Nº 595, de 1959 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre 

emenda oferecida ao Projeto ele Lei da Câmara nº 
202, de 1958 (na Câmara nº 3.109-B, de 1957), que 
abre o crédito extraordinário de Cr$ 50.000.000,00, 
destinado a atender aos prejuízos causados pelas 
enchentes no Vale de Itajaí, no Estado de Santa 
Catarina. 

 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
Ao substitutivo aprovado pela Comissão de 

Finanças do Projeto de Lei da Câmara nº 202, de 
1958 (na Câmara nº 3.109-B, de 1957), já aprovado 
por esta Comissão foi apresentada emenda, em 
Plenário, pelo eminente Senador Afonso Arinos, 
mandando suprimir, no artigo 2º, as expressões: 
"que fará, por sua vez, entrega das respectivas cotas 
aos Municipios contemplados". 

Argumentando, diz o ilustre representante 
carioca que "as rendas com que serão contemplados 
 

os Municípios catarinenses, vítimas da inundação, 
não são arrecadadas através de tributos muncipais, 
por conseqüência, não se integram na contribuição 
fiscal abrangida pela definição da autonomia 
municipal", e, assim, "a aplicação, pelo Estado, da 
soma que a União Federal lhe entregará, em nada 
infringirá, a meu ver, o princípio da autonomia 
municipal". 

Concordando com o autor da emenda, 
consideramo-la, em conseqüência, constitucional e 
jurídica, e, assim, opinamos por sua aprovação. 

Sala das Comissões, em 26 de agôsto de 
1959. – Lourival Fontes, Presidente. – Daniel Kriger, 
Relator. – Jef ferson de Aguiar. – Argemiro de 
Figueiredo. – João Villasbôas. – Attílio Vivacqua. – 
Milton Campos. 

 
Nº 596, de 1959 

 
Da Comissão de Finanças ao Projeto de Lei 

da Câmara, nº 202, de 1958, (nº 3.109-B, de 1957, 
na Câmara). 

 
Relator: Sr. Mem de Sá. 
O projeto de lei em causa, de autoria do 

Deputado Antônio Carlos Konder, foi apresentado 
na Câmara dos Deputados, em 21 de agôsto de 
1957. Em 18 de outubro do mesmo ano, 
atendendo solicitação do Presidente da Comissão 
de Finanças daquela Casa do Congresso, o 
representante catarinense juntou ao processo 
elementos informativos abundantes para justificar 
o auxílio proposto. Êstes elementos – seja 
assinalado – constam dos meticulosos e 
documentados relatórios fornecidos pelas 
Prefeituras dos Municípios atingidos pela 
calamidade e que, em conjunto fundamentavam o 
montante do crédito, como mínimo para alívio dos 
prejuízos. 
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Na base de tais relatórios e informações – e 
de outros posteriormente enviados por outras 
Prefeituras – o Senador Francisco Gallotti, dando 
parecer sôbre a matéria, nesta Comissão, formulou 
substitutivo, unânimemente aprovado, segundo o 
qual, adotando critério diverso do projeto, que 
instituía o auxílio em globo, sem discriminação, para 
"os prejuízos causados pelas enchentes no Vale do 
Itajaí" o crédito passou a ser distribuído, no artigo 1º, 
em quantias determinadas por 14 Municípios de 
Santa Catarina e na importância de Cr$ 
4.000.000,00, ao Govêrno do Estado. 

Coerente com êste critério, o art. 2º do 
substitutivo dispõe: "A importância correspondente 
ao crédito extraordinário, aberto pela presente lei, 
será entregue ao Govêrno do Estado de Santa 
Catarina que fará, por sua vez, entrega das 
respectivas cotas aos Municípios contemplados, 
devendo, no prazo de cento e vinte dias de sua 
aplicação prestar contas à União". 

Em Plenário, porém, a êste dispositivo 
apresentou emenda o eminente Senador Afonso 
Arinos, mandando suprimir do texto, as seguintes 
expressões: "que fará, por sua vez, entrega das 
respectivas cotas aos Municípios contemplados". 

Justificando-a, da tribuna, o nobre 
representante pelo Distrito Federal disse acreditar 
que "o Estado se acha mais habilitado a estabelecer 
planejamento de assistência conjunta na situação 
criada" e, adiante, "que um plano do Estado, para 
atender a êstes Municípios e à aplicação das verbas 
federais, determinaria, em primeiro lugar, o 
barateamento dos serviços e, em segundo, que 
fôssem executados com maior presteza e precisão". 

É esta emenda que traz o processo de volta à 
Comissão de Finanças, para sôbre ela emitir 
parecer. 

Examinando-a detidamente, a Comissão se 
manifestou contrária à sua aprovação, por maioria de 
votos, pelas razões a seguir exaradas. 

Bem é de acentuar, preliminarmente, que a 
matéria é considerada em têrmos rigorosamente 
impessoais, em tese, e com a preocupação de fixar 
critérios que prevaleçam para qualquer Estado da 
União. 

Seria de aceitar a sugestão do ilustre Senador 
Afonso Arinos se se tratasse de organizar e executar 
um plano ou planejamento – como S. Exa. diz – de 
assistência conjunta a uma região geográfica. No 
caso em foco, como, em geral, no de auxílios para 
compensar prejuízos decorrentes de uma 
calamidade, tais prejuízos são locais e fàcilmente 
identificáveis. 

Os relatórios das Prefeituras interessadas 
revelam, aliás, de forma minudente e completa, os 
danos ocorridos em cada um dos Municípios, 
discriminando as rodovias municipais, as pontes, 
pontilhões, ruas, bairros citadinos e casas atingidas, 
com a indicação das verbas mínimas necessárias 
para recompô-las. 

Ao Govêrno do Estado o Senador Francisco 
Gallotti, em face dos dados constantes do processo, 
dos relatórios das Prefeituras e de entendimento com 
o Deputado Antônio Carlos Konder, atribuiu a verba 
de quatro milhões de cruzeiros (Cr$ 4.000.000,00), 
para reconstrução de pequenas obras de arte em 
rodovias estaduais. 

Assim, de tão fartos elementos deduz-se que os 
auxílios estão perfeitamente distribuídos e 
discriminados, de acôrdo com o vulto dos prejuízos 
sofridos pelos Municípios. Entendemos que, sempre 
que possível, como na hipótese em tela, a aplicação de 
tais auxílios deve ser preferencialmente atribuída às 
Prefeituras. São as autoridades municipais as que me- 
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lhor e mais ìntimamente conhecem os danos 
causados por uma inundação, quais as vitimas, qual 
a extensão dos prejuízos. Também é a 
administração municipal recomendável por ser a de 
atuação mais econômica e expedita, diretamente 
vinculada ao território e às pessoas atingidas. E, 
ainda, a que está sujeita, na aplicação dos auxílios, à 
vigilância e fiscalização mais direta e imediata dos 
interessados. 

Não se nos afigura aconselhável, doutra parte, 
que à administração estadual se atribuam recursos 
para que ela realize obras da alçada da 
administração municipal, como rodovias comunais, 
reparos de ruas, canalizações etc. 

O prazo previsto para a prestação de contas à 
União é de 120 dias, contados da data de sua 
aplicação, diz o art. 2º. 

Assim sendo, mais fácil será atendê-lo 
distribuindo os recursos pelas quatorze Prefeituras, a 
fim de que estas realizem as obras e tomem as 
demais medidas que se tem em vista, do que 
deixando ao Estado efetuar todos êstes trabalhos e 
providêncas, em tão vasta região. 

Pelas razões aduzidas, a Comissão de 
Finanças dá parecer contrário à emenda de Plenário. 

Sala das Comissões, 20 de outubro de 1959. – 
Gaspar Valloso, Presidente. – Mem de Sá, Relator. – 
Saulo Ramos. – Ary Vianna. – Moura Andrade. – 
Taciano de Mello. – Fernandes Távora. – Francisco 
Gallotti. 

 
VOTO EM SEPARADO – SENADOR 

 
FRANCISCO GALLOTTI 

 
Apresentada emenda pelo nobre Senador 

Afonso Arinos – que manda suprimir, no art. 2º, as 
expressões: 

"que fará, por sua vez, entrega das 
respectivas cotas aos municípios contemplados". 

Volta o projeto à Comissão de Finanças, para 
sua apreciação. A douta Comissão de Constituição e 
Justiça opinou favoràvelmente. 

A Comissão de Finanças adota tal ponto de 
vista. 

É o parecer. 
 

PARECERES 
NS. 597 E 598, DE 1959 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

Projeto de Lei da Câmara nº 216, de 1958, que 
concede o auxílio de Cr$ 2.000.000,00 à Associação 
Evangélica de Catequese dos índios, com sede em 
São Paulo, Estado de São Paulo. 

 
Relatar: Sr. Attílio Vivacqua. 
O presente projeto, de autoria do ilustre 

Deputado Castro Pinto, consubstancia o substitutivo 
da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos 
Deputados, o qual não modificou fundamentalmente, 
a proposição inicial. 

O projeto autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito 
especial de Cr$ 2.000.000,00 para auxiliar a 
Associação Evangélica de Catequese dos índios, 
com sede em São Paulo, na construção e instalação 
de uma Escola Profissional, em sua Missão em 
Dourados, no Estado de Mato Grosso. A entidade 
beneficiária prestará conta do auxílio dentro em 2 
anos, após o recebimento. 

Trata-se de uma humanitária instituição fundada 
em 1928, que vem prestando valiosos serviços à  
obra de integração das populações indígenas das 
matas de Dourado (Mato Grosso), na civilização, 
proporcionando-lhes assistência, educação e 
preparando-as para a vida agrícola. Para êsse fim 
mantém escolas primárias, serviços agrícolas, 
ambulatório médico, o orfanato "Nhanderoga ("Nossa 
Casa") e um abrigo de velhos, onde aco- 
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lhe e assiste os índios idosos, incapazes de prover o 
seu sustento. 

2. O projeto estabelece uma forma de 
colaboração entre a União e uma entidade privada, 
colimando o amparo e educação dos silvícolas. 

Embora essa sociedade objetive também 
finalidades religiosas, encarado o projeto em face ao 
Parágraio III do art. 31 da Constituição será 
irrecusável sua constitucionalidade, que aliás 
encontra uma inumerável e pacífica série de 
precedentes legislativos. 

3. Ante o exposto a Comissão de Constituição 
e Justiça opina pela aprovação do projeto sôbre seu 
aspecto jurídico. 

Sala das Comissões, em 14 de janeiro de 
1959. – Lourival Fontes, Presidente. – Attílio 
Vivacqua, Relator. – Jorge Maynard. – Lima 
Guimarães. – Gilberto Marinho. – Lameira 
Bittencourt. 

 
Nº 598, de 1959 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de 

Lei nº 216, de 1958 (na Câmara nº 3.044-B, de 
1957). 

 
Relator: Sr. Moura Andrade. 
Pelo projeto em exame o Poder Executivo é 

autorizado a abrir, pelo Ministério da Educação e 
Cultura, o crédito especial de Cr$ 2.000.000,00 
(dois milhões de cruzeiros), para auxílio à 
Associação Evangelista de Catequese dos Indios, 
com sede em São Paulo. O aludido crédito, cujo 
registro automático se prevê, objetiva auxiliar a 
entidade na construção e instalação de uma 
Escola Profissional em Dourados, no Estado de 
Mato Grosso (arts. 1º e 2º). A instituição 
beneficiária prestará contas da aplicação do 
auxílio dentro em dois anos, contados do 
recebimento da importância (artigo 3º). 

A iniciativa teve o apoio dos órgãos técnicos e 
do Plenário da Câmara dos Deputados, unânimes 
em exaltar-lhe o alcance social e o sentido humano. 
Nesta Casa, a douta Comissão de Constituição e 
Justiça nada apôs à sua aprovação no aspecto 
jurídico. 

Não é outro o nosso pronunciamento. 
Fundada em 1928, a Associação, realiza trabalho 
pioneiro na catequese do silvícola, mantendo 
escolas, realizando sua iniciação nas práticas 
agrícolas, de serraria e olaria e amparando os 
idosos. Sôbre tais atividades deve mais a proteção 
do Estado, como pretende o presente projeto, por 
cuja aprovação, destarte, ora nos manifestamos. 

Sala das Comissões, em 20 de outubro de 
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Moura 
Andrade, Relator. – Taciano de Mello. – Menezes 
Pimentel. – Daniel Krieger. – Mem de Sá. – Ary 
Vianna. – Fernandes Távora. – Francisco Gallotti. – 
Fernando Corrêa. – Caiado de Castro. – Saulo 
Ramos. – Lima Guimarães. 

 
PARECERES 

NS. 599 E 600, DE 1959 
 

Nº 599, de 1959 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre 

o Projeto de Decreto Legislativo número 18, de 1956 
(nº 52-A, de 1956 na Câmara), que aprova o ato do 
Tribunal de Contas denegatório ao acôrdo celebrado 
entre o Estado de Alagoas e o Instituto do Açúcar e 
do Álcool. 

 
Relator: Sr. Rui Palmeira. 
O Tribunal de Contas, ao examinar os têrmos 

do acôrdo celebrado entre o Govêrno da União, o 
Govêrno do Estado de Alagoas e o lnstituto  
do Açúcar e do Álcool, para desenvolvimento do 
programa de trabalho da Estação Ex- 
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perimental da União dos Palmares, Alagoas, decidiu, 
em sessão de 31 de maio de 1955, recusar registro 
ao aludido contrato, pelo fundamento de que a 
despesa corria à conta de exercício já encerrado, 
não havendo sido escriturada como restos a pagar. 

Transmitida essa deliberação ao Ministério da 
Agricultura – Divisão do Orçamento – deixou êsse 
órgão interessado decorrer o prazo estabelecido no 
art. 57, da Lei nº 830, de 1949, sem que se valesse 
da faculdade prevista para interposição de qualquer 
recurso. 

Somos de parecer que deva ser mantida a 
decisão denegatória do Tribunal de Contas, assim 
também se tendo manifestado a Comissão de 
Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos 
Deputados. 

Sala das Comissões, 17 de junho de 1959. – 
Lourival Fontes, Presidente. – Rui Palmeira, Relator. 
– Mourão Vieira. – Lima Guimarães. – Daniel 
Krieger. – Milton Campos. – Menezes Pimentel. – 
Attílio Vivacqua. 

 
Nº 600, de 1959 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 18, de 1956 (na Câmara dos 
Deputados nº 52-A, de 1956). 

 
Relator: Sr. Moura Andrade. 
Aos 7 de dezembro de 1954, foi celebrado 

acôrdo entre o Govêrno da União, o Govêrno do 
Estado de Alagoas e o Instituto do Açúcar e do 
Álcool, para desenvolvimento do programa de 
trabalhos de Estação Experimental da União dos 
Palmares, Alagoas. 

II – Examinado o processo pelo Tribunal  
de Contas, resolveu êste recusar registro  
ao aludido contrato, porque a despesa corria  
à conta de exercício já encerrado, 
 

não havendo sido escriturado como "Restos a 
Pagar". 

III – Transmitida a decisão do Tribunal de 
Contas à Divisão do Orçamento do Ministério da 
Agricultura, deixou ela decorrer o prazo legal para 
interposição de recurso, sem que o fizesse, havendo 
o Tribunal, em conseqüência, resolvido determinar o 
encaminhamento da matéria ao Congresso Nacional, 
para seu pronunciamento nos têrmos do parágrafo 1º 
art. 77, da Constituição Federal. 

IV – Na Câmara dos Deputados, foi 
homologado o ato do Tribunal de Contas, nos têrmos 
do projeto de Decreto Legislativo nº 18, ora 
submetido à nossa apreciação. 

V – Pelo exposto, e mais o que do processo 
consta, opinamos pela aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, 20 de outubro de 1959. – 
Gaspar Velloso, Presidente. – Moura Andrade, 
Relator. – Taciano de Mello. – Mem de Sá. – Ary 
Vianna. – Fernandes Távora. – Francisco Gallotti. – 
Fernando Corrêa. – Caiado de Castro. – Saulo 
Ramos. – Lima Guimarães. 

 
PARECERES 

NS. 601 E 602, DE 1959 
 

Nº 601, de 1959 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara nº 2.808-B, de 1957 (no 
Senado, nº 196-58), que concede auxílio de Cr$ 
500.000,00 à Associação Campineira de Imprensa, 
sediada em Campinas, Estado de São Paulo. 

 
Relator: Sr: Benedicto Valladares. 
O projeto concede Cr$ 500.000,00 de 

auxílio à Associação Campineira de Imprensa, 
sediada em Campinas, Estado de São Paulo, 
destinado à comemoração, em 1958, do 
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centenário da imprensa do interior do Estado. 

A proposição nada tem de inconstitucional, 
mas está prejudicada pelo transcurso da data da 
comemoração. 

Opinamos pelo seu arquivamento. 
Sala das Comissões, em 29 de abril de 1959. – 

Lourival Fontes, Presidente. – Benedicto Valladares, 
Relator. – Lima Guimarães. – Rui Palmeira. – Menezes 
Pimentel. – Argemiro de Figueiredo. 

 
Nº 602, de 1959 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de Lei 

da Câmara nº 196-58, (nº 2.806-B-57, na Câmara). 
 
Relator: Sr. Moura Andrade. 

 
Relatório 

 
Cogita o presente Projeto de Lei de conceder um 

auxílio à Associação Campine ra de Imprensa, destinado 
às despesas com a comemoração do 1º centenário da 
imprensa interiorana do Estado de São Paulo. 

Na Comissão de Justiça, o Relator do Projeto, 
o nobre Senador Benedicto Valladares, considerando 
já ter transcorrido a data da comemoração, opinou 
pelo arquivamento, no que foi acompanhado pelos 
seus ilustres pares. 

 
PARECER 

 
Em que pese a aludida manifestação da 

Comissão de Justiça desta Casa, opinamos pela 
aprovação do projeto. 

A isso somos levados em virtude ter sido o 
projeto aprovado na Câmara no ano passado, quando 
tudo fazia crer na sua breve transformação em lei. 

Em razão dessa justa expectativa, e 
contando com o indispensável auxílio do Govêrno 
Federal, a comemoração do centenário da 
imprensa interiorana foi promovida 
 

com grande brilho pela entidade de classe 
beneficiada pelo Projeto. As despesas foram 
realizadas, e se é certo que não puderam ser 
liquidadas oportunamente, pelo atraso que  
o projeto sofreu na sua tramitação, não é  
menos certo que se transformaram em dívidas, 
que hoje oneram pesadamente aquela 
Associação. 

Para atender, pois, a êsses compromissos, 
entendo deva ser a proposição aprovada, 
concedendo-se o auxílio proposto. 

Sala das Comissões, em 20 de outubro de 
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Moura 
Andrade, Relator. – Taciano de Mello. – Mem de Sá. 
– Daniel Krieger. – Ary Vianna. – Fernandes Távora. 
– Francisco Gallotti, – Fernando Corrêa. – Caiado de 
Castro. – Saulo Ramos. – Lima Guimarães. 

 
PARECERES 

NS. 603 E 604, DE 1959 
 

Nº 603, de 1959 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

sobre Projeto de Lei da Câmara nº 3.091-D, de 
1957, (no Senado Federal, nº 9, de 1959), que 
concede pensão especial de Cr$ 5.000,00 
mensais a Maria Oliveira Mendonça Sarmento, 
viuva do Dr. José Paulino de Albuquerque 
Sarmento. 

 
Relator: Sr. Lima Guimarães. 
Concede o Projeto 9-59 do Senado Federal 

(na Câmara, nº 3.091-D, de 1957) pensão especial 
de Cr$ 5.000,00 mensais a D. Maria Oliveira 
Mendonça Sarmento, viúva do Dr. José Paulino de 
Albuquerque Sarmento. 

Mostra a justificativa do projeto  
os incontáveis méritos do saudoso Dr.  
José Paulino que morreu pobre, depois de  
prestar relevantes serviços. Também consta 
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que o beneficiário deixou filhos, sem, entretanto, 
esclarecer a situação financeira dêsses filhos que 
não deixariam de amparar a sua veneranda mãe. 

É mais uma dessas solicitações vagas, sem 
outro fundamento senão os méritos do falecido e 
ausência de esclarecimento sôbre a situação 
econômico-financeira dos descendentes. 

Em projeto de igual teor – 163-58, também da 
Câmara, fizemos notar a necessidade de um critério 
justo, dentro do qual se enquadrem as concessões 
de pensão. 

Enquanto não houver um aeôrdo sôbre  
as bases das concessões. vamos onerando  
o tesouro com todos os pedidos neste sentido, que 
são constitucionais. Somos pela aprovação do 
projeto. 

Sala das Comissões, em 24 de abril de 1959. 
– Lourival Fontes, Presidente. – Lima Guimarães, 
Relator. – Daniel Krieger. – Argemiro de Figueiredo. 
– Menezes Pimentel. – Jefferson de Aguiar. 

 
Nº 604, de 1959 

 
Da Comissão de Finanças – sôbre o Projeto 

de Lei ela Câmara nº 9-59, (na Câmara nº 3.091-D, 
de 1957). 

 
Relator: Sr. Moura Andrade. 
José Paulino de Albuquerque Sarmento 

faleceu aos 94 anos de idade, em Alagoas, após 
uma longa vida pública, em que exerceu numerosos 
cargos, dentre os quais o de oficial de gabinete do 
Presidente Floriano Peixoto, pretor, Deputado 
Estadual e Deputado Federal. Falecendo, o Dr. José 
Paulino deixou viúva e ao desamparo a Senhora 
Maria Oliveira Mendonça Sarmento, em cujo 
benefício o presente projeto concede a pensão 
especial de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) 
mensais. 

Nada há que opor à proposição,  
que mereceu Parecer Favorável dos 
 

órgãos técnicos da Câmara dos Deputados e da 
ilustrada Comissão de Constituição e Justiça desta 
Casa. 

Pela aprovação. 
Sala das Comissões, em 20 de outubro de 1959. 

– Gaspar Velloso, Presidente. – Moura Andrade, Relator. 
– Caiado de Castro. – Saulo Ramos. – Ary Vianna. – 
Francisco Gallotti. – Lima Guimarães. – Fernando 
Corrêa. – Fernandes Távora – Mem de Sá. 

 
PARECERES 

NS. 605 E 606, DE 1959 
 

Nº 605, de 1959 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre 

o Projeto de Lei do Senado nº 9, de 1957, que 
autoriza o Poder Executivo a doar à Diocese de 
Parnaíba, no Estado do Piauí, o prédio e terreno 
situados na Pedra do Sol, que inicialmente foi 
ocupado pelo Ministério da Marinha. 

 
Relator: Sr. Rui Palmeira. 
Pelo presente projeto, de autoria do nobre 

Senador Mendonça Clark, é o Poder Executivo 
autorizado a doar à Diocese de Parnaíba, no Estado 
do Piauí, o terreno e prédio situados na Pedra do 
Sol, no mesmo município e que, inicialmente, foram 
ocupados pelo Ministério da Marinha. 

A proposição, tal como está redigida, contrariaria 
disposições constitucionais (art. 31, II, da Constituição 
Federal); todavia, vê-se de sua justificação que o imóvel 
doado destinar-se-á a fins exclusivamente assistenciais. 

Assim, somos pela sua aprovação, nos têrmos 
do seguinte: 

 
Substitutivo 

 
Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a 

doar à Diocese de Parnaíba, no Estado do Piauí, 
o prédio e respectivo terreno, situa- 
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dos no Distrito de Pedra do Sol, naquele Município, e 
ocupados, anteriormente, pelo Ministério da Marinha. 

Art. 2º – O imóvel de que trata o artigo anterior 
será destinado, exclusivamente, às atividades 
assistenciais da donatária, revertendo ao domínio da 
União em caso contrário. 

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

É o parecer. 
Salas das Comissões, em 9 de setembro de 

1959. – Menezes Pimentel, Presidente «ad hoc» – 
Rui Palmeira, Relator. – Lima Guimarães. – Ruy 
Carneiro. – João Villasbôas. – Attílio Vivacqua. 

 
Nº 606, DE 1959 

 
Da Comissão de Finanças ao Projeto de Lei 

do Senado nº 9, de 1957. 
 
Relator: Sr. Saulo Ramos. 
O eminente Senador Mendonça Clark, da 

Bancada do Estado do Piauí nesta Casa, apresenta 
projeto de lei, segundo o qual, a União deverá doar à 
Diocese de Parnaíba, no citado Estado, terreno e 
prédio situados na localidade conhecida pelo nome 
de «Pedra do Sol» e que vinham sendo ocupados 
por serviços do Ministério da Marinha. 

Ao projeto em aprêço, a douta Comissão de 
Constituição e Justiça ofereceu substitutivo, 
mediante o qual os referidos imóveis deverão 
reverter ao domínio da União, se a Diocese de 
Parnaíba lhes der destino diferente que o de serem 
usados em «atividades assistenciais». 

O substitutivo apoiou-se, no caso, na 
própria justificação que ao projeto acompanha, 
onde o ilustre autor diz que os ditos  
imóveis deverão ser usados «para fins assisten- 
 

ciais», embora a critério da Diocese. 
Nestas condições, a Comissão de Finanças é 

de Parecer Favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 9, de 1957, com a emenda (substitutiva) que lhe 
foi oferecida pela Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 20 de outubro de 1959. – 
Gaspar Velloso, Presidente. – Saulo Ramos, Relator. 
– Mem de Sá. – Ary Vianna. – Fernandes Távora. – 
Francisco Gallotti. – Taciano de Mello. – Caiado de 
Castro. 

 
PARECER 

Nº 607, DE 1959 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara nº 2.184-C, de 1956, (no 
Senado, nº 235-57), que concede a pensão especial 
de Cr$ 3.000,00 mensais a Ema Dias da Cruz, viúva 
de Alfredo Dias da Cruz, ex-funcionário da extinta 
lntendência da Guerra. 

 
Relator: Sr. Ruy Carneiro. 
Pelo presente projeto, apresentado pela douta 

Comissão de Constituição e Justiça, da Câmara dos 
Deputados, é concedida a pensão especial de Cr$ 
3.000 00 (três mil cruzeiros) mensais a Ema Dias da 
Cruz, viúva de Alfredo Dias da Cruz, antigo 
funcionário da extinta Intendência da Guerra. 

O mencionado órgão técnico apresentou a 
proposição como razões finais de seu parecer sôbre 
requerimento da interessada, a qual recordava os 
bons serviços prestados por seu marido ao serviço 
público. 

Do ponto de vista constitucional, nada há que 
opor à aprovação do projeto. A ilustrada Comissão 
de Finanças opinará no mérito. 
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Sala das Comissões, em 24 de abril de 1959. 
– Lourival Fontes, Presidente. – Ruy Carneiro, 
Relator. – Menezes Pimentel. – Argemiro de 
Figueiredo. – Daniel Krieger. – Lima Guimarães. – 
Attílio Vivacqua. – Jefferson de Aguiar. 

 
PARECER 

Nº 608, DE 1959 
 

Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de 
Lei da Câmara, nº 235, de 1957, (na Câmara, nº 
2.184-C, de 1956), que concede a pensão especial 
de Cr$ 3.000,00 mensais a Ema Dias da Cruz, viúva 
de Alfredo Dias da Cruz, ex-funcionário da extinta 
Intendência da Guerra. 

 
Relator: Sr. Moura Andrade. 
O projeto em exame concede a Ema Dias da 

Cruz a pensão especial de Cr$ 3.000,00 (três mil 
cruzeiros) mensais. Tal pensão é intransferível, não 
podendo a beneficiária receber outros proventos 
oriundos dos cofres públicos. 

D. Ema Dias da Cruz é viúva de Alfredo Dias 
da Cruz, antigo funcionário da extinta Intendência da 
Guerra e Capitão honorário da Guarda Nacional. 
Deixou à sua espôsa a ínfima pensão de Cr$ 187,50 
mensais, razão por que a ilustrada Comissão de 
Justiça da Câmara dos Deputados, tendo presente 
requerimento da interessada, houve por bem 
apresentar o competente projeto de lei. 

A êste nada se pode opor, uma vez que ao 
Estado, em sua ação tutelar, compete amparar os 
descendentes dos seus bons servidores. 

Parecer favorável. 
Sala das Comissões, em 20 de outubro de 

1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Moura 
Andrade. – Relator. – Taciano de Mello. – Menezes 
Pimentel. – Daniel Krieger. – Mem de Sá, vencido. Ary 
 

Vianna. – Francisco Gallotti. – Fernandes Távora. – 
Saulo Ramos. – Caiado de Castro. – Fernando 
Corrêa, vencido. Lima Guimarães. 

 
PARECER 

Nº 609, DE 1959 
 
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 59, de 1959, (nº 4.802-B, de 1959, 
na Câmara), que amplia a aplicação do crédito de 
Cr$ 582.424.000,00, aberto pela Lei nº 3.430, de 15 
de julho de 1958, e destinado ao pagamento de 
repouso, qüinqüênios e salários de marítimos que 
servem no Lóide Brasileiro. 

 
Relator: Sr. Lima Guimarães. 
Pela Mensagem 530-58, o Senhor Presidente 

da República solicita seja ampliado também em 
pagamento, de repouso semanal remunerado, 
qüinqüênios e salário-família devidos aos servidores 
dos Serviços de Navegação da Amazônia e de 
Administração do Pôrto do Pará e Serviço de 
Navegação da Bacia do Prata, – o crédito especial 
de Cr$ 582.424.000,00 (quinhentos e oitenta e dois 
milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil cruzeiros) 
aberto pela Lei nº 3.430, de 15 de julho de 1958. 

Êste projeto, conforme a exposição de motivos 
do Exmo. Senhor Ministro da Viação, visa a corrigir 
equívoco do Ministério do Trabalho que deixou de 
incluir as três entidades acima mencionadas na 
mensagem de que decorreu a Lei 3.430, de 15 de 
julho de 1958, embora a importância citada se 
destinasse também àqueles serviços. 

Assim sendo, opinamos pela aprovação do 
projeto. 

Sala das Comissões, em 20 de outubro de 
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Lima 
Guimarães. – Relator. – Taciano de Mello. 
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Saulo Ramos. – Caiado de Castro. – Francisco 
Gallotti. – Fernandes Távora. – Moura Andrade. 

 
PARECERES 

NS. 610, 611, 612 E 613, DE 1959 
 

Nº 610, DE 1959 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre 

o Projeto de Decreto Legislativo nº 6, de 1959 (na 
Câmara nº 165-A-59), que aprova os acordos sôbre 
cooperação técnica e programas de serviços 
técnicos especiais entre o Brasil e os Estados 
Unidos. 

 
Relator: Sr. Benedicto Valladares. 
O presente projeto, oriundo de Mensagem do 

Sr. Presidente da República, acompanhada de 
Exposição de Motivos do Sr. Ministro das Relações 
Exteriores, aprova o Acôrdo Básico de Cooperação 
Técnica e o Acôrdo sôbre Programas de Serviços 
Técnicos Especiais entre o Brasil e os Estados 
Unidos (Programa do Ponto IV). 

A competência do Congresso para aprovar os 
acordos em aprêço tem base no disposto no art. 66, 
item I, da Constituição. 

O projeto na Câmara não teve parecer da 
Comissão de Justiça. 

Não há dúvida quanto à sua 
constitucionalidade, pelo que somos por sua 
aprovação, depois de ouvidas, sôbre a sua 
oportunidade e conveniência aos interêsses 
nacionais, as comissões especializadas desta Casa 
do Congresso. 

Sala das Comissões, em 29 de julho de 1959. – 
Lourival Fontes, Presidente. – Benedicto Valladares, 
Relator. – Lima Guimarães. – Attílio Vivacqua. – Ruy 
Palmeira, – Daniel Krieger. – Milton Campos. 

Nº 611, DE 1959 
 
Da Comissão de Relações Exteriores sôbre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 6, de 1959, (na 
Câmara nº 165-A, de 1959). 

 
Relator: Sr. Mem de Sá. 
O Projeto de Decreto Legislativo nº 6, 1959, 

oriundo da Câmara dos Deputados, tem por 
finalidade aprovar o Acôrdo Básico de Cooperação 
Técnica e o Acôrdo sôbre Programas de Serviços 
Técnicos Especiais, assinados pelo Brasil e os 
Estados Unidos, a 19 de Dezembro de 1950 e 30 de 
maio de 1953, respectivamente. 

Pelo primeiro, celebrado através de Notas, os 
Governos dos dois Estados assentam as bases de 
uma cooperação recíproca no intercâmbio de 
métodos, conhecimentos técnicos e atividades 
correlatas, destinadas a contribuir para o 
desenvolvimento equilibrado e coordenado do 
pontencial econômico e o aumento da produção do 
Brasil. O segundo, que tomou a forma de Acôrdo, 
celebrado três anos depois, complementa o primeiro, 
estabelecendo, com precisão, as condições para a 
prestação de serviços técnicos em todos os projetos 
em andamento ou a serem adotados, que não se 
enquadrem no âmbito de Acordos de Programas 
referentes a setores específicos de atividades. 

Ambos são da maior importância e 
significação para o Brasil, eis que nos propicia 
assistência técnica e especializada para projetos, 
obras e iniciativas visando ao desenvolvimento 
econômico nacional, quer no âmbito do Govêrno da 
União quer do das unidades federativas, ou  
órgãos autárquicos. Conhecida a deficiência  
de técnicos com que lutamos – e constitui 
característica de nosso subdesenvolvimento – 
proclamada unânimente tem sido a necessidade de 
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sua importação, tão premente, ou mais, quanto a de 
bens e investimentos de capital. De resto, a 
colaboração que os Estados Unidos nos têm 
prestado, a respeito, através do programa, 
universalmente famoso do chamado Ponto IV, tem 
sido realçada inclusive nas Mensagens Presidenciais 
ao Congresso. 

Os acordos nos são, sob todos os aspectos e 
em tôdas as cláusulas, altamente favoráveis e sua 
análise se faz prescindível porque elas se limitam a 
ordenar e disciplinar a assistência que os Estados 
Unidos, através de seus técnicos, se comprometem 
a nos oferecer. 

Pràticamente, o principal ônus que assumimos 
está expresso no item 10 do Acôrdo de 1950 e no 
art. 4º de 1953, referentes sobretudo, às isenções 
fiscais a que nos obrigamos. 

Item 10 do Acôrdo de dezembro de 1950: 
«Quaisquer fundos, materiais e equipamentos 

fornecidos ao Brasil pelo Govêrno dos Estados Unidos 
da América, como resultado dos ajustes sôbre 
projetos e programas de cooperação técnica, serão 
isentos de impostos, taxas e exigências relativas a 
depósitos e investimentos. Todos os funcionários do 
Govêrno dos EE.UU. da América designados para 
servir no Brasil em conexão com os programas de 
cooperação técnica, assim como os membros das 
respectivas famílias, estarão isentos dos impostos 
brasileiros sôbre a renda, taxa de previdência social e 
impôsto sôbre a propriedade pessoal assim como de 
direitos de importação, em condições iguais às 
outorgadas às outras missões ou comissões não 
diplomáticas dos Estados Unidos da América». 

Art. IV do Acôrdo de Maio de 1958: 
 

Direitos e isenções 
 
1. O Govêrno dos Estados Unidos do Brasil 

concorda em conceder a cada projeto empreendido 
nos têrmos dêste Acôrdo, bem como a todo o 
pessoal que trabalhe nesses projetos, todos os 
direitos e privilégios conferidos pelas suas leis, a 
seus órgãos e respectivo pessoal. 

2. Os equipamentos e maternais, inclusive os 
de consumo, fornecidos pelo Govêrno dos Estados 
Unidos da América, quer diretamente, quer mediante 
contrato com organização pública ou privada para a 
execução de qualquer projeto empreendido nos 
têrmos dêste Acôrdo, entrarão nos Estados Unidos 
do Brasil livres de quaisquer direitos alfandegários e 
de importação. 

3. Os direitos e privilégios a que se refere o 
parágrafo 1º dêste artigo também serão concedidos 
à Administração e ao pessoal do Govêrno dos 
Estados Unidos da América, no que se refere às 
atividades relacionadas com a execução de qualquer 
projeto compreendido nos têrmos dêste Acôrdo e 
aos bens materiais para tal fim utilizados. 

4. Todo pessoal do Govêrno dos Estados 
Unidos da América, empregado diretamente ou 
mediante, contrato com organização pública ou 
privada, que se encontre nos Estados Unidos do 
Brasil para executar trabalho decorrente do presente 
Acôrdo, e cuja entrada neste último país tenha sido 
aprovada pelo respectivo Govêrno, nos têrmos do 
art. 1º do presente Acôrdo, gozará: relativamente a 
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rendimentos sôbre os quais deva pagar Impôsto de 
Renda a taxas de Previdência Social ao  
Govêrno dos Estados Unidos da América, de 
isenção de Impôsto de Renda e de taxas de 
Previdência Social estabelecidas nas leis 
brasileiras, de isenção de taxas sôbre bens 
materiais destinados a uso próprio; e de isenção  
de pagamento de quaisquer impostos e  
direitos alfandegários sôbre mercadorias de uso 
pessoal ou doméstico, trazidas ao País para uso 
próprio e de suas famílias. A intervalos 
convenientes, o Embaixador dos Estados Unidos da 
América, junto ao Govêrno dos Estados Unidos do 
Brasil fornecerá ao Ministro das Relações 
Exteriores dêste uma relação do pessoal a que 
deverão ser aplicadas as disposições do presente 
parágrafo». 

Foram precisamente estas cláusulas, que, 
como declara o Sr. Ministro das Relações 
Exteriores, na Exposição de Motivos datada de 27 
de agôsto de 1956, levaram o Poder Executivo a 
submeter à apreciação do Congresso os dois atos 
internacionais, nos têrmos do art. 66, I, da 
Constituição Federal. 

«Assinados em administrações anteriores – 
diz o Sr. Ministro Macedo Soares naquela 
Exposição – os Acordos em aprêço deixaram de 
ser submetidos ao Congresso Nacional, 
considerando as autoridades de então que se 
tratava de ajustes administrativos, cuja aplicação 
dependia apenas de medidas de ordem 
executivas. Todavia, em virtude de representação 
do Sr. Ministro da Fazenda – provocada por 
pedidos de isenção fundados em dispositivos dos 
dois acordos – determinei fôssem feitos novos 
estudos sôbre o assunto». 

Isto explica a demora com  
que chegou às Casas do Parlamento a 
 

Mensagem Presidencial solicitando a aprovação cuja 
tramitação legislativa agora se aproxima do têrmo, 
felizmente ainda antes do têrmo de vigência do 
segundo acôrdo, expressamente fixado para 31 de 
dezembro de 1960. 

A Comissão de Relações Exteriores recomenda a 
aprovação do Decreto Legislativo em aprêço. As 
cláusulas transcritas, relativas a isenções fiscais, não 
sòmente são correntes nos convênios dessa natureza, 
como consubstanciam providências da mais rudimentar 
justiça, pois elas se referem aos impostos e taxas sôbre 
a entrada em nosso país dos equipamentos e materiais 
fornecidos graciosamente pelos Estados Unidos para a 
execução dos projetos de que cogitam os Acordos bem 
como os que incidem sôbre a entrada de bens de uso 
pessoal e doméstico trazidos pelos técnicos, aos quais, 
por esta forma, se dispensa tratamento semelhante ao 
de que goza o Corpo Diplomático, e, ainda, ao Impôsto 
de Renda sôbre os salários e outras vantagens 
pecuniárias percebidos pelos mesmos funcionários, do 
Erário Norte Americano e sujeitos ao pagamento de 
igual tributo no país de origem. 

Êste é o parecer. 
Sala das Comissões, em 18 de agôsto de 1959. – 

Afonso Arinos, Presidente. – Mem de Sá, Relator. 
Lourival Fontes. – Gaspar Velloso. – Vivaldo Lima. 

 
Nº 612, DE 1959 

 
Da Comissão de Economia sôbre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 6, de 1959 (nº 165-A de 1959 
na Câmara). 

 
Relator: Sr. Ary Vianna. 
O Projeto de Decreto Legislativo número 6, de 

1959, aprova o acôrdo básico de cooperação técnica 
e acôrdo sôbre programas de serviços técnicos 
especiais, celebrados entre o Brasil e os Estados 
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Unidos da América, de 19 de dezembro de 1950 e 30 
de maio de 1953, respectivamente, que submetidos 
à aprovação do Congresso em Mensagem 
Presidencial nº 449, de 5 de setembro de 1956. 

No que tange a esta Comissão só lhe cabe 
apreciar a possível repercussão econômica do ônus 
assumido pela União no item 10 do primeiro dos 
acordos aludidos e no art. 4º do segundo dêles, e 
que consiste na concessão de: 

a) isenção de impostos, taxas e exigências 
relativas a depósitos e investimentos para fundos 
materiais e equipamentos fornecidos ao Brasil pelo 
Govêrno dos Estados Unidos da América; 

b) isenção dos impostos brasileiros sôbre a 
renda, taxa de previdência social e impôsto sôbre 
a propriedade pessoal, assim como de direitos de 
importação (em condições iguais às outorgadas às 
outras missões ou comissões não diplomáticas 
dos Estados Unidos da América), a todos os 
funcionários do Govêrno dos Estados Unidos da 
América designados para servir no Brasil em 
conexão com os programas de cooperação 
técnica, assim como aos membros das respectivas 
famílias; 

c) todos os direitos e privilégios conferidos aos 
órgãos do Govêrno brasileiro e respectivo pessoal a 
cada projeto empreendido nos têrmos dêste acôrdo, 
assim como a administração e ao pessoal do 
Govêrno Norte-Americano que trabalha nesses 
projetos e aos bens materiais utilizados em sua 
execução; 

d) isenção de direitos alfandegários e de 
importação para todos os equipamentos e 
materiais, inclusive os de consumo, fornecidos 
pelo Govêrno dos Estados Unidos, quer 
diretamente, quer mediante contrato com 
organização pública ou privada e destinados à 
execução de qualquer projeto empreendido nos 
têrmos dêste acôrdo. 

Como se vê, as isenções os direitos e 
privilégios relacionam-se com projetos de especial 
interêsse para o nosso País, beneficiando 
equipamentos e materiais fornecidos pelo Govêrno 
dos Estados Unidos da América e o pessoal 
incumbido da execução de tais projetos. 

Os Acordos em questão, conforme assinalado 
na Mensagem Presidencial, já se acham em fase de 
execução, proporcionando benefícios reais à 
economia do País, tão necessitada de assistência 
técnica. A concessão das regalias previstas, sôbre 
nenhum desfalque apreciável determinar na Receita 
da União é corrente em convênios dessa natureza, 
constituindo prática internacionalmente consagrada. 

Por todos êsses motivos, opinamos pela 
aprovação do projeto em discussão. 

Sala das Comissões, em 18 de setembro de 
1959. – Fernandes Távora, Presidente. – Ary Vianna, 
Relator. – Souza Naves. – Taciano de Mello. – Lima 
Teixeira. 

 
Nº 613, de 1959 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 6, de 1959. 
 
Relatar: Sr. Mem de Sá. 
O Projeto de Decreto Legislativo nº 6 de 1959, 

tem por finalidade homologar o Acôrdo Básico de 
Cooperação Técnica e o Acôrdo Sôbre Programas 
de Serviços Técnicos Especiais, firmados pelo Brasil 
e os Estados Unidos, respectivamente a 19 de 
dezembro de 1950 e 30 de maio de 1953. 

Sôbre o mérito de tais acordos já se 
manifestaram as comissões técnicas desta Casa, bem 
como da Câmara dos Deputados tôdas louvando o 
alcance e significação dos convênios para a economia 
nacional. Ocioso seria reiterar estafados conceitos 
sôbre o valor da colaboração da técnica e dos servi- 
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ços técnicos de que tanto carecemos, como país em 
fase de desenvolvimento econômico e cultural. A 
aceitação do «know how» alienígeno, nos têrmos 
generosos em que êstes atos internacionais 
asseguram ao Brasil, não suscita, evidentemente, 
qualquer restrição. Consoante suas cláusulas os 
Estados Unidos se propõem a nos fornecer os 
serviços técnicos para programas, projetos e obras 
que forem assentados, quer com os poderes 
públicos federais, quer com os dos Estados e das 
Autarquias, de forma graciosa, sem ônus para nosso 
País. 

Apenas o item 10 do Acôrdo de dezembro de 
1950 e o art. IV do de maio de 1953, estipulam as 
isenções fiscais que o material e o pessoal norte-
americanos, aplicados no Brasil, para o cumprimento da 
colaboração e dos serviços técnicos, devem desfrutar. 

Eis os têrmos dêstes dispositivos: 
Item 10 do Acôrdo de dezembro de 1950: 
«Quaisquer fundos, materiais e equipamentos 

fornecidos ao Brasil pelo Govêrno dos Estados 
Unidos da América, como resultado dos ajustes 
sôbre projetos e programas de cooperação técnica, 
serão isentos de impostos, taxas e exigências 
relativas a depósitos e investimentos. Todos os 
funcionários do Govêrno dos Estados Unidos da 
América designados para servir no Brasil em 
conexão com os programas de cooperação técnica, 
assim como os membros das respectivas famílias, 
estarão isentos dos impostos brasileiros sôbre a 
renda, taxa de Previdência social e impôsto sôbre  
a propriedade pessoal, assim como de direitos  
de importação, em condições iguais às autorgadas 
às outras missões ou comissões não diplo- 
 

máticas dos Estados Unidos da América». 
Art. IV do Acôrdo de maio de 1953: 

 
Direitos e isenções 

 
1. O Govêrno dos Estados Unidos do Brasil 

concordá em conceder a cada projeto, empreendido 
nos têrmos dêste Acôrdo, bem como a todo o 
pessoal que trabalha nesses projetos, todos os 
direitos e privilégios conferidos pelas suas leis, a 
seus órgãos e respectivo pessoal. 

2. Os equipamentos e materiais, inclusive os 
de consumo, fornecidos pelo Govêrno dos Estados 
Unidos da América, quer diretamente, quer mediante 
contrato com organização pública ou privada, para a 
execução de qualquer projeto empreendido nos 
têrmos dêste Acôrdo, entrarão nos Estados Unidos 
do Brasil livres de quaisquer direito alfandegários e 
de importação. 

3. Os direitos e privilégios a que se refere o 
parágrafo um (1) dêste artigo também serão 
concedidos à Administração e ao pessoal do 
Govêrno dos Estados Unidos da América, no que 
se refere às atividades relacionadas com a 
execução de qualquer projeto empreendido nos 
têrmos dêste Acôrdo e aos bens materiais para tal 
fim utilizados. 

4. Todo o pessoal do Govêrno dos Estados 
Unidos da América, empregado diretamente ou 
mediante contrato com organização pública ou 
privada, que se encontra nos Estados Unidos do 
Brasil para executar trabalho decorrente do presente 
Acôrdo, e cuja entrada neste último país tenha sido 
aprovada pelo respectivo Govêrno, nos têrmos do Art. 
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1º do presente Acôrdo, gozará: relativamente a 
rendimentos sôbre os quais deva pagar Impôsto de 
Renda e taxas de Previdência Social ao Govêrno 
dos Estados Unidos da América, de isenção do 
Impôsto de Renda e de taxas de Previdência Social 
estabelecidas nas leis brasileiras, de isenção de 
taxas sôbre bens materiais destinados a uso 
próprio; e de isenção de pagamento de quaisquer 
impostos e direitos alfandegários sôbre mercadorias 
de uso pessoal ou doméstico, trazidas ao País para 
uso próprio e de suas famílias. A intervalos 
convenientes o Embaixador dos Estados Unidos da 
América, junto ao Govêrno dos Estados Unidos do 
Brasil fornecerá ao Ministro das Relações 
Exteriores dêste uma relação do pessoal a que 
deverão ser aplicadas as disposições do presente 
parágrafo». 

Tal como a douta Comissão de Economia e 
a de Relações Exteriores, a Comissão de Finanças 
reputa justas estas cláusulas. São elas, de resto, 
correntes, em tratados ou convênios desta 
natureza. Nem seria de admitir que exigissemos 
pagamento de impostos aos materiais e 
equipamentos que, em benefício exclusivo nosso, 
nos seja gratuitamente concedido por uma nação 
amiga. 

Igualmente curial é que liberemos de ônus 
alfandegários de bens móveis de uso pessoal e 
doméstico trazidos pelos técnicos que, sem 
pagamento de nossa parte aqui nos vêm trazer o 
concurso de seu saber e de seus conhecimentos 
especializados. Não se faz, no caso, senão estender 
a êles, com razões evidentes, o tratamento 
dispensado, universalmente, ao pessoal do serviço 
diplomático. 

Em relação à isenção do  
Impôsto de Renda, expressamente se diz 
 

que êle sòmente se aplica aos rendimentos do 
pessoal técnico norte-americano, em missão no 
Brasil que tenham de pagar tal tributo ao Govêrno 
dos Estados Unidos. Vale dizer que, remunerado 
êste pessoal, pelo erário ianque, e não pelo 
brasileiro, sujeito, em conseqüência, ao Impôsto de 
Renda da Nação do norte, iníquo seria de nossa 
parte exigir que também ao Fisco daqui êle 
contribuísse sôbre salários que lhe não pagamos. 

A Comissão de Finanças esposa, portanto, o 
parecer que, a respeito, prolatou a douta Comissão 
de Economia do Senado, manifestando-se favorável 
ao projeto. 

Sala das Comissões, em 20 de outubro de 
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Mem de Sá, 
Relator. – Ary Vianna. – Moura Andrade. – Taciano de 
Mello. – Saulo Ramos. – Caiado de Castro. – Lima 
Guimarães. – Francisco Gallotti. – Fernandes Távora. 

 
PARECER 

Nº 614, DE 1959 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o 

Ofício nº 4, de 1959, do Juiz de Direito da Vigésima 
Terceira Vara Criminal, remetendo processo de queixa-
crime oferecido pelo Dr. Manuel Cavalcanti de Carvalho 
contra o Suplente de Senador José Victorino Corrêa. 

 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
O MM. Juiz da 23ª Vara Criminal, pelo Ofício nº 

617, de 13 de outubro de 1959, remeteu ao Senado o 
incluso processo de queixa-crime, oferecido pelo Dr. 
Manuel Cavalcanti de Carvalho contra o Suplente de 
Senador, Sr. José Victorino Corrêa, submetendo a 
esta Casa pedido de autorização para 
prosseguimento do processo, de acôrdo com o 
disposto no artigo 45 da Constituição Federal. 
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Il. O queixoso, que se ampara nos artigos 102, 
parágrafo 2º, do Código Penal, e 30, 394 e seguintes 
do Código do Processo Penal, fundamenta a queixa-
crime nos seguintes fatos: 

1º Em virtude das ocorrências narradas na 
respectiva petição de queixa, o querelante 
apresentou queixa-crime distribuída ao citado Juízo, 
contra as pessoas nela mencionadas e qualificadas, 
residentes no edifício da Avenida Atlântica 3.916, 
nesta Capital, promotores e partícipes de uma 
assembléia de condôminos; 

2º O querelado alegou ser Suplente de 
Senador em exercício, no momento, só podendo ser 
processado mediante prévia licença de sua Câmara, 
o que obrigou o querelante a apresentar queixa em 
separado contra o mesmo, perante o referido Juízo, 
a fim de correr em processo apartado; 

Inicialmente, cumpre-nos uma definição de 
atitude: somos, em princípio, pela concessão de 
licença para processar o parlamentar, sempre que se 
trate de crime comum. 

Aceitamos e defendemos a prerrogativa da 
imunidade para o representante do povo, pois nela 
está uma garantia para o perfeito exercício de seu 
mandato. 

Imunidade, porém, não deve jamais servir para 
acobertar atos, gestos ou atitudes que transbordem 
daquela linha de dignidade que o parlamentar 
precisa resguardar. 

Imunidade não pode ser confundida com 
impunidade, pois assim fôra e teríamos instituído 
uma casta de privilegiados. 

Pôsto que assim pensando, não podemos, 
todavia, por uma interpretação excessivamente literal 
do nosso ponto de vista, estar a conceder licença 
para processar Senadores ou Deputados por 
qualquer motivo. 

Tão censurável se nos afigura colocar o 
parlamentar a cavaleiro de punições quanto permitir 
que, sem o menor fundamento jurídico, seja êle 
levado às barras dos tribunais. 

A verdade, como sempre, está no meio têrmo. 
Essas considerações nos levam, 

inevitàvelmente, a uma posição, face ao presente 
pedido de autorização para processar o Senador 
Victorino Corrêa: contra a concessão da licença 
solicitada. 

Sem negar ao queixoso a legitimidade do 
direito de agir como o fêz, em defesa de sua honra, 
que considerou atingida, cremos que seria exagêro 
permitirmos fôsse instaurado contra o querelado 
processo crime por um ato em que não está 
caracterizado o animus injuriandi. 

VI. Diante do exposto, e mais o que do 
processo consta, opinamos por que se negue 
autorização para processar o Senador José Victorino 
Corrêa. 

Sala das Comissões, em 21 de outubro de 
1959. – Lourival Fontes, Presidente. – Daniel 
Krieger, Relator. – Lima Guimarães. – Ruy Carneiro. 
– Argemiro de Figueiredo. – Attílio Vivacqua. – João 
Villasbôas. – Menezes Pimentel. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador Argemiro de 
Figueiredo, primeiro orador inscrito. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Sr. 
Presidente, encontra-se na Câmara dos Deputados, 
na iminência de julgamento, o projeto que institui a 
Superintendência de Desenvolvimento Econômico do 
Nordeste. Talvez seja esta a oportunidade única que 
terei, antes da decisão da outra Casa do Congresso, 
para fazer algumas ponderações finais em tôrno do 
novo órgão. 
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(Lendo). 
Sr. Presidente, ainda não perdi a serenidade e 

o bom senso, que têm sido os elementos de 
sobrevivência de minha vida pública. Tenho 
enfrentado as arremetidas do ódio. – Algumas vêzes 
a torpeza da injúria. – E se não me realço naquela 
resignação cristã que tanto sublimou a grandeza 
moral dos santos, nunca repeli o insulto terçando as 
mesmas armas com que me feriram. 

Não vai muito tempo, tive a oportunidade de 
relatar nesta Casa, o projeto de lei que visava 
modificar o monopólio do Estado, na exploração do 
petróleo. Repeli as inovações, para manter na 
íntegra a política da exclusividade estatal, nesse 
ângulo de riqueza nacional. Dominava, então, o 
clima de um nacionalismo extremado, e até 
insensato, estimulando apaixonadamente a política 
alucinada da estatização de atividades inerentes à 
iniciativa privada. Pedi a atenção do Govêrno para 
o fenômeno; e desta tribuna, demonstrei, até onde 
me chegavam as fôrças, a que se reduziam os 
Estados do mundo, onde se garroteava o 
progresso, suprimindo-se o gênio criador da 
iniciativa privada. Bastou a advertência, para me 
atirarem a lama dos charcos. Apontaram-me como 
entreguista; e, no meu Estado, utilizando o 
ambiente emocional, os Líderes políticos que me 
combatem desceram à vilania de afirmar, em 
comícios, que eu era advogado remunerado de 
companhias estrangeiras, às quais vendera a honra 
para escravizar a Pátria. E eu nunca tivera relações 
pessoais ou profissionais, mesmo lícitas, com 
emprêsas de outras nações. 

Agora, surge a luta em tôrno do projeto de lei 
que institui a Superintendência do Desenvolvimento 
Econômico do Nordeste, a SUDENE, e um  
novo clima de apaixonamento vai conduzindo  
o problema para o campo da agressividade 
 

pessoal. – Dá-se à emenda que apresentei, em 
nome da Constituição e de vinte milhões de 
brasileiros, o sentido aviltante de favorecer a 
irregularidade e o crime, pela manutenção da 
chamada indústria das sêcas. E eu nunca tive 
engenheiro, operário ou político, colocado por 
influência minha, no Departamento Nacional de 
Obras Contra as Sêcas, DNOCS. 

 
NUNCA ELOGIEI A SUDENE 

 
Sim. Sr. Presidente, nunca elogiei a SUDENE. 

– Enganam-se os jornais cariocas. Sempre disse, 
desta tribuna, que se tratava de um órgão anômalo 
no sistema constitucional e administrativo da 
República. 

Criava se um super-ministério mutilando 
funções específicas dos Ministérios da Viação e da 
Agricultura, um novo órgão de administração, de 
composição exótica, onde figuram poderes dos 
Estados e da União, apesar de se tratar de entidade 
federal. 

Um novo órgão, com poderes quase 
discricionários, dispondo de verbas fabulosas e com 
faculdade de realizar contratos, sem limites e sem 
contrôle, como se no sistema republicano fôsse 
possível tolerar o poder sem freios e a administração 
sem fiscalização ou responsabilidade. 

Até o Tribunal de Contas é ferido em sua 
função constitucional, quando lhe retiram de fato, do 
ângulo de sua competência, a missão de apreciar 
prèviamente a legalidade dos contratos e lhe 
obrigam a registrar automàticamente verbas 
consignadas à SUDENE, através de leis ordinárias. 

Em outro aspecto, elogiaria a SUDENE, e 
sempre o disse, se êsse órgão da administração 
tivesse apenas o caráter de planificar, coordenar e 
fiscalizar. Mas, a SUDENE tem missão executiva. 
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ÓRGÃO DE EXECUÇÃO 
 

Não há, Sr. Presidente, atividade prescrita ou 
preconizada no projeto da SUDENE, que não tenha, 
já criado na administração federal, departamento 
técnico e especializado para sua execução. – Creio 
que mais de vinte dessas entidades atuam na região 
das sêcas. – Impunha-se, realmente, um 
entrosamento; uma coordenação que submetesse 
tôdas elas a um plano uniforme e sério, capaz de 
promover, numa obra de conjunto, a recuperação 
econômica do nordeste. – Seria, então, a SUDENE, 
êsse órgão de ajustamento funcional, que avançaria 
até os limites de uma fiscalização eficiente. 

Mas, o que se fêz? A SUDENE instituiu-se 
também em órgão executivo, dispondo de verbas 
próprias, pessoal próprio, contratando, aplicando 
dinheiros como entende e como quer. Daí o 
raciocínio que formulamos. Ou os órgãos existentes 
são inúteis ao Govêrno e devem ser extintos; ou êles 
são úteis e necessários e devem sobreviver. No 
último caso, constitui a SUDENE uma entidade 
perturbadora do ritmo funcional, de cada um dêles. 
Dar-se à SUDENE essa função executiva, é o 
grande êrro. 

 
A MINHA EMENDA 

 
A minha emenda não é, como o afirmam, uma 

violação ao plano se «salvação do Nordeste». Não 
quebra o sistema. Não isola o DNOCS da SUDENE. 
Ao contrário, manda cooperar. Cooperar em tudo 
que não venha prejudicar as atividades específicas 
daquele órgão técnico de combate aos efeitos das 
sêcas. Êsse é o limite. E dêle não é possível passar. 
E não é, por fôrça de um imperativo da Constituição. 
É a Lei Maior do País que manda, no seu art. 198, 
aplicar, todos os anos, 3% da renda tributária da 
União no combate aos efeitos da chamada sê- 
 

ca do Nordeste. Essa quantia não pode ter 
destino diferente. Não pode ser desviada. Não 
pode ficar à disposição da SUDENE. Ela não 
pertence aos ricos; ela não é de grupos 
econômicos; não é de poetas nem de 
economistas; ela pertence aos milhões de 
brasileiros que sofrem os horrores da fome e da 
sêde, na região onde incide o desgraçado 
fenômeno climático. Desviar essa verba para 
outros fins, é violar a Constituição e praticar o 
mais repugnante dos crimes contra homens, 
mulheres e crianças, que não podem ficar 
proscritos do amparo das leis. A SUDENE não 
precisa dêsse recurso constitucional. Basta que 
ela conte com os bilhões de cruzeiros resultantes 
de outras fontes, como as consignadas na própria 
lei; as referentes aos 2 por cento da renda 
tributária da União, e, além de outras, aquela que 
lhe outorga 50% dos ágios de produtos 
exportados da região. Para que mais dinheiro? 
Para saturar a euforia da industrialização nos 
centros urbanos? Qual é o economista louco que 
me pode afirmar que o Nordeste industrializado 
elimina o fenômeno das sêcas? Quem me poderá 
dizer que as indústrias vão assegurar o bem-estar 
social e econômico de uma região onde é a sêca 
o fator substancial do desajustamento do povo? 

Quem poderá negar que o fIagelo do Nordeste 
resume-se, sobretudo, na falta, na irregularidade e 
na inconstância das chuvas? 

E se ninguém pode negar essa realidade 
evidente, por que recusar a conclusão lógica  
de que a região sêca do Nordeste só tem  
um caminho de salvação, que é obter água, nos 
rios, nos açudes e nos mananciais do subsolo, 
para utilizá-la, dentro da técnica prodigiosa  
da irrigação? Será que o DNOCS está errado 
nessa concepção? Será que não entendem o 
problema os homens que vivem, há séculos, o 
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drama das sêcas? Será que se enganaram grandes 
técnicos e estadistas, mortos e vivos? Homens que 
viveram na região ou a estudaram, como Epitácio 
Pessoa, Getúlio Vargas, Gaspar Dutra, Juscelino 
Kubitschek, José Américo, Luiz Vieira, Arrojado 
Lisboa e tantos outros? Será que não valhem, aos 
teóricos, as lições de inúmeros países do mundo que 
resolveram problemas idênticos, dentro do mesmo 
plano em que está situado o DNOCS? 

Se a SUDENE, Sr. Presidente, demonstrasse 
que a sêca se combate por outro processo que não 
seja a obtenção d'água e a irrigação, eu bateria 
palmas ao gênio criador dêsses salvadores. Mas, o 
DNOCS está certo. O plano é exato – face a 
experiência, a observação e a ciência de todos os 
povos cultos. 

E se está certo, por que deseja a SUDENE 
dispor dos recursos que as leis outorgam ao 
DNOCS, dentro da letra e do espírito da 
Constituição? A insistência revela a intenção. O que 
pretendem é mais dinheiro para fins diferentes. 

Mas, isso é crime contra as populações rurais 
do Nordeste. É crime contra a Lei Maior do País que 
assegura a aplicação anual dos 3% da renda 
tributária da União; no combate específico aos 
efeitos das sêcas. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Dá Vossa 
Excelência licença para um aparte? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Com 
todo prazer ouvirei Vossa Excelência. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Como 
nordestino, solidarizo-me com o eminente colega. 
Tem V. Exa. tôda a razão em querer continue  
o D.N.O.C.S. autônomo em suas funções  
de assistência ao Nordeste. Ninguém pode  
negar a obra eficiente que êsse Departamento 
vem realizando nos Estados assolados 
 

pela sêca. Está aos olhos de todos. Além do mais, 
sua existência está assegurada por dispositivo das 
Disposições Constitucionais, através do qual três por 
cento da Receita tributária da União lhe são 
entregues para aplicar em obras contra as sêcas. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Agradeço o aparte de V. Exa. que muito me honra, e 
representa importante subsídio a meu discurso. Verá 
o nobre colega que meus argumentos são idênticos 
aos que acaba de emitir, como homem 
experimentado e conhecedor do verdadeiro 
problema do Nordeste. 

 
REVELAÇÕES INSENSATAS 

 
Executem os técnicos da SUDENE os planos 

imaginados com que vão salvar o Nordeste. Mas, se 
contentem com os bilhões de cruzeiros que irão ao 
seu poder. Excluam dêsse anseio febril, os 3% 
destinados à luta contra o flagelo. Dêem aos bilhões 
de que vão dispor o destino que lhes aprouver. Nós 
resistiremos, entretanto, enquanto Deus nos ajudar, 
a que tomem corpo as revelações insensatas que 
vão por aí. Fala-se em resolver o problema, 
deslocando-se populações rurais das zonas sêcas 
para as úmidas. Os nordestinos repelirão a tentativa 
de armas na mão. 

Isso seria a falência moral e técnica do 
Govêrno, e jamais poderia ocorrer no domínio do 
atual Presidente da República, já consagrado na 
região das sêcas como o maior benfeitor das 
populações sofredoras. Não seria solução do 
problema; seria a capitulação ao problema. 

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

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Com 
todo o prazer. 

 



– 763 – 
 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Quando a 
SUDENE formulou o projeto de salvação do 
Nordeste, nêle incluiu a migração de certo número 
de residentes nos locais das sêcas para regiões 
úmidas do Maranhão, Goiás e outros Estados. É 
recurso de que não se pode deixar de lançar mão, 
dada a sempre crescente densidade de população 
que o Nordeste, dentro de pouco tempo, não mais 
comportará. Ora, não é justo considerar afrontoso 
êsse ato; ao contrário, é uma necessidade. Todos 
sabemos, aliás, que o nordestino, quando mudado 
para outra zona, dentro de pouco tempo volta, 
porque nunca se esquece do torrão onde nasceu. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Agradeço o aparte do nobre Senador Fernandes 
Távora, que terminou referindo-se ao aspecto 
sentimental do problema. É verdade o que diz S. 
Exa. Na época de calamidade, o nordestino deixa 
sua terra e emigra; mas logo que a situação melhora, 
com a volta das chuvas, retorna ao lar, movido pelo 
amor à região. Não pode, todavia, o ilustre colega, 
com seu patriotismo e espírito público, esposar idéia 
que, a meu ver – permita-me dizê-lo – encerra um 
crime que se pretende praticar contra o Nordeste 
brasileiro. Vossa Excelência não ignora a repulsa 
que despertou o saudoso Presidente Arthur 
Bernardes quando preconizou o abandono da região 
assolada, transferindo-se as populações nordestinas 
para Estados onde houvesse possibilidade de vida 
mais feliz. 

Sabe V. Exa. quanto seria doloroso para  
um nordestino o abandono da gleba onde nasceu  
e se fixou, ainda que para viver em regiões mais 
ricas, porém, estranhas. Não desconhece por outro 
lado, o nobre colega, o sentido jurídico, moral  
e econômico que teria a política de se obrigar um 
 

homem ou uma população inteira, com economia 
organizada e vida estável, a abandonar seu habitat. 

Nobre Senador Fernandes Távora, permita-me 
V. Exa. dizer que esta seria a mais impatriótica, 
dolorosa e desumana das providências que o 
Govêrno poderia tomar contra os habitantes da zona 
rural do Nordeste brasileiro. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Há equívoco 
de V. Exa. quando atribui ao Presidente Arthur 
Bernardes o conselho de mudar a população 
nordestina para regiões mais felizes. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Não 
foi S. Exa. o autor da idéia? 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Foi o 
Deputado Cincinato Braga, de São Paulo, quem a 
sugeriu. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Tenha sido de um ou de outro a idéia, o certo é que 
foi o Presidente Arthur Bernardes quem abandonou 
inteiramente o problema das obras contra as sêcas 
no Nordeste. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Mandou 
sustar as obras iniciadas pelo Presidente Epitácio 
Pessoa, alegando a impossibilidade de continuá-las. 
Estranha V. Exa. que eu aceite o deslocamento das 
populações nordestinas para as regiões úmidas do 
País, considerando obra criminosa, aquilo que, a 
meu ver, é apenas caridade. Se não podem ser 
socorridos no Nordeste têm-no que ser nas zonas 
mais ricas. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –  
Lamento registrar que V. Exa. prega a política do 
abandono do Nordeste. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: –  
Não é política de abandono, meu  
ilustre amigo; é apenas o complemen- 
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to da política de recuperação. Se não podemos dar 
trabalho para manter na região em que nasceu tôda 
a população teremos que acomodar alguns em 
outros pontos, onde possam produzir e, com isso, 
auxiliar os que permanecem no torrão natal. É o que 
faziam os que emigraram para o Amazonas, São 
Paulo e outras zonas do País. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – A 
política de despovoamento e abandono da região 
nordestina, constitui, a meu ver – permita-me V. Exa. 
que o repita – verdadeiro crime. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Não se trata 
de abandono. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – O 
problema pode e deve ser solucionado por meios 
técnicos. O abandono seria a capitulação do 
Govêrno diante de questão passível de solução 
técnica e preconizada no sistema constitucional. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Se a 
SUDENE fôr capaz de dar trabalho e manter, com 
decência, tôda a população nordestina, in loco, 
naturalmente não haverá necessidade de deslocar 
alguns. Se, entretanto, como acredito, êsse 
deslocamento fôr fatal, não prejudicará o Nordeste; 
ao contrário, desafogá-lo-á, deixando mais à vontade 
os que lá se radicaram. Considero, por conseguinte, 
aceitável a medida, embora o mais desejável fôsse a 
permanência do nordestino em seu habitat. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Com 
muita satisfação. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Permita- 
me V. Exa. acrescentar ao seu argumento o  
de que, se qualquer Govêrno, hoje ou  
amanhã, tentar despovoar o Nordeste, ja- 
 

mais o conseguirá, pois o nordestino, pelo seu amor 
à terra, a ela está fixado. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Não se trata 
de despovoar. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Desconheço 
crime maior do que o de tentar transformar em 
deserto uma região riquíssima de possibilidades 
econômicas, como o Nordeste. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Essa 
política, reafirmo-o, nobre Senador, seria perdoem-
me os que estão do outro lado, criminosa; seria a 
fuga ao problema; a demonstração de incapacidade 
técnica do Govêrno em resolver conjuntura mais 
nacional que regional, tanto que com ela se 
preocuparam os constituintes de 1946. É dever 
constitucional do Govêrno combater os efeitos das 
sêcas, para fixar o homem ao meio. 

(Lendo). 
Fala-se ainda, Sr. Presidente, no incremento a 

uma pecuária e a uma agricultura resistentes às 
sêcas, como se fôsse possível a vida animal e 
agrícola em qualquer região, sem água, que é o 
elemento vital de sobrevivência. Nem as plantas 
xenófilas têm capacidade de produção, se lhes falta 
a umidade nas raízes pivotantes e profundas. Fala-
se em submeter o DNOCS à direção ou chefia de um 
economista, como se fôsse possível ao economista 
planejar e dirigir obras de engenharia, de hidráulica e 
outras atividades que escapam à técnica do 
economista. 

Não, Sr. Presidente, o problema é outro. 
O que se quer é integrar uma região assolada 

pelas sêcas no ritmo do progresso nacional. É  
dar solução ao problema criando condições de  
vida e felicidade a milhões de brasileiros, na  
própria zona onde êles se fixaram. – Essa é 
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a solução técnica e humana. É o que impõe o nosso 
sistema constitucional, quando em inúmeros textos, 
fala em combate aos efeitos das sêcas e fixação do 
homem às terras do seu trabalho. 

 
O DNOCS E SUA BENEMERÊNCIA 
 
Não me ocuparei do DNOCS no plano em que 

é êle desviado dos seus fins específicos e 
transformado em departamento de assistência social, 
como vem ocorrendo nas épocas de calamidades. E 
nem oculto e nem defendo as irregularidades 
verificadas na eclosão do flagelo. Se o fizesse seria 
para pedir a repressão de crimes e a punição de 
criminosos. 

Nunca para condenar o velho Departamento, 
inatacável, moral e tècnicamente, na execução 
normal dos seus planos de trabalho. 

Pouparei o Senado da enumeração das obras, 
de real interêsse público, já realizadas pelo 
D.N.O.C.S. em cinqüenta anos de atividade na 
região. Fiz êsse trabalho em outro discurso. O que 
se impõe é a imediata execução do plano 
complementar de irrigação. Possuímos oito bilhões 
de metros cúbicos dágua acumulada e que serão, 
dentro de poucos meses, acrescidos de quatro 
bilhões, com o término das obras de Orós, no Ceará. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Fique V. 
Exa. certo de que tôda essa água será 
organizadamente aproveitada em irrigação, e não 
como se fêz até agora. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Essa 
a verdadeira solução do problema nordestino – água 
e irrigação, e não despovoamento da região. 

Êsse imenso tesouro – a água – não  
teve ainda o aproveitamento social e econômico  
de que o Nordeste está carecendo, através 
 

dos trabalhos de irrigação. É o que minha emenda 
prevê e corrige. Logo se faça a irrigação, utilizando 
as águas já acumuladas, com a prévia 
desapropriação de terras irrigáveis teremos uma 
vasta região das sêcas transformada em campo de 
fartura e felicidade. 

Ninguém pode negar aplausos ao DNOCS. O 
próprio economista Celso Furtado, contrariando a 
campanha da imprensa, refere-se nessas palavras 
que se seguem ao benemérito órgão do Ministério da 
Viação: 

«Tenho repetidas vêzes afirmado que 
considero da maior relevância a obra que vem 
realizando no Nordeste o DNOCS. Tenho o mais alto 
aprêço pelos técnicos que dirigem êsse órgão... 
Negar a obra do DNOCS seria cometer injustiça com 
os seus dirigentes e técnicos atuais e desconhecer a 
significação profunda que teve para os destinos da 
região nordestina a intuição e o sacrifício de homens 
como Arrojado Lisboa, José Augusto Trindade, 
Guimarães Duque, entre outros». 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Vê V. Exa 
que o Diretor da SUDENE faz inteira justiça ao 
DNOCS. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – É o 
que estou registrando. Êsses trechos são de uma 
carta dirigida ao Senador Remy Archer, publicada no 
«Diário do Congresso» – Senado Federal – de 22 de 
setembro do corrente ano, que o jovem economista 
desfazia equívocos de jornais, envolvendo o seu 
ilustre nome. 

 
FEIÇÃO POLÍTICA 

 
O problema que ora discutimos, Sr.  

Presidente não comporta a feição político-partidária 
que já lhe deram. – Lamento que um dos 
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Partidos mais prestigiosos da República tenha 
fechado a questão contra a minha emenda. – Por 
que se impor a disciplina partidária em questão 
dessa relevância? Um problema social, técnico, 
econômico e administrativo, submetido ao jugo da 
pressão política, onde as consciências não podem 
falar! Se nós outros quiséssemos dar caráter 
partidário a tudo isso, não deixaríamos de considerar 
a presença de uma maioria de governadores de 
outra agremiação, no órgão de direção da SUDENE. 
– Não deixariamos de considerar o convite dirigido a 
uma das mais brilhantes escritoras dêste País, 
formulado por elementos que colaboraram na 
OPENO e bem chegados à ideologia esquerdista. – 
Convite insistente para que essa talentosa patrícia se 
encarregasse da tarefa de mobilizar os honrados 
representantes da Igreja, os Bispos, na defesa 
organizada dos objetivos da SUDENE. Não. Sr. 
Presidente, a minha emenda não teve inspiração 
partidária. Ela emergiu do meu pensamento 
exclusivo. Nasci e tenho vivido na região das sêcas. 
Conheço o nordeste e os seus problemas. 

 
INDÚSTRIA E ELETRIFICAÇÃO 

 
Não proferi jamais uma palavra contra o plano 

de industrialização e eletrificação do Nordeste. 
Aplaudo calorosamente a patriótica iniciativa do 
Govêrno. Será um fator de prosperidade da região, se 
o plano não descer ao campo das ambições 
subalternas. Mas é preciso comedimento. Há 
indústrias impróprias à região; e há industriais falidos, 
aguardando a prêsa dos recursos federais. O sonho 
da siderurgia no Nordeste brasileiro não merece o 
apoio governamental. Basta pensar na ausência de 
matéria-prima local e do combustível, para se antever 
o desastre do investimento. Promova-se uma 
 

industrialização racional, resguardada, porém, a 
verba constitucional das sêcas. 

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

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Com 
prazer. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Nesse 
ponto, ainda divirjo de V. Exa. aliás com grande 
pesar. Tenho muita satisfação quando minhas idéias 
coincidem com as do nobre colega. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Muito 
obrigado a Vossa Excelência. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Devo 
dizer a V. Exa., porém, que o Nordeste não  
é falho de matéria-prima para a siderurgia. 
Conheço de perto uma jazida, não extraordinária 
mas regular, de minério de primeira qualidade, 
com 68% de teor metálico, bem junto ao mar,  
no Norte do Estado. Nela já realizou prospecções 
um dos membros da família Guinle, que por lá 
andou querendo instalar siderurgia e chegou a 
firmar contrato com o dono das terras, o Sr. 
Fontenele. Temos também, bem perto, a matéria 
que serviria de combustível admirável – o babaçu 
que fornece mais calorias do que o próprio coque 
de carvão. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Vê, 
V. Exa., nobre Senador Fernandes Távora, que 
me baseio na convicção de que o Nordeste 
brasileiro não possui matéria prima nem 
combustível para essa indústria. Na hora em que 
se verificar a existência dêsses elementos, 
aproveitáveis econômicamente nesse novo tipo 
de investimento, estarei pronto para retificar o 
meu modo de pensar. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Muito bem; 
estamos então de acôrdo. 
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O SR. SÉRGIO MARINHO: – Vossa Exa. dá 
licença para um aparte? 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Com 
todo o prazer. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – Nobre Senador 
Argemiro de Figueiredo, já externei meu ponto de 
vista a respeito das questões que de certo modo 
circundam o problema central da reintegração social 
e econômica do Nordeste. Referi-me também aos 
alevantados propósitos que levaram V. Exa. à 
apresentação de emenda ao projeto de criação da 
SUDENE. Na mesma ocasião, porém, manifestei a 
suspeita de que V. Exa. não teria elementos para 
obstar nela se abrigassem propósitos menos 
elevados do que aquêles que o moveram. 

Pergunto, pois, a V. Exa.: por que o Govêrno, 
através de seus técnicos, dos seus especialistas, dos 
seus experts, do seu staft, êle que estudou longa e 
profundamente a situação do Nordeste, esmiuçando as 
peculiaridades que configuram a fisionomia da região 
nordestina – por que o Govêrno entendeu de criar a 
SUDENE e a ela sudordina órgão já existente, o 
DNOCS? Insurge-se V. Exa. contra a vinculação dêsse 
departamento à SUDENE; mas é preciso confessar, e 
proclamar, que quem estabeleceu êsse plano foi o 
Govêrno, ou melhor, o Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República, através do seu «staff», dos 
seus «experts». Hoje, estou convencido de que êsses 
técnicos, que estudaram o assunto exaustiva e 
minudentemente, estão carregados de razão, quando 
reivindicam essa vinculação. O DNOCS não é um 
órgão especializado em economia e desenvolvimento. 
Êle cuida de construir barragens, projeta irrigações, 
mas não estuda o problema nordestino no seu todo,  
no conjunto. Daí chegar eu à conclusão de que  
a SUDENE é uma superestrutura indispensá- 
 

vel à reintegração do Nordeste nos quadros da 
economia nacional. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Agradeço o aparte com que me honra o nobre 
Senador Sérgio Marinho; e, mais uma vez, rendo 
homenagens à sua inteligência e cultura. Respeito o 
ponto de vista de S. Exa., como de resto, o de 
quantos defendam idéias opostas à minha. Respeito 
ainda mais a opinião, as conclusões dos técnicos 
que ofereceram ao Excelentíssimo Senhor 
Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira o 
programa a que nos referimos. Minha preocupação, 
neste instante, todavia não é, absolutamente, 
indagar das origens dêsse projeto pendente de 
julgamento na Câmara dos Deputados. Preocupo-me 
ùnicamente em discutir tôdas as idéias, agitar os 
pensamentos e verificar finalmente, onde está a 
verdade! 

Não me interessa investigar se os técnicos 
que elaboraram o plano são do grupo que cerca o 
Govêrno. Isso não me interessa, Sr. Presidente. 
Interessa-me demonstrar, perante o Senado, perante 
a Câmara e a Nação, que o problema das sêcas do 
Nordeste não se resolve de forma diferente daquela, 
por que o resolveram outros países, em que 
fenômeno idêntico ocorre. Cumpre-me demonstrar 
que não erraram êsses homens, estadistas e 
técnicos, que vêm, desde o Império até a época atual 
estabelecendo as mesmas premissas, defendendo 
os mesmos pontos de vista, firmando as mesmas 
idéias que nós, partidários do DNOCS defendemos – 
idéias, e esquemas tendentes a encaminhar a 
solução do problema do Nordeste para essa fórmula 
– que outra não há – água e irrigação, a fim de 
transformar as zonas sêcas em férteis, 
proporcionando felicidade ao povo que nelas habita. 
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Sr. Presidente, meus argumentos parecem 
que não estão sendo bem percebidos. Disse há 
poucos instantes, que minha emenda não separa o 
DNOCS da SUDENE, ao contrário, é taxativa, 
imperativa no estipular que o DNOCS coopere com a 
SUDENE. 

O que defendo e defenderei enquanto me 
restarem energias é o princípio de que não há 
necessidade de entregar à SUDENE para destinos 
diferentes a verba que a Constituição outorga para 
fins específicos – qual seja o da defesa da população 
nordestina contra os efeitos das sêcas. 

Êsse, Sr. Presidente, meu ponto de vista: não 
permitir que uma verba, que tem destinação 
constitucional específica, seja aplicada em fins 
outros que não os previstos na Carta Magna. 

Está, exatamente nesse ponto a solução do 
verdadeiro problema do Nordeste – a sêca. Ninguém 
poderá dizer que o Nordeste incomoda a União, os 
Estados do Centro e do Sul por outro motivo, e 
senão nessa emergência, impulsionado pelas 
conseqüências do doloroso fenômeno, que 
desorganiza a vida social e econômica da região. 

Dêem água ao Nordeste e técnicos em 
irrigação e êle não precisará da ajuda de qualquer 
outro Poder, seja do Estado seja da União. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Ninguém 
duvida do patriotismo de Vossa Excelência. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Obrigado a V. Exa. Sei, Sr. Presidente, que há outros 
oradores inscritos, e já estou estendendo muito o 
meu discurso para responder aos apartes. Vou, pois, 
concluir. 

Sr. Presidente, não me atirem a pecha de 
inimigo do Nordeste. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: –  
Jamais V. Exa. poderá ser apontado co- 
 

mo inimigo do Nordeste, pois são dos mais 
relevantes os serviços que já prestou e Continua 
prestando àquela região. Suas iniciativas ali 
deixaram mesmo de ter caráter regional, pela 
profunda repercussão em todo o País. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Agradeço o generoso aparte com que me honra 
Vossa Excelência. 

(Lendo). 
Dizia, Sr. Presidente, não me atirem a pecha 

de inimigo do Nordeste. No Nordeste nasceram e 
viveram meus ancestrais. – Nêle eu vivo e sofro 
com os meus filhos. – Quando o egoísmo matasse 
no meu espírito tôdas as qualidades sentimentais 
de um ser humano, intangível e frio diante dos 
sofrimentos alheios, ainda me restaria, para ser 
acreditado na sinceridade dos meus propósitos, a 
minha própria defesa; a defesa de meus interêsses 
pessoais e de minha família, condicionados, 
certamente, à prosperidade da região onde vivo. 
Mas, nesta hora, e com emoção profunda, Sr. 
Presidente, eu reafirmo ao Senado e à Nação, que 
tenho o espírito voltado para Deus e para a minha 
Pátria. 

Defendo o pensamento generoso e patriótico 
do Govêrno e do Congresso, dando tudo que é 
possível dar pela redenção de um povo. 

Defendo vinte milhões de brasileiros 
disseminados pela zona do flagelo. Êstes, sim, os 
que sofrem a inclemência dos céus. Os que não 
podem montar indústrias porque são pobres. – Os 
que não têm energia nem luz, porque não habitam os 
centros urbanos. – Os que perdem as lavouras e os 
rebanhos. – Os que têm sêde e fome. – Os que 
vêem os filhinhos sacrificados à margem das 
estradas quentes, na tragédia dantesca das 
retiradas. 
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– É em nome dêles que eu luto para que lhes 
respeitem os recursos que a Constituição lhes deu. – 
Homens do Nordeste, o que fazeis? Não sentis que 
êsse é o nosso problema? 

Já pensastes na tortura de consciência que 
ireis sofrer? Faz horror imaginar? Imaginai, porém, 
um instante só. Imaginai o que vale a riqueza dos 
núcleos industriais, felizes e prósperos, quando lá 
fora, na imensa zona dos campos, a miséria 
campeia e a fome ceifa a vida de homens, mulheres 
e crianças. – Que sabor terá, então, o vinho que 
ireis beber? Que prazer tereis, sentindo aos vossos 
pés, figuras esquálidas e famintas? Mãos 
estendidas e suplicantes! Lágrimas rolando em 
faces angustiadas. Olhos embaciados nos 
estertores da morte. Não, Sr. Presidente. – 
Aumentem a felicidade dos ricos mas reduzam a 
desgraça dos pobres. (Muito bem; muito bem. 
Palmas. O orador é cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o 
nobre Senador Lameira Bittencourt, por cessão do 
nobre Senador Paulo Fernandes, segundo orador 
inscrito. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT (lê o 
seguinte discurso): – Senhor Presidente. 
Contràriamente aos meus hábitos parlamentares, 
apesar da inexorável premência de tempo, resolvi 
fazer escrito êste discurso, ao invés de falar de 
improviso como de oportunidades anteriores. 

E resolvi escrever êste discurso, Sr. 
Presidente, embora sem nenhuma veleidade  
literária ou preocupação de forma, estilo ou beleza, 
antes mui a propósito vazando-o em têrmos  
singelos e despretensiosos porque, referindo-se  
êle em certa parte, senão em sua parte principal  
e maior, às opiniões e afirmativas formuladas  
no mui egrégio Supremo Tribunal Federal, 
 

por dois dos seus mais conspícuos e eminentes 
membros (a um dos quais me ligam, por sinal, laços 
de cordial estima) entendi mais prudente e indicado 
ter o mais vigilante empenho e rigoroso cuidado em 
apenas dizer, em esclarecimento e defesa do 
Govêrno no caso, tão sòmente o que precisa, pode e 
deve ser dito, e nos têrmos mais sóbrios e serenos, 
não só como justa homenagem aos dignos ministros 
de quem lamentamos discordar, como para que nada 
e nada possa perturbar, prejudicar, ou ameaçar, 
sequer, direta ou indiretamente, ao salutar princípio 
constitucional da harmonia e independência dos 
poderes, pedra angular de um bom regime 
democrático, em pleno e regular funcionamento, que 
a todos nós, legisladores, magistrados e 
governantes, cumpre respeitar e preservar, com o 
maior zêlo, correção e vigilância. 

Entendo, mesmo, Sr. Presidente, por essa 
circunstância de ordem constitucional, que a ninguém 
será lícito olvidar, pela natureza delicada do assunto e 
ainda porque aos meus deveres de Senador da 
República se somam as responsabilidades de Líder 
do Govêrno nesta Casa, que preferível seria, ou será, 
pecar por demasia de ponderação, equilíbrio e 
sobriedade que por qualquer exagêro ou excesso de 
entusiasmo e calor na defesa do que sinceramente 
consideramos justo e acertado. 

Muitas vêzes, Sr. Presidente, a palavra do 
orador a serviço da paixão, ou dominado pela 
emoção, por mais nobre e sincera que seja a causa, 
desserve, prejudica e trai o pensamento e a intenção 
de quem fala. 

Ainda assim, Senhor Presidente, mesmo com 
essas cautelas e limitações indispensáveis, não 
traria eu o assunto ao Senado se as opiniões e 
críticas a que estou me referindo, e que já são  
do conhecimento desta Casa, manifestadas 
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em sessão da nossa mais alta Côrte da Justiça, não 
tivessem aqui sido repetidas, comentadas, 
endossadas e aplaudidas, em discurso de ontem do 
nosso eminente colega e nobre Senador Mem de Sá, 
cujo nome sempre declino com sincera simpatia e 
aprêço. 

O SR. MEM DE SÁ: – Simpatia e aprêço 
recíprocos. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Muito 
grato a Vossa Excelência. 

Essas críticas, mais veementes que justas, 
mais inflamadas que exatas, em que pesem a alta 
dignidade dos que a proferiram, podem assim ser 
resumidas ou desdobradas, no que têm de mais 
concreto, determinado e objetivo, mais carecedor de 
esclarecimento e contradita, já que, no restante, se 
limitaram a exprimir meras impressões pessoais, 
confessadamente inspiradas em opiniões e artigos 
de terceiros... 

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

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Não me 
reporto nesta parte, ao que declarou V. Exa., e sim à 
opinião de eminentes membros do Supremo Tribunal 
Federal que, no entanto, foram ontem expendidas 
pelo nobre colega. 

O SR. MEM DE SÁ: – São exatamente as 
minhas. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Prossigo, 
Sr. Presidente, após prestar esclarecimentos, que 
considero necessários e oportunos, ao eminente 
Senador Mem de Sá. 

Dizia eu, confessadamente inspirados em 
opiniões e artigos de terceiros e não em conhecimento 
de ciência própria, direto, in loco, das atuais condições 
de Brasília, o que, se ocorresse, sem dúvida, lhes 
 

daria mais fôrça e autoridade: 1º – que a pressa da 
mudança da Capital e a fixação, considerada abusiva 
e descabida, da data da transferência do Supremo 
Tribunal Federal, por ato ou decisão, odioso, de 
arbítrio, prepotência ou fôrça do Executivo; 2º – essa 
mudança estar sendo planejada e a construção do 
novo edifício do Supremo Tribunal Federal feita pelo 
Executivo, sem ter sido ouvido a respeito, o mesmo 
Tribunal, antes sem o seu mínimo conhecimento, 
anuência ou participação. 

Quanto à primeira objeção, facílimo será 
respondê-la, como já o fêz, em sábias e sóbrias 
palavras, com uma serenidade e acêrto dignos de 
louvores, o eminente Presidente da nossa mais alta 
Carta de Justiça, o Sr. Ministro Orosimbo Nonato: 
«a data da mudança – advertiu S. Exa. 
textualmente – a lei peremptòriamente a previu, 
sem distinguir, nem prever hipóteses contrárias». 
«A sua data, (prossegue o preclaro Ministro) em 
princípio, está terminantemente fixada em lei, 
descabendo qualquer alta ração que não parta do 
Poder Legislativo». 

Em verdade, como sabido, pela Lei nº 3.263, 
de 1º de outubro de 1957, mera decorrência, vale 
assinalar ou recordar, do art. 4º, parágrafo 3º, do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, lei aliás 
da iniciativa da própria Oposição, na pessoa de um 
dos seus mais prestigiosos líderes, «a transferência 
da Capital da União para o novo Distrito Federal será 
no dia 21 de abril de 1960». 

O SR. MEM DE SÁ: – Parece-me ter ouvido V. 
Exa. dizer 1º de abril. Freud explicaria êsse engano 
de Vossa Excelência. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Lamento, 
desta vez, quando trato de assunto sério, não 
responder a Vossa Excelência. 
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O SR. MEM DE SÁ: – E V. Exa. acha que 
Freud não é sério? É muito sério. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Mas essa 
inovação de 1º de abril é que não é séria. 

O SR. MEM DE SÁ: – Foi Vossa Excelência 
quem a fêz. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT (lendo): – 
Se assim é – e ninguém de boa fé poderá contestá-lo 
– se legem habemus, se há uma lei em plena 
vigência, e completa validade, que a todos, juízes, 
governadores, governantes cumpre respeitar e fazer 
respeitar, até porque doutro modo estaríamos no 
caos jurídico, no império da anarquia, da 
irresponsabilidade e da rebeldia, incompatível com a 
consciência jurídica e a formação democrática do 
País, como acusar-se o Govêrno, precisamente por 
estar cumprindo, respeitando e executando uma lei 
votada pelo Congresso Nacional? 

Dir-se-ia que tôda lei tem, ou deve ter, 
condições de exeqüibilidade, cuja apreciação, 
necessàriamente subjetiva e pessoal, ficaria ao critério 
dos que devem cumpri-Ia o que, por si só, já tornaria 
essa doutrina ou teoria pouco aceitável, se não 
perigosa, até pelo grave precedente que abriria, 
permitindo, estimulando e coonestando, pelo menos à 
percepção dos menos ponderados ou mentalizados, o 
desrespeito fácil às leis votadas pelo Congresso, 
numa evidente subversão ou deformação dos 
princípios e normas jurídicas que devem disciplinar a 
vida de qualquer país civilizado, democrático. 

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

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Com 
prazer. 

O SR. MEM DE SÁ: – Um dos Ministros, aliás, 
encarou o problema. Trata-se de uma lei da Maioria 
do Congresso, que a fêz e mantém, porque não a 
quer reformar. Realmente, a Maioria do Congresso, 
no momento, é responsável aparente pela decisão, 
mas houve um Ministro que citou outra lei elaborada 
pelo Congresso ou autoridade competente, que não 
pode ser cumprida. É o caso do condenado à medida 
de segurança, por falta de condições. É o velho 
provérbio: «Ad impossibilia nemo te netur". De  
modo que o Ministro foi até muito humilde,  
porque se imaginou na situação que estabelecia 
analogia com êsse caso do condenado à medida de 
segurança, que não a cumpre por falta de condições 
materiais. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – É 
precisamente a essa objeção, a essa ponderação, a 
êsse ponto de vista, de que eu me permito discordar, 
que estou respondendo, e não completei ainda 
minha resposta nessa parte. 

O SR. MEM DE SÁ: – Vou esperar. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Se, 

porém, V. Exa. quer colocar a questão invocando o 
argumento da autoridade de V. Exa. no sentido 
técnico de interpretação da lei... 

O SR. MEM DE SÁ: – Apenas citei... 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – ...o 

argumento não é o mais indicado na  
hermenêutica, na interpretação de que qualquer 
texto legal... 

O SR. MEM DE SÁ: – Cá está um que nunca 
usou. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – ...poderei 
responder a V. Exa. se Ministro houve que de- 
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fendeu e sustentou essa tese agora fixada ou 
recordada por V. Exa. também Ministro houve, não 
menos categorizado, ainda com a responsabilidade 
de Presidente do Supremo Tribunal Federal, que 
respondeu que uma lei só pode ser descumprida 
quando revogada ou derrogada por outra lei, até 
porque V. Exa. há de concordar que essaaaa 
doutrina é muito perigosa... 

O SR. MEM DE SÁ: – Realmente. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – ...e dá 

margem a precedente que não seria desejável 
estimular e apoiar. 

O SR. MEM DE SÁ: – Há outras coisas 
perigosas que poderiam ser lembradas, a respeito do 
Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Com 
licença do nobre Senador Mem de Sá, vou 
prosseguir no meu discurso. 

(Lendo). 
Mas ainda mesmo que lícito fôsse, por êsse 

motivo ou sob êsse fundamento, negar-se cumprimento 
e acatamento a uma lei, em pleno vigor, não revogada 
ou derrogada, como aceitar-se que a priori, com tanta 
antecedência e precipitação, seis meses antes da data 
marcada em lei para a mudança da Capital, possa ser 
afirmada, em têrmos categóricos e irrecorríveis, a 
impossibilidade ou inviabilidade da efetivação dessa 
mudança e, afirmada, por pessoas dignas e sinceras, 
sem dúvida, mas que não conhecem Brasília, que se 
têm recusado a visitá-la, ignorando, portanto, de todo, o 
estado e condições atuais de suas obras, inclusive a do 
suntuoso e imponente prédio do Supremo Tribunal 
Federal? 

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

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Pois não. 
O SR. MEM DE SÁ: – Como pode parecer que 

essa parte me diz respeito, declaro que, quanto ao 
meu discurso de ontem, não era necessário eu ir a 
Brasília para afirmar tudo quanto nêle se contém. 
Baseei-me, mais que no depoimento dos meus 
olhos, na palavra do Departamento Administrativo do 
Serviço Público; só nêle. Se alguma coisa não está 
certa, são os dados dêsse Departamento que 
precisam ser corrigidos. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Não 
tenho dúvidas de que V. Exa. procurou arrimar-se, 
inspirar-se na palavra do Departamento 
Administrativo do Serviço Público, mas estou certo, 
também; que entendida e interpretada a modo de V. 
Exa., sem que isso importe em nenhuma restrição à 
sua sinceridade. Conheço a opinião do ilustre e 
digno titular dêsse órgão da administração, o Dr. 
João Guilherme Aragão e posso afirmar que, com 
base na sua opinião, Vossa Excelência não poderá 
chegar a essa conclusão. 

O SR. MEM DE SÁ: – Devo dizer que  
o Sr. João Guilherme Aragão me merece muito,  
tanto que eu achava que deveria ter sido êle 
nomeado Ministro de Economia do Itamarati, pelos 
seus altos títulos e não outrem sem classificações 
para o cargo. O Dr. João Guilherme Aragão tem 
êsses atributos e dou grande aprêço ao que S. Sa. 
afirma. Entretanto, citei dados a respeito do que S. 
Sa. informou oficialmente ao Senado, sôbre o 
número de servidores do Executivo que vão  
para Brasília. A base desta informação dêsses 
números, desenvolvi um raciocínio, para o  
qual era completamente dispensável minha visita a 
Brasília. Segundo êsse raciocínio, o Poder Exe- 
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cutivo, realmente, não poderá transferir-se para 
Brasília. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Data 
vênia, V. Exa. apesar dos recursos da sua tanta vez 
comprovada inteligência e habilidade parlamentar, 
está deslocando um pouco a questão. Não se está 
cogitando de saber quantos funcionários dos três 
poderes vão para Brasília. 

O SR. MEM DE SÁ: – Foi nesse sentido o 
meu discurso. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Não 
estou respondendo ao discurso de V. Exa., – 
compreendeu V. Exa. perfeitamente – mas às 
ponderações e aos reparos feitos no Supremo 
Tribunal Federal. 

O SR. MEM DE SÁ: – Referiu-se V. Exa. aos 
que falam sem ter ido lá ver. Julguei que me atingia. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – V. Exa. 
não acredita em Brasília! 

O SR. MEM DE SÁ: – Acredito! Acredito na 
loucura. Não acredito é que devamos ir para lá. 
(Riso). 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Eu 
convidaria V. Exa, cujo bom humor, inteligência e 
graça são sempre tão bem recebidos neste Plenário, 
a que pelo menos durante alguns instantes, se não 
em homenagem a Brasília, mas em deferência 
generosa a êste seu amigo e admirador, procurasse 
dar o devido tom de seriedade à questão que 
procuro tratar sériamente. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. comete grave 
engano, pensando que não há seriedade nas minhas 
afirmativas. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT (lendo): – 
Claro está que em tal assunto, de tal magnitude e 
delicadeza, para adotar se a solução extrema e 
perigosa do não cumprimento de uma lei por falta 
absoluta de condições de exeqüibilidade, não é 
aconselhável e apropriado a ninguém, máxime com 
as responsabilidades de juiz ou de legislador, 
orientar-se apenas por ouvir dizer. 

A nós, que temos visitado e conhecemos 
Brasília, que podemos assim falar e testemunhar, com 
conhecimento de causa, que, não faz muito, voltamos a 
visitá-la, em grupo de Senadores, de todos os matizes 
políticos, todos, todos sem exceção, magnìficamente 
impressionados com o que vimos, a nós que assim 
estamos habilitados a pensar e opinar, não à base de 
paixões, preconceitos e injunções políticas, mas 
realmente pelo que vimos, sabemos e sentimos, como 
se nos afigura, Sr. Presidente, sem nenhuma 
consistência nem sentido, por exemplo, a acusação, 
tanta vez repisada, que nada há na nova Capital, nem 
água, nem luz, nem habitações, nem condições 
mínimas de habitabilidade e salubridade, se todos 
testemunhamos, ao contrário, exatamente ao contrário, 
que água existe tanta que, além de bastar para o 
abastecimento pròpriamente dito da cidade e dos seus 
serviços de energia elétrica, ainda sobra para o lago 
artificial (já em grande parte cheio) que circunda tôda a 
futura Capital, que já estão prontos milhares de casas e 
de apartamentos (êstes de uma peça até quatro, cinco 
e seis) e que seu clima é dos mais sadios e puros do 
Brasil! 

O SR. MEM DE SÁ: – Ninguém discutiu isso, 
mas também é certo que não há passarinho lá. 
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O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Meu 
nobre colega... 

O SR. MEM DE SÁ: – É fato. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – 

Felizmente, com muita satisfação para mim e para 
comprovação da Legitimidade da causa que estou 
defendendo, V. Exa. só encontra, neste instante, 
para alegar contra Brasília, que lá não há 
passarinhos, o que aliás, já foi formalmente, 
dignamente contestado aqui pelo nobre 
representante de Goiás, Senador Pedro Ludovico. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não pode haver 
pássaros onde não há árvores. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Pelo que 
vejo, V. Exa. tem o dom de ver à distância; V. Exa. 
não foi ainda a Brasília. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. foi a Tóquio? 
Acredita na existência do Fuji-y-ama? 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – É outra 
coisa. V. Exa. abusa do direito de sofismar. 

(Lendo). 
No tocante à acusação de que o Supremo 

Tribunal Federal não estaria sendo ouvido sôbre a 
sua mudança para a Capital, o que se exato fôsse, 
realmente mereceria a mais severa censura, não 
menos fácil será mostrar, documentadamente, a sua 
absoluta e notória improcedência. 

Para consegui-lo, bastaria transcrever, aqui, 
êstes trechos da resposta dada aos Exmos. Srs. 
Ministros Luiz Gallotti e Ribeiro da Costa pelo eminente 
Presidente, Sr. Ministro Orosimbo Nonato, que com a 
sua alta autoridade moral e funcional repôs a questão 
em seus devidos têrmos, esclarecendo, cabalmente, o 
equívoco aqueles dignos magistrados: 

«...Por mais de uma vez fui procurado, como 
Presidente dêste Tribunal, por pessoas 
encarregadas da mudança da Capital para Brasília, 
para o assunto a que S. Exa. se referiu. 

S. Exa. é um dos eminentes Ministros que aqui 
estaria respondendo. 

(Lendo). 
Aqui estiveram – afirma o Sr. Presidente do 

Supremo Tribunal Federal – os Srs. Drs. Israel 
Pinheiro e Oscar Niemeyer, com plantas e  
planos, como na oportunidade a todos comuniquei. 
Recebi, também, planos de construção de  
casas e de tudo isso dei oportuno conhecimento. 
Não guardei sigilo em tôrno dêsses fatos. 
Comuniquei o oferecimento dessas plantas uma  
das quais ficou em, exposição, durante vários  
dias, neste Tribunal. Depois, recebi pedido para 
designar um funcionário que, juntamente com outros, 
tomasse providências indispensáveis à mudança, 
cuja data a lei peremptòriamente, sem distinguir e 
sem prever hipótese contrária, previu. Êsse cargo foi 
ocupado, durante algum tempo pelo Dr. Cordeiro de 
Melo e, com a sua aposentadoria, pelo Dr. Ismael 
Cavalcanti, sendo que ambos tiveram entendimentos 
com o DASP sôbre assuntos rotineiros, a respeito 
dos quais não cabia a mim nem aos eminentes 
colegas interferir, ao que me parece, em deliberação 
coletiva». 

Mas, além dêsse testemunho absolutamente 
veraz e idôneo, por todos os títulos e motivos,  
acima de qualquer suspeita ou restrição  
seja-nos lícito, ainda, transcrever, 
 

 



– 775 – 
 
a seguir, alguns dos vários ofícios que, em 
complemento a entendimentos e contatos pessoais 
havidos, foram trocados entre a presidência do 
Supremo Tribunal Federal e a sua Secretaria e os 
presidentes do Grupo do Trabalho da Mudança da 
Capital e da Novacap, os Srs. João Guilherme de 
Aragão e Israel Pinheiro, numa demonstração 
irrecusável de que, há mais de ano o assunto vinha 
sendo tratado com a mais absoluta correção e lisura 
junto àquele Tribunal pelos órgãos e serviços 
próprios do Executivo. 

 
«GABINETE DO PRESIDENTE DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. 
 
Rio de Janeiro, 18 de agôsto de 1958. 
Ao Dr. Guilherme Aragão, de ordem do Sr. 

Presidente. – A. Dourado (20-8-58). 
Excelentíssimo Senhor Doutor Juscelino 

Kubitschek de Oliveira. 
DD. Presidente da República. 
Em resposta à carta de 28 de julho próximo 

passado, recebida a doze do corrente, cumpre-me 
enviar a V. Exa. uma relação contendo o número de 
Ministros e funcionários deste Tribunal, num total de 
cento e vinte e nove. 

Devo esclarecer a V. Exa. que êste Tribunal 
trabalha com número reduzido de funcionários, 
estritamente necessários ao desenvolvimento. 
regular dos serviços. 

Tenho o prazer de reiterar a V. Exa. os 
protestos de elevada consideração e aprêço. – 
Orosimbo Nonato». 

«SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
 
Rio de Janeiro, D. F., em 15 de setembro de 

1958.  
Senhor Ministro. 
Acuso o recebimento do Ofício G-2.093, de 1º 

do corrente, apresentando a esta Presidência o Dr. 
Jayme de Assis Almeida, Assistente do Gabinete de 
Vossa Excelência e incumbido de ter entendimento, 
com os órgãos do Poder Judiciário, necessários à 
ultimação dos estudos que estão sendo realizados 
pelo Grupo de Trabalho encarregado da 
transferência dos órgãos federais para Brasília. 

A Secretaria dêste Tribunal está autorizada a 
fornecer ao representante do aludido Grupo de 
Trabalho os esclarecimentos que forem necessários 
ao objetivo visado. 

Apresento a V. Exa. os protestos de alta 
consideração e aprêço. a.) Orosimbo Nonato, 
Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

A S. Exa. o Sr. Dr. Cirilo Júnior DD. Ministro da 
Justiça e Negócios Interiores». 

«Em 25 de novembro de 1958. 
Nº 53. 
Senhor Ministro. 
Confirmando os entendimentos pessoais 

mantidos com essa Egrégia Presidência pelos 
representantes do Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores no Grupo de Trabalho, criado pelo Decreto 
número 43.285, de 25-2-58, tenho o prazer de 
solicitar a V, Exa. a designação de um representante 
da Secretaria dêsse Colendo Tribunal para 
acompanhar os estudos que estão sendo realizados 
pelo Grupo de Trabalho, com a finalidade de 
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promover a transferência de órgãos federais para 
Brasília. 

2. No momento em que essas atribuições são 
ampliadas e melhor definidas pelo Decreto número 
44.767, de 30 de outubro, de 1958, a colaboração 
ora solicitada será de grande utilidade para os 
interêsses comuns dos Poderes Executivo e 
Judiciário no que se refere ao planejamento e 
execução das tarefas relacionadas com a mudança 
da Capital para Brasília. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Exa. os protestos da minha alta estima e mais 
distinta consideração. a.) João Guilherme de Aragão, 
Dirigente do Grupo de Trabalho. 

A S. Exa. o Sr. Ministro Orosimbo Nonato – 
DD. Presidente do Supremo Tribunal Federal». 

«Em 22 de dezembro de 1958. 
Nº 76. 
Senhor Ministro. 
Tenho a honra de acusar o recebimento do 

Ofício nº G-295-58, de 1º do corrente, em que V. 
Exa. comunica a designação do Dr. Augusto 
Cordeiro de Mello, Secretário dessa Egrégia 
Presidência, para acompanhar os estudos que estão 
sendo realizados pelo Grupo de Trabalho, com a 
finalidade de promover a transferência dos órgãos 
federais para Brasília. 

Apresentando os agradecimentos do Grupo de 
Trabalho, aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Exa. os protestos da minha alta estima e distinta 
consideração. – a.) João Guilherme de Aragão, 
Dirigente do Grupo de Trabalho. 

A S. Exa. o Sr. Ministro  
Orosimbo Nonato – DD. Pre- 
 

sidente do Supremo Tribunal Federal». 
 

SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL 

 
Rio de Janeiro, 6 de agôsto de 1959. 
Nº G-203-59. 
Senhor Presidente. 
Encaminhando-vos, por cópia, a inclusa 

representação feita ao Exmo. Sr. Presidente deste 
Supremo Tribunal e o despacho por S. Exa. exarado 
na mesma, solicito a fineza de vossas informações 
sôbre o assunto nêle contido. 

Tendo em vista a magnitude do problema, de 
cuja solução dependerá, talvez, a ida ou não, para 
Brasília, de alguns dos Srs. Ministros dêste Tribunal, 
encareço-vos a urgência de vossa resposta. 

Neste ensejo, reitero-vos os protestos do mais 
elevado aprêço. – a.) Ismael Cruvelo Cavalcanti, 
Secretário da Presidência do Supremo Tribunal 
Federal. 

 
SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL 
 
Sr. Presidente. 
1) Designado por V. Exa., para em 

substituição ao Dr. Cordeiro de Mello, compor o 
Grupo de Trabalho que cuida da mudança e 
instalação dêste Tribunal em Brasília, desejo pô-lo 
ao par do estado atual dos trabalhos naquele Grupo, 
com o objetivo de salvaguardar responsabilidades 
futuras quanto ao fracasso que possa vir a acorrer 
com relação a erros, deficiências, imprevidências etc. 

2) Desde dezembro do ano passado,  
até a presente data, apenas por duas  
vêzes fomos convocados para reunião  
do Grupo e, em ambas, nada de 
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prático foi resolvido e nenhuma das nossas 
indagações obteve resposta satisfatória. 

3) É assim, Sr. Presidente, que não obtivemos 
a «maquete» do edifício em construção, nos sendo 
remetido, apenas, uma planta do mesmo, sem o 
desenho da fachada. 

4. Pela planta observamos várias deficiências 
e, mesmo, alguns erros na divisão interna do edifício, 
de difícil, ou mesmo impossível conserto após a 
conclusão das obras. 

5) Nada, até agora, nos foi respondido e as 
obras caminham, céleres, para a conclusão. 

6) No que diz respeito às residências 
reservadas para os Senhores Ministros nada 
conseguimos saber. 

São prédios isolados? Serão apartamentos? 
Existirão nêles o mínimo de confôrto exigido? 
Possuem local para biblioteca? 

O mais grave, porém, Senhor Presidente, é 
que nada nos podem informar com relação a 
provisão de verbas para o mobiliário, máquinas, 
transporte etc. 

Serão essas despesas custeadas pela 
Novacap? Deverão constar do nosso orçamento? A 
quanto montarão? 

O mês de junho caminha para o seu final e 
nenhuma providência poderemos tomar. 

Antes de terminar desejamos salientar o 
esfôrço e boa vontade demonstrados pelo Dr. Jayme 
de Almeida, do Gabinete do Senhor Ministro da 
Justiça, que tudo tem feito no sentido de nos 
atender, inclusive gentilmente vindo a êste Tribunal, 
por mais de uma vez, para prestar esclarecimentos. 

Com a devida vênia, desejo  
propor um entendimento dire- 
 

to, autorizado por V. Exa. com o Doutor Israel 
Pinheiro, a fim de que, de uma vez, seja tudo 
devidamente esclarecido. 

Rio 17 de junho de 1959 – Ismael C. 
Cavalcanti, Secretário da Presidência. 

Despacho – Providencie-se, com urgência,  
na forma sugerida, com entendimentos, também, 
com o Exmo. Sr. Ministro da Justiça. – Orosimbo 
Nonato. 

Rio de Janeiro, agôsto de 1959. 
Senhor Secretário. 
Em atenção ao ofício, com que V. Exa. 

encaminha a esta Presidência, cópia da Exposição 
de 17 de junho passado, dirigida por Vossa Senhoria 
ao Senhor Presidente dêsse Egrégio Tribunal, tenho 
o prazer de transmitir lhe os seguintes 
esclarecimentos sôbre os assuntos que dizem 
respeito às atribuições desta Entidade: 

a) as obras do edifício do Supremo Tribunal 
Federal, iniciadas em dezembro de 1958, estarão 
terminadas no mês vindouro de setembro; 

b) das plantas dêste edifício – elaboradas pelo 
órgão próprio da Novacap, depois de uma visita 
pessoal do Doutor Oscar Niemeyer, a êsse Tribunal, 
em minha companhia – foi fornecida uma coleção ao 
antecessor de Vossa Senhoria, Dr. Cordeiro de 
Mello, em outubro de 1958, através do Grupo de 
Trabalho e outra ao Doutor Procurador Geral da 
República, em junho de 1959. 

c) A Novacap já tomou providências 
necessárias à construção, em tempo útil, de 
residências individuais para os Senhores  
Ministros do Supremo Tribunal Federal e Doutor 
Procurador Geral da República, no Setor Sul de 
Habitações individuais; 
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d) em relação ao Supremo Tribunal Federal, a 
Novacap promoverá a aquisição dos móveis 
necessários à instalação dêsse órgão na sua nova 
sede. 

Ao Ilustríssimo Senhor Doutor Ismael Cruvelo 
Cavalcanti M.D. Secretário da Presidência do 
Supremo Tribunal Federal. 

Estimaria que êsse Tribunal esclarecesse a que 
autoridade ou órgão administrativo incumbiria a 
necessária articulação com a Novacap, para a perfeita 
execução do encargo constante da letra e supra. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a 
Vossa Senhora os protestos de elevado aprêço e 
distinta consideração. 

Israel Pinheiro, Presidente. 
 

SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL 

 
Nº G-229-59. 
Rio de Janeiro, 17 de setembro de 1959. 
Senhor Presidente. 
Acuso e agradeço o recebimento do seu Ofício 

778, de agôsto próximo passado, de cujo conteúdo 
dei ciência a S. Exa. o Sr. Ministro Presidente. 

Atendendo ao solicitado na parte final do 
aludido ofício, informo que sou a autoridade 
encarregada de entrar em entendimento com a 
Novacap sôbre os assuntos referentes à instalação 
dêste Tribunal em Brasília. 

Desejo, ainda, sugerir a Vossa Excelência a 
designação de um funcionário, que venha a êste 
Tribunal, trocar idéias e sugestões, com referência 
ao mobiliário. 

Aproveito o ensejo para reiterar os protestos 
do mais elevado aprêço. 

a.) Ismael Cruvelo Cavalcanti, Secretário da 
Presidência do Supremo Tribunal Federal. 

Ao Exmo. Sr. Dr. Israel Pinheiro. 
DD. Presidente da Novacap.  
Rio de Janeiro, 22 de setembro de 1959. 
Exmo. Sr. 
Ismael Cruvelo Cavalcanti.  
Secretário da Presidência do Supremo 

Tribunal Federal.  
Senhor Secretário. 
Atendendo à solicitação dêsse Egrégio 

Tribunal, em Ofício nº 229, de 17 do corrente,  
tenho a honra de comunicar a V. Exa. que  
designei o funcionário desta Companhia Sr. Jorge 
Alberto Vinhais – a fim de colaborar com  
Vossa Excelência no que se refere às sugestões 
para o mobiliário do Supremo Tribunal Federal, em 
Brasília. 

Sirvo-me do ensejo para reiterar a V. Exa. os 
meus atenciosos cumprimentos. – a.) Israel Pinheiro, 
Presidente. 

Sr. Presidente, aí fica a documentação, para 
ser lida, examinada e comentada – se fôr o caso – 
por qualquer dos ilustres colegas. 

O SR. MEM DE SÁ: – Comentada pelos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal. Não tenho 
nada com isso. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Lamento 
interromper o discurso do eminente Líder. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Ouço 
sempre com prazer os apartes de Vossa Excelência. 

O SR. RUY CARNEIRO: – O maior trabalho 
que V. Exa. pode fazer em favor de Brasília é insistir 
para que o nobre Senador Mem de Sá a  
visite. Embora oposicionista impiedoso, acredito  
que S. Exa. 
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aceitará o convite, pois é homem independente. 
Assim, o ilustre representante gaúcho verificará, 
pessoalmente, que a nova Capital estará em 
condições, na época prevista, de abrigar os três 
Poderes. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – O convite 
já foi feito. 

O SR. MEM DE SÁ: – Permite o nobre Líder 
da Maioria, que responda, desde logo, ao nobre 
Senador Ruy Carneiro, que é tão homem de bem 
quanto eu. Apenas sou oposicionista impenitente, e 
Sua Excelência, governista ardoroso; logo, somos 
iguais, apenas com sinais contrários. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Perfeitamente. 
O SR. MEM DE SÁ: – Quanto ao convite para 

que eu vá a Brasília, é perda de tempo, pois já estou 
emprazado, nesse sentido, com o nobre Senador 
Filinto Müller. Apenas não fui... 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Apesar 
de insistentes apelos. 

O SR. MEM DE SÁ: – ...há poucos dias, 
porque minha filha chegava dos Estados Unidos, 
sòzinha, e eu tinha de esperá-la no Galeão. 
Exclusivamente por êsse motivo não acompanhei os 
ilustres colegas. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Exatamente por 
isso estou instando para V. Exa. ir agora; e se as 
condições locais forem boas, certamente as 
reconhecerá. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Tenho a 
convicção. 

O SR. MEM DE SÁ: – Perfeitamente.  
Apenas solicito de V. Exas. que leiam meu  
discurso. Sei que é enfadonho, desagradável:  
mas leiam-no. Se estiverem com insô- 
 

nia, é aconselhável. Verão que minhas afirmações 
não dependem de visão material. Tirei conclusões 
em face de dados concretos, fornecidos pelo 
Govêrno, demonstrando que o Poder Legislativo não 
se vai mudar: quem se mudará é um congresso de 
fantasmas. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Não 
apoiado. No particular V. Exa. não está sendo 
apenas injusto com o Sr. Presidente da República: é 
injusto com seus colegas, que merecem melhor 
tratamento. Pode crer que a mesma sinceridade que 
o inspira a combater Brasília, é a que leva a grande 
maioria de Senadores e Deputados, sem distinção 
de Partidos, a apoiá-la. 

O SR. MEM DE SÁ: – Digo que são 
fantasmas. V. Exa. não me entendeu. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Ignoro 
porque V. Exa. sempre tão nobre, tão elevado, tão 
sereno, tão cavalheiro em julgar e tratar seus 
colegas, desde ontem, talvez levado pelo arroubo da 
paixão contra Brasília, está sendo desatencioso com 
seus pares. 

O SR. MEM DE SÁ: – Absolutamente. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Pediria a 

V. Exa. relesse a parte final de seu discurso, em que 
aparece como a única voz capaz de defender, nesta 
Casa, em relação a Brasília, a posição de 
independência, de altivez e de dignidade que o 
Congresso deve assumir. 

É possível, eminente colega, tenhamos  
errado: não alimentamos a pretensão de  
monopolizar o acêrto, a veracidade, a justiça. Creia-
me, no entanto, que, se estamos errados em 
defender e em acreditar em Brasília, move-nos a 
mesma boa fé, sinceridade, espírito pú- 
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blico e independência com que V. Exa. julga do seu 
dever combater a mudança da Capital. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Insisto em que o 
nobre Senador Mem de Sá vá conhecer Brasília. 

O SR. MEM DE SÁ: – Completamente 
desnecessária a eloqüência do nobre orador. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Não é 
eloqüência. Como posso tê-la diante de Vossa 
Excelência? 

O SR. MEM DE SÁ: – A eloqüência em V. 
Exa. é como a transpiração: é fato natural. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Já vem V. 
Exa. com sua ironia. 

O SR. MEM DE SÁ: – Era entretanto, 
desnecessária, porque não fui desatencioso com 
meus colegas. O que afirmei, e torno a dizer, é uma 
verdade, é a realidade. O Congresso vai para uma 
cidade a mil quilômetros de distância, sem 
comunicações, sem Imprensa, sequer oficial. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Está V. 
Exa. completamente fora da realidade. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Dá licença para 
um aparte? 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – O nobre 
Senador Mem de Sá está com o aparte. 

O SR. MEM DE SÁ: – Permitam-me concluir 
meu aparte. Vossas Excelências estão saltando da 
espada. 

Calma. O nobre Senador Lameira Bittencourt 
sabe que não há comunicações com Brasília – 
comunicações como se entende por comunicações e 
não conversas, mentiras. Não há comunicações, não 
 

há Imprensa, sequer oficial. Lá o Congresso será um 
Congresso fantasma: e lembro a Vossas Excelências 
que êsse Congresso nem será de políticos. Deixará 
de ser de políticos, porque é Parlamento que se 
isolará no ano de mais aguda, intensa e palpitante 
atividade política no litoral, na terra dos caranguejos. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Comunico ao nobre orador estar  
findo o tempo de que dispunha. S. Exa. Entretanto, 
poderá continuar na tribuna, falando como Líder da 
Maioria. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Era o que 
desejava requerer a V. Exa.; e asseguro que não 
dentro dos quinze minutos que me faculta o 
Regimento, mas em muito menor prazo – cinco ou 
dez minutos – concluirei minhas considerações. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua V. Exa. com 
a palavra. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Obrigado 
a V. Exa., Sr. Presidente. Ouço, agora, o aparte do 
nobre Senador Attílio Vivacqua. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Um ilustre 
amigo, figura de destaque na nossa vida cultural, 
dizia-me que, quem fôsse anti-mudancista, quem 
não acreditasse em Brasília, não deveria visitá-la, 
porque vendo essa estupenda realização, que 
desafia os mais céticos e pessimistas, voltaria como 
um dos mais intransigentes mudancistas. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Por isso desejo 
que o nobre Senador Mem de Sá a visite. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – A nova Capital 
surpreende os mais pessimistas. 

 



– 781 – 
 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – A opinião 
dêsse ilustre advogado é da mais absoluta 
independência. 

O SR. MEM DE SÁ: – Depoimento por 
depoimento, trago o do Deputado Elias Adaime, dos 
mais entusiastas defensores de Brasília e, além do 
mais, interessado na mudança da Capital da 
República porque faz parte de uma firma construtora. 
Declarou S. Exa. ao «Jornal do Brasil» que voltou 
desanimado. Diz que a mudança não poderá ser 
feita em abril e, talvez, nem se faça no próximo ano. 
E o Deputado Sérgio Magalhães aduziu: «Verifiquei 
que V. Exa. é quem tinha razão. Passei um mês em 
Brasília e só gostei de uma coisa: o silêncio». 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – 
Perfeitamente. E êsse depoimento é baseado em 
recorte de jornal cuja idoneidade não discuto... 

O SR. MEM DE SÁ: – Nem a do Deputado 
Elias Adaime. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – ...cujas 
palavras, entrevistas, opiniões e autenticidade 
também não ponho em dúvida. Posso, porém, opor o 
que pessoalmente ouvi, há dez ou quinze dias em 
Brasília, precisamente do Sr. Deputado Elias 
Adaime. Conduzindo-me no seu automóvel, Sua 
Excelência se mostrou dos mais entusiastas, dos 
mais crentes... 

O SR. MEM DE SÁ: – Tão entusiasta que tem 
uma companhia construtora. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT:  
– ...na conclusão, a tempo, das obras de  
Brasília. É verdade que S. Exa. não se mostrou 
muito satisfeito com o andamento ou o estado das 
obras de que êle estaria sendo encarregado. 
 

Não ponho em dúvida, de nenhum modo, a 
sinceridade da palavra do nobre Deputado Elias 
Adaime, mas posso assegurar que, há quinze dias 
sua opinião era completamente diferente. 

O SR. MEM DE SÁ: – Coisas da Maioria. São 
brancos... 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permita, 
nobre colega, que faça minhas as palavras tão 
judiciosas e oportunas do aparte do nobre Senador 
Attílio Vivacqua, cuja autoridade e independência 
política todos reconhecemos e proclamamos. 

O SR. MEM DE SÁ: – S. Exa. poderia dizer se 
vai para Brasília. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Quem fôr 
contra Brasília, por êste ou aquêle motivo, não vá à 
nova Capital, porque voltará inteiramente convertido. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Por isso pleiteio a 
ida do Senador Mem de Sá. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Sr. 
Presidente, vou concluir. 

Mas, Sr. Presidente, há ainda um outro ponto 
do discurso do Senador Mem de Sá... 

O SR. MEM DE SÁ: – Porque os outros foram 
meus! 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Mas V. 
Exa. os adotou, perfilhou, o ratificou, aplaudiu, 
incorporou ao seu discurso. Respondo a uns e 
outros. 

(Lendo) 
...que reclama, de imediato, reparo e 

contestação. 
(Interrompendo a leitura) 

reparo e contestação que, aliás, eu, ontem, já por 
conta própria, pelas minhas impressões pessoais, 
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quis antecipar, como antecipei, a Sua Excelência. 

(Lendo) 
É aquêle em que S. Exa. repetindo e 

confirmando o que foi afirmado por ilustre membro 
do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade já de 
todos conhecida, censura acerbamente o Sr. 
Presidente da República por ter, em discurso ou 
entrevista, que teria proferido ou dado, há já alguns 
meses, mas só agora recordado e comentado, – 
chamado de «cínicos, covardes e acomodatícios», – 
foram essas as expressões atribuídas ao Senhor 
Presidente da República – quantos tenham se 
manifestado contra a mudança da Capital. 

O SR. MEM DE SÁ: – Há um engano de V. 
Exa. Não censurei o Senhor Presidente da 
República; declarei apenas que tinha lido, e mais: 
que esperava que S. Exa. desmentisse. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Muito 
grato ao aparte de Vossa Excelência, que nada 
infirma ou destrói ao que afirmo; ao contrário, só vem 
comprovar. 

(Lendo) 
Além do que já ontem, por conta própria, 

antecipei, estou hoje formalmente autorizado pelo 
eminente Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 
honrado Chefe da Nação, a contestar e desmentir, 
nos têrmos mais categóricos, a veracidade ou 
autencidade de tais expressões atribuídas a Sua 
Excelência, por temperamento e educação, 
educação pessoal e política, tanta vez  
demonstrada em magníficos gestos de paciência, 
tolerância e compreensão face aos ataques mais 
virulentos de seus mais agressivos adversários, e 
cioso da dignidade e compostura do seu cargo, de 
supremo magistrado da Nação, seria, co- 
 

mo é incapaz de tal grosseria, tanto mais 
inverossímil quanto, evidentemente sem sentido nem 
nexo. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Aliás, S. Exa. falou 
em comodistas. Quem está bem instalado no Rio de 
Janeiro, não deseja ir para outra cidade. É natural. 

O SR. MEM DE SÁ: – Bem instalados estão V. 
Exas., que possuem casa aqui. Eu não; estou muito 
mal instalado. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Mais um 
motivo para que V. Exa. transfira sua moradia para 
Brasília. 

O SR. MEM DE SÁ: – O problema não é de 
ordem pessoal e sim de ordem política. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: –  
Acredito! 

O SR. MEM DE SÁ: – É claro que o 
Congresso Nacional em Brasília é um fato político 
que só a Maioria não quer compreender. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Não só a 
Maioria. 

O SR. MEM DE SÁ: – Critico tanto o  
Partido Social Democrático como a U.D.N., o  
P.S.P. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: –  
Permita-me V. Exa. que continue a responder  
ao seu aparte. V. Exa. diz que só a Maioria  
quer ir para Brasília. Afirmo que tanto a Maioria  
como a Minoria, todos os representantes dos 
Partidos... 

O SR. MEM DE SÁ: – É claro! São  
todos do mesmo barro! Estão todos na mesma 
canoa. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – ...querem 
fazer a política do bem público. 
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O SR. MEM DE SÁ: – Essa não é a política do 
bem público; é política do mal público querer levar-
nos para Brasília... 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – V. Exa. é 
descrente de tudo. 

O SR. MEM DE SÁ: – ...isolar-nos no deserto, 
num ano como o próximo, sem comunicações com o 
resto do País. Isso é tudo, menos bem público! 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Sabe V. 
Exa. que quem apresentou o projeto na Câmara dos 
Deputados, fixando inpreterìvelmente o dia 21 de 
abril para a mudança da Capital e o fêz com o apoio 
da Bancada de V. Exa., apoio muito justo, elevado e 
patriótico, foi um Deputado da Oposição. 

O SR. MEM DE SÁ: – De Goiás. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Quando 

há dois ou três anos, na Câmara dos Deputados, 
como Relator da Receita, defendi uma emenda ao 
Orçamento, apresentada e no Senado aprovada, 
consignando uma dotação de 180 a 200 milhões de 
cruzeiros para reforma e ampliação do prédio atual e 
para o início da construção de um novo prédio aqui, 
as vozes que se levantaram mais exaltadas, mais 
eloqüentes, mais convincentes, pregando a absoluta, 
urgente e inadiável necessidade da mudança da 
Capital, foram as mais ilustres e categorizadas da 
Oposição. 

Vê bem o nobre Senador Mem de Sá que não 
julgo haja êrro na mudança da Capital. Julgo que há 
acêrto; é um grande passo em benefício das 
populações abandonadas do Brasil, das populações 
esquecidas do Norte e do Nordeste. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Brasília é um 
dos maiores capítulos da geo-política 
contemporânea. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Muito bem! 
O SR. MEM DE SÁ: – São palavras ôcas. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – São 

realidades que V. Exa. não sente de perto  
como senti. Palavras ôcas, na opinião de V. Exa.  
Eu não gostaria de usar da mesma irreverência  
de linguagem. Ôcas seriam as de V. Exa., que está 
no Rio Grande do Sul, Estado rico, Estado 
abundante. 

O SR. RUY CARNEIRO: – No pujante e rico 
Rio Grande do Sul. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Mas  
se V. Exa. sentisse diàriamente o que nós  
sentimos na última guerra, graças à separação 
completa da Capital do resto do Brasil, não diria 
assim. Eu não queria que V. Exa. fôsse mais 
atencioso para com êste seu colega; desejaria fôsse, 
pelo menos, mais justo e não considerasse ôcas e 
vazias de sentido estas palavras proferidas com 
sinceridade. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não me refiro a  
V. Exa. Essas palavras não são para V. Exa.; são 
gerais. V. Exa. declara que o Presidente da 
República, no Rio de Janeiro, é incapaz de  
promover o bem do Brasil e, por isso, é preciso ir 
para Brasília. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Perdão 
nobre colega! Não estou dizendo isso. 

O SR. MEM DE SÁ: – Então não tem  
sentido. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Essa 
mudança de argumentação de V. Exa. serve, apenas 
para mostrar que a razão está comigo e com a 
grande maioria do Senado e da Câmara dos 
Deputados. 
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O SR. MEM DE SÁ: – A razão da fôrça, do 
maior número. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – É a razão 
democrática. 

O SR. MEM DE SÁ: – Eu me submeto a ela, 
mas cumpro o dever de mostrar o êrro, 
principalmente se a mudança se operar o ano que 
vem. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Com a 
devida permissão do eminente colega Senador Mem 
de Sá, em cuja conversão em Brasília, apesar de 
tudo, ainda confio, vou concluir meu discurso. 

Aqui deixo, pois, a palavra serena mas 
enérgica do desmentido do preclaro Sr. Presidente 
da República. 

É o que, por hoje pelo menos, como Líder da 
Maioria, me cabe dizer ao Senado sôbre o assunto, 
sem nenhum intuito ou caráter de contradição ou 
polêmica, antes reafirmando nosso sincero desejo e 
maior empenho de que num clima de cordialidade, 
respeito e compreensão, se aprimorem sempre e 
cada vez mais as relações entre os três Poderes da 
Nação, e ainda a minha arraigada confiança de que 
se faça justiça àquele que em tôda a sua operosa, 
dinâmica e incansável administração, já assinalada 
por tantas obras e realizações, como Furnas, Três 
Marias, Orós, Belém-Brasília, a indústria 
automobilística e a de construção naval, a duplicação 
da rêde rodoviária do País, a restauração de nossa 
Marinha Mercante com a aquisição de 16 navios 
completamente novos como os marcos principais de 
uma tarefa ingente, só tem um objetivo e um desejo, 
como aliás do seu dever e de sua missão 
constitucional – trabalhar pela felicidade do povo e 
pela grandeza do Brasil. 

Para tanto, mais uma vez,  
invocamos e esperamos, sem prejuízo  
da posição e compromissos políti- 
 

cos de cada um, a cooperação, acima e fora dos 
Partidos, de todos os brasileiros de boa vontade. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Muito bem! Palmas. O orador é 
cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a hora do 
Expediente. 

Sobre a mesa requerimento que vai ser lido 
pelo Sr. Primeiro Secretário 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 384, DE 1959 

 
Nos têrmos do art. 211, letra n, do Regimento 

Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia 
distribuição de avulsos para o Parecer nº 614, de 
1959, da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 
o pedido de autorização formulado pelo Juiz da 23ª 
Vara Criminal do Distrito Federal para processar o 
Sr. Senador Victorino Corrêa, a fim de que figure na 
Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, em 22 de outubro de 1959 
– Novaes Filho. – Cunha Mello. 

O SR. PRESIDENTE: – A matéria constará da 
Ordem do Dia da próxima sessão. 

Sôbre a mesa outro requerimento, que vai ser 
lido pelo Senhor Primeiro Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 385, DE 1959 

 
Nos têrmos do art. 330, letra c, do Regimento 

Interno, requeremos urgência para o Projeto de  
Lei da Câmara nº 24, de 1959, que regula o direito 
de greve, na forma do art. 158 da Constituição 
Federal. 
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Sala das Sessões, em 22 de outubro de  
1959 – Jefferson de Aguiar. – Taciano de  
Mello. – Ovídio Teixeira. – Reginaldo Fernandes. – 
Pedro Ludovico. – Cunha Mello. – Moura Andrade. – 
Attílio Vivacqua. – Lima Guimarães. – João 
Villasbôas. – Menezes Pimentel. – Lameira 
Bittencourt. – Lobão da Silveira. – Daniel Krieger. – 
Leônidas Mello. – Victorino Corrêa. – Guido  
Mondin. 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento que 
acaba de ser lido será votado no final da Ordem do 
Dia. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Votação, em primeira discussão, do Projeto de 

Emenda à Constituição nº 1, de 1959, que altera 
dispositivos constitucionais referentes à localização 
da Capital Federal, a fim de possibilitar a sua 
transferência para Brasília, tendo Pareceres da 
Comissão Especial: – Sôbre o projeto (nº 230, de 
1959), favorável, salvo quanto aos artigos 11, § 5º do 
art. 26, art. 63 e art. 8º (com o voto em separado do 
Sr. Senador Attílio Vivacqua); II – Sôbre o 
substitutivo de Plenário – nº 507, de 1959, favorável, 
em parte (com voto em separado do Sr. Senador 
Attílio Vivacqua). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à 

chamada para a votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o substitutivo 

declararão sim, e os que o rejeitam não. 
Procede-se à chamada. 
O SR. PRESIDENTE: – Vão ser lidos os 

nomes dos Senhores Senadores que votaram  
«sim». 

O SR. CAIADO DE CASTRO (pela ordem) 
(*): – Sr. Presidente, desejo prestar um 
esclarecimento à Casa e a V. Exa. em particular. 

Vinha votando contra êste projeto e era minha 
intenção continuar a fazê-lo não por fazer qualquer 
restrição à mudança da Capital Federal para Brasília, 
até porque fui o primeiro Presidente da Comissão de 
Localização da Nova Capital, justamente aquela que 
adotou as principais providências. Minha objeção era 
ao artigo 6º da emenda. 

Não admitia que aos moradores do Município 
de Brasília fôsse negado o direito de voto. 

Temos o exemplo frisante de Goiânia, sertão 
bruto que, em vinte anos, contava mais de cinqüenta 
mil habitantes. 

É de supor que, dentro de vinte anos, a nova 
Capital abrigará mais de duzentas, trezentas mil 
criaturas. Não poderia compreender, portanto, que 
lhe fôsse negado aquêle direito. 

Agora, o nobre Senador Jefferson de Aguiar 
gentilmente me mostrou o equívoco em que 
laborava: no substitutivo acrescentou-se a condição: 
«até que sejam criadas as Câmaras». 

Assim sendo, Sr. Presidente, desaparecem as 
razões que me vinham fazendo votar contra o 
projeto. Desde que os habitantes de Brasília terão o 
direito de votar, apóio a proposição. 

Se ainda é oportuno, Sr. Presidente, peço que 
meu voto seja modificado, de não para sim. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre Senador será 
atendido. 

Respondem «sim» os Senhores Senadores: 
Lobão da Silveira. 
Leônidas Mello. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Victorino Corrêa. 
Fausto Cabral. 
Menezes Pimentel. 
Ruy Carneiro. 
Silvestre Péricles. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Lima Guimarães. 
Moura Andrade. 
Taciano de Mello. 
Gaspar Velloso. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Guido Mondin. – (21). 
Respondem «não» os Senhores Senadores: 
Fernandes Távora. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Novaes Filho. 
Otávio Mangabeira. 
Attílio Vivacqua. 
Afonso Arinos. 
Milton Campos. 
Lino de Mattos. 
João Villasbôas. 
Irineu Bornhausen. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. – (13). 
O SR. PRESIDENTE: – Votaram «sim» 21 

Senhores Senadores, e «não», 13. 
Não alcançou o «quorum» regimental da 

Emenda Constitucional nº 1. A matéria voltará a 
Plenário na sessão de amanhã, para nova votação. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA (para declaração 
de voto) (*): – Sr. Presidente, meu ponto de vista a 
respeito da Emenda à Constituição nº 1, de  
1959, é bem conhecido, através do meu voto, 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

em separado, na Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Creio que nenhum dos que contra  
a emenda votaram são infensos à mudança  
da Capital para Brasília. A divergência  
está apenas em relação a determinados  
preceitos. 

Desde a primeira hora entendi não  
se poderia desfigurar o futuro Distrito Federal, 
unidade componente da Federação. Discordei da 
modalidade da criação do chamado Município 
Federal e também das modificações introduzidas 
nessa parte. 

Insurgi-me ainda contra a supressão do direito 
de voto aos habitantes de Brasília nas eleições 
federais. 

Quanto às eleições municipais, apesar  
de o último substitutivo atender em parte,  
às minhas objeções, também discordo. Entendo  
que a autonomia em relação a assuntos  
locais, representada pela edilidade municipal, 
deveria ser expressamente assegurada na 
Constituição, e não ficar à mercê da legislação 
ordinária. 

Essa a declaração que desejava fazer, para 
esclarecer meu voto à Constitucional nº 1, de 1959. 
(Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se  
à segunda matéria da Ordem do  
Dia. 

Votação, em discussão única, do 
Requerimento nº 383, de 1959, do Senhor  
Jefferson de Aguiar e outros Senhores  
Senadores, solicitando urgência, nos têrmos  
do art. 330, letra c, do Regimento Interno,  
para o Projeto de Decreto Legislativo nº  
18, de 1959, que concede anistia a  
trabalhadores. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
Requerimento. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

Em face da deliberação do Senado o projeto a 
que se refere o requerimento figurará na Ordem do 
Dia da terceira sessão ordinária que se seguir à 
presente. 

 
Discussão única do Projeto de Resolução nº 6, 

de 1959, que dispõe sôbre a reversão de Benedicto 
Afonso de Araújo, no cargo de Auxiliar de Portaria, 
classe «J», do Quadro da Secretaria do Senado 
Federal (Apresentado pela Comissão Diretora), 
tendo Paraceres Favoráveis (sob ns. 572 e 574, de 
1959) das Comissões: de Constituição e Justiça; de 
Saúde Pública e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar 

da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

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

Comissão Diretora para a Redação Final: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 6, DE 1959 

 
Dispõe sôbre a reversão de Benedicto Afonso 

de Araújo. 
 
O Senado Federal resolve: 
Art. 1º – É concedida a Benedicto Afonso de 

Araújo reversão ao serviço ativo, no cargo de Auxiliar 
de Portaria, classe «J», do Quadro da Secretaria do 
Senado, ficando assegurado o seu acesso à  
classe «K» na primeira vaga a ser provida por 
merecimento. 

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

 
Primeira discussão do Projeto de Lei do 

Senado nº 25, de 1959 (de autoria do Senador 
Vivaldo Lima), que institui o uso obrigatório de 
emblema distintivo das organizações nacionais de 
saúde e dá outras providências, tendo Pareceres ns. 
580 e 581, de 1959 das Comissões: de Constituição 
e Justiça, favorável, com a Emenda que oferece (1-
C); e de Finanças favorável ao projeto e contrário à 
emenda da Comissão de Justiça. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto e a emenda. 
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar 

usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
Em votação a Emenda nº 1-C. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Está rejeitada. 
É o seguinte o projeto aprovado. 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 25, DE 1959 

 
Institui o uso obrigatório de emblema distintivo 

das organizações nacionais de saúde e dá outras 
providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Fica adotado, para uso  

obrigatório e exclusivo de tôdas as entidades 
nacionais de saúde, públicas ou privadas, o emble- 
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ma sugerido e aprovado pelo Comité Internacional 
da Cruz Vermelha. 

Parágrafo único. O emblema de que trata êsse 
artigo é representado por um bastão serpentário, na 
côr vermelha, em fundo branco, na forma do 
desenho anexo. 

Art. 2º – Excetuam-se da obrigatoriedade 
desta lei as Fôrças Armadas do País, na 
conformidade dos tratados e convenções 
internacionais firmados pelo Brasil, quanto ao uso do 
emblema da Cruz Vermelha. 

Art. 3º – O emblema de que trata esta lei não 
poderá ser usado senão para proteger ou designar 
os membros das profissões médicas e para-médicas 
de todo o País, para garantia do livre exercício de 
suas atividades. 

Art. 4º – Constituem crimes e incluem-se na 
disposição do art. 335 do Código Penal, sem prejuízo 
das penas militares e das penas por estelionato e por 
abuso de confiança: 

a) o emprêgo ilegal do emblema a que refere 
esta lei; 

b) o mesmo emprêgo no comércio e na 
indústria, quer o emblema seja idêntico, quer seja 
por imitação, nos têrmos do art. 3º desta lei. 

Art. 5º – O Ministério da Saúde baixará, dentro 
em noventa (90) dias da publicação desta lei, as 
instruções para o seu fiel cumprimento. 

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

É a seguinte a emenda rejeitada: 
 

EMENDA 
Nº 1-C 

 
Suprima-se no art. 1º a palavra «obrigatório». 

O SR. PRESIDENTE: – A matéria será 
incluída, oportunamente, em Ordem do Dia, para 
segunda discussão. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 87, de 1959 (nº 328, de 1959, na Câmara), que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Poder 
Legislativo – Senado Federal – o crédito especial de 
Cruzeiros 1.861.243,20, para pagamento de 
diferença de gratificação adicional a funcionários 
aposentados (incluído em Ordem do Dia em virtude 
de dispensa de interstício, concedida na sessão 
anterior, a requerimento do Senhor Senador Ruy 
Carneiro) tendo Parecer Favorável, sob nº 593, de 
1959, da Comissão de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto. 
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar 

usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

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

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 87, DE 1959 

 
(Nº 328-B, de 1959, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder 

Legislativo – Senado Federal – o crédito especial de 
Cr$ 1.861.243,20, para pagamento de diferença de 
gratificação adicional a funcionários aposentados. 
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O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a 

abrir ao Poder Legislativo – Senado Federal – o 
crédito especial de Cr$ 1.861.243,20 (um milhão 
oitocentos e sessenta e um mil, duzentos e quarenta 
e três cruzeiros e vinte centavos), para pagamento 
de diferença de gratificação adicional a funcionários 
aposentados da Secretaria do Senado. 

Parágrafo único. Êsse crédito será 
automàticamente registrado peio Tribunal de  
Contas. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a 
matéria da Ordem do Dia. Em votação o 
Requerimento nº 385, do Sr. Senador Jefferson de 
Aguiar e outros, de urgência para o Projeto de  
Lei da Câmara nº 24, de 1958, lido na hora do 
Expediente. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Sr. 
Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Tendo o nobre 
Senador Caiado de Castro pedido a palavra, a 
votação do requerimento fica adiada para a próxima 
sessão. 

Tem a palavra o nobre Senador Afonso Arinos, 
primeiro orador inscrito para a oportunidade. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Sr. Presidente, 
Senhores Senadores, o noticiário da imprensa desta 
manhã, completado, segundo informações que 
recebi, por irradiações um pouco sensacionalistas, 
obrigam-me a vir à tribuna, a fim de esclarecer,  
não tanto uma ocorrência pessoal que, por  
isso, carece completamente de importância,  
mas, as complicações e as possíveis repercussões 
que possa determinar no meio político. Refe- 
 

re-se êsse noticiário, ao encontro que ontem tive 
com o Sr. Deputado Jânio Quadros, provável 
candidato majoritário, na Convenção do meu Partido 
a realizar-se pròximamente, à Presidência da 
República, e da troca de impressões que 
entretivemos, Sua Excelência e eu, na presença e, 
até certo ponto, com a participação de dois 
Deputados de São Paulo, o Padre Godinho e o Sr. 
Abreu Sodré, sôbre os diferentes aspectos da 
conjuntura política atual do nosso País. 

Sr. Presidente, as notas e contra-notas que, 
desde alguns dias, vêm monopolizando a atenção e, 
de certa forma, inquietando a opinião política do 
Brasil, constituem, a meu ver, pelo menos na parte 
que toca às iniciativas governamentais, um 
encadeamento bem articulado de uma vasta 
manobra política. 

Parece-me conveniente desde logo, salientar 
que o fato de classificar eu como manobra política o 
que está ocorrendo, não tem, de maneira alguma, a 
intenção pejorativa e desprimorosa de ferir quem 
quer que seja. 

É claro que a atividade política, como a militar 
e a diplomática são inexequíveis, e, até mesmo 
incompreensíveis, sem certas doses de manobra. 

A manobra é, precisamente, a técnica de 
execução da atividade política, da atividade 
diplomática, da atividade militar. É a forma mediante 
a qual se asseguram certas posições privilegiadas 
para os combates que se travam nesses terrenos. 
Sabemos muito bem que não é possível o exercício 
de comando nesses campos de atividade humana, 
sem certa imaginação e capacidade de manobra. 

Nessas condições, está inteiramente errado o 
eminente Senhor Ministro da Guerra – possìvelmente 
candidato dos Partidos governistas à investidura 
presidencial – quando considera desacato, 
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desatenção e, até mesmo, um ultraje a designação, 
perfeitamente pertinente, de manobra para os atos 
de envolvimento e penetração nos dispositivos 
adversários, que Sua Excelência está, desde algum 
tempo, realizando. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Sobretudo, 
tratando-se de um militar, a manobra é a coisa mais 
natural. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Tem V. Exa. tôda 
a razão. 

Minha experiência pessoal, então, neste 
episódio, vem demonstrar irretorquìvelmente que se 
trata de manobra. A ênfase, o acréscimo, a 
gravidade com que foi tratada a minha conversa 
ontem havida com o eminente Sr. Deputado Jânio 
Quadros, demonstrou-me, sem necessidade de 
qualquer outro argumento, que eu também tinha sido 
envolvido nesta ampla, nesta até certo ponto hábil, 
mas a partir de certo ponto ingênua, manobra 
política. 

Qual seria a finalidade dela, Sr. Presidente? A 
mim me parece lícito considerar que, se finalidade 
existe, é ela a de enfraquecer polìticamente a 
candidatura do Sr. Deputado Jânio Quadros, às 
vésperas da Convenção Nacional da União 
Democrática Nacional. 

Não quero dizer com isso – longe de mim tal 
idéia – que se possa argüir incompatibilidades,  
nem críticas fundadas à posição do meu querido  
e velho amigo, Sr. Governador Juracy Magalhães,  
no momento em que reivindica o direito de se 
candidatar, dentro do nosso Partido. Defendo  
êsse direito do Governador da Bahia como se fôsse 
o meu próprio direito. Considero mesmo inaceitável 
que se levantasse, em relação aos propósitos e 
intenções dêsse eminente brasileiro, qualquer 
restrição ou dúvida no que toca à possibilidade  
de sua apresentação aos sufrágios de seus 
 

correligionários, no Plenário nacional de sua 
agremiação partidária. 

Pífio, pobre Partido seria aquêle em que 
atitude dessa natureza fôsse considerada subversiva 
ou infringente da ética partidária. 

Mas, Sr. Presidente, o que me parece 
caracterizar a manobra não do Governador da Bahia, 
mas dos elementos governamentais falsamente 
interessados na sua candidatura, é o açodamento e 
a preocupação de transformar essa mesma 
candidatura em uma cunha de divisão do dispositivo 
político do nosso Partido. 

Entendo – e isto dizia, eu, ontem, ao ex-
Governador Jânio Quadros – que a investidura 
presidencial no Brasil se apresente em duas fases, 
pelo menos, consecutivas. A primeira seria ou é, a 
organização política e partidária da seleção das 
candidaturas e da preparação das campanhas. Sabe 
V. Exa. Sr. Presidente, que, pelo nosso sistema 
constitucional e eleitoral, não é hoje possível a 
apresentação do candidato senão dentro de uma 
bandeira, de uma legenda partidária. 

Portanto, o período da seleção partidária dos 
candidatos para os postos eletivos corresponde, 
quase, a uma eleição prévia, e é mais no sentido 
constitucional dos hábitos, dos costumes e praxes 
constitucionais matéria de grande delicadeza, se não 
do direito da Constituição, seguramente do Direito 
Constitucional. 

Nesta fase de organização partidária das 
candidaturas, é claro que a manobra política interfere 
precisamente no empenho de desarticular, desfazer, 
de enfraquecer, de abrir brechas nas fortalezas, nas 
muralhas das instituições partidárias capazes de se 
congregarem em tôrno de um candidato 
eleitoralmente vitorioso. 

Consideramos, assim, lícita e legítima a 
preocupação dos nossos adversários de retirarem à can- 
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didatura Jânio Quadros aquela significação de fôrça 
política, de importância política, de unidade política 
que ela deve ter nesta fase preparatória que 
antecede propriamente a fase eleitoral. Mas nem por 
reconhecermos que essa é manobra política lícita, 
nos será negado o direito de denunciá-la e declarar 
que se trata de manobra política e, 
conseqüentemente, nos organizarmos para enfrentá-
la, para superá-Ia, para combatê-la e para vencê-la. 

Eu dizia, há pouco, ser dos que sustentam a 
licitude da posição do ilustre Sr. Juracy Magalhães, 
mas sou dos que lhe disseram diretamente e há 
meses, como seu velho companheiro e amigo, que 
apoiaria, na convenção, a indicação do nome do 
Deputado Jânio Quadros. 

Não existe aí nenhuma contradição. Não 
existe contradição porque a posição a que cheguei, 
de denunciar e declarar àquele meu caro e velho 
companheiro, é posição que não está subordinada a 
qual quer consideração de natureza sentimental mas 
que me é firme e conscientemente imposta pelas 
conclusões a que cheguei da observação dos fatos 
concretos da vida do nosso País. Essas conclusões 
poderão ser resumidas em poucas frases. Tenho a 
impressão – posso estar errado mas é minha sincera 
impressão – de que existe hoje, no Brasil, em tôda a 
amplidão do território nacional e em tôda a 
profundidade da nossa massa populacional um 
estado de espírito de desilusão que muito se 
aproxima do desespêro. 

Não desejo analisar no decurso de uma 
oração que tem finalidade puramente política o 
fundamento ou o equívoco desta posição.  
Admito que a política que combatemos, que  
a política que denunciamos, que a política financeira, 
econômica e desenvolvimentista – palavra tão  
difícil de se compreender como se enunciar – que 
 

aqui temos ferreteado com todo o esfôrço da nossa 
oposição, possa, quem sabe, mais tarde, em épocas 
futuras e em tempos mais felizes, surgir como 
realização acertada, talvez gloriosa, dos 
administradores de hoje. 

Sr. Presidente, o que nos parece entretanto – 
a mim e àqueles que pensam como eu – irretorquível 
é que essa política de expansão material tem 
impôsto à geração presente dolorosos, incontáveis e 
insuportáveis encargos. E o voto se vai fazer, não à 
base de confusas, discutíveis e nevoentas 
perspectivas, mas à base do conhecimento 
imediatista – quase direi cirúrgico – das dificuldades 
presentes. 

Parece-nos, portanto, indiscutível que será 
eleito Presidente da República aquêle homem, 
aquêle político, aquêle estadista que mais encarnar e 
simbolizar a reação efetiva à orientação adotada, 
que levou a situação nacional aos extremos de 
dificuldade em que se encontra. Êsse homem, 
queiramos ou não, é o Deputado Jânio Quadros. 

Ontem, repetia eu a S. Exa. o que lhe dissera 
no dia em que antes de embarcar para a Europa 
deu-me a honra de sua visita a nossa casa. – «Sr. 
Deputado, o senhor parece ter um destino que não é 
invejável. É destino de, moço ainda, transformar-se 
em mito». 

E tendo êle me indagado do que queria eu dizer 
com aquelas palavras, retorqui-lhe que, em certos 
países e em certas condições ocorre, de vez em 
quando, essa espécie de mitificação de um homem 
público, considerada a posição do mito como aquela 
definida no famoso livro de Georges Sorel, que é a 
justificação, perante a consciência pública, do  
encontro do desespêro com a esperança. É 
exatamente êsse vértice, essa deflagração, essa  
faísca que faz surgir o choque da esperança com o de- 
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sespêro, por motivos profundos da psicologia 
coletiva, difíceis de definir e de discernir do 
sentimento das massas, que erige em cada geração 
uma personalidade para êsse misterioso e terrível 
papel. 

Êsse homem representa hoje, no espírito de 
milhões de brasileiros, o mito das soluções 
convenientes às suas dificuldades diuturnas. O 
homem da fila de carne, o homem do trem da 
Central, o homem do salário que não chega em face 
das emissões sucessivas, o pai da criança sem 
escola, o marido da mulher sem hospital, êsses que 
protestam, na angústia de seu humilde sofrimento, 
contra as incertezas e os luxos das realizações 
mirabolantes, encontram, em face de si, uma figura 
que é um mito, que é aquêle que vem fazer o 
contrário daquilo que tem sido feito para levá-los às 
condições em que se acham. 

Não depende de nós, não depende sequer 
dêle que esta atuação se tenha criado; mas depende 
de nós, Sr. Presidente, compreendermos que ela se 
criou. E eis porque disse eu ao meu querido amigo 
Governador Juracy Magalhães, e ontem aqui repeti, 
na visita cordial e afetuosa que nos fêz, das razões 
que me levaram, de fato, a adotar. no meu Partido, a 
candidatura de um homem que representa aquilo 
que êle deseja, embora só tenha para com êsse 
homem as relações da mais distante cortesia. 

Sr. Presidente, definida assim minha posição e 
a de muitos que comigo pensaras dentro do nosso 
Partido, eu pergunto: se o honrado Ministro da 
Guerra, o ilustre Marechal Henrique Lott se 
abespinha e se irrita com a increpação de que 
participa de uma manobra; se não é manobra, que 
é? Que está por trás da atitude de S. Exa. se ela não 
envolve simples manobra política ? 

Essa, a pergunta sér ia que  
me parece deva ser endereçada àque- 
 

le ilustre militar; porque, na pouquidão dos meus 
recursos, na rusticidade e pobreza do meu 
entendimento (não apoiados) não chego a 
compreender o que será isto, se não Mis manobra. 
Será uma ameaça ? Seria o início de uma ação que 
não desejo por enquanto qualificar? 

Porque, Sr. Presidente, até a véspera, 
seguramente até a véspera de sua proposta, o 
honrado Ministro da Guerra declarava, em uma 
tumultuosa e algo surpreendente conferência coletiva 
da Imprensa, que encarava a hipótese de sua 
renúncia como enquadrada dentro da relatividade da 
vida humana, isto é, que, sendo êle mortal, poderia 
deixar de ser candidato, se morresse. 

Vinte e quatro horas depois, Sua Excelência 
surgia travestido, milgrosamente instantâneamente, 
nu ma espécie da Papai Noel da paz nacional. 

Lembro, neste momento, Sr. Presidente,  
uma das cenas curiosas a que assisti, na  
mocidade. Estava eu na velha sala da Reformação, 
no Palácio de Genebra; ocupava a tribuna o  
então jovem Delegado da República de Espanha, 
Professor, Salvador de Madariagga, autor de  
alguns dos mais capitosos, deliciosos livros  
sôbre sua grande Pátria e admirável gente.  
Discutia-se o caráter ofensivo ou defensivo das 
armas usuais – era a Conferência Internacional  
de Desarmamento. As grandes potências 
armamentistas fundavam-se em sutilezas  
infindáveis sôbre a caracterização dessas mesmas 
armas. Claro as que detinham a supremacia 
marítima consideravam desnecessárias as armas 
terrestres e reciprocamente. Súbito partiu da União 
Soviética a extraordinária proposta de se suprimirem, 
ao mesmo tempo, tôdas as armas – terrestres e 
marítimas. 

Então, Madariagga vai à tribuna  
e lembra a Fábula de La Fontai- 
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ne em que os animais realizavam uma conferência 
sôbre o desarmamento. Não tendo chegado a acôrdo 
sôbre a natureza de suas armas, ouviram do urso a 
seguinte proposta: suprimamos tôdas as armas, 
porque restam-me os meus braços possantes para 
abraçá-los, todos num abraço fraterno de paz». 

Parece-me que o Marechal Lott, em função de 
uma união nacional, pretende abarcar as 
candidaturas, em seus braços possantes que não 
são só os dêle, mas que poderão ser multiplicados, 
centuplicados, em qualquer madrugada inesperada, 
pelos braços de numerosos outros companheiros de 
armas. As declarações que S. Exa. formula, ainda 
hoje, são as mais preciosas para o entendimento 
dessa intenção. 

Sr. Presidente, V. Exa. terá talvez visto que o 
honrado Sr. Ministro da Guerra, depois de algumas 
apreciações vivazes sôbre a personalidade e a 
conduta do seu antagonista, permite-se fazer 
afirmações peremptórias sôbre a maneira como 
considera possível a existência dos candidatos, 
viável a possibilidade das candidaturas e aceitável o 
comportamento dos aspirantes ao Poder. 

Não se esquece S. Exa, de dizer os que 
podem e os que não podem ser candidatos, o que 
nos dá um pouco a impressão de que devemos 
desejar tenha a atividade que S. Exa. tão 
ubiquamente representa, neste momento antes o 
caráter de u'a manobra política do que a de 
preparativos para u'a manobra militar. 

Há poucos dias tive a oportunidade de 
recordar nesta Casa, certas situações que me 
pareciam dignas de rememoração, referentes à 
decadência de grandes povos da antiguidade. 

Chamava a atenção do Plenário,  
naquele discurso, para observação  
que me parece irrecusável: a ins- 
 

titucionalização do Poder, ou seja, a transformação 
da transferência do Poder numa rotina mecânica, é a 
prova suprema da política dos povos. 

Não existe qualquer outra forma de  
progresso técnico ou científico de levar um povo à 
felicidade, um Estado à plenitude, um País à 
supremacia histórica se, nos quadros do seu 
funcionamento institucional, não se chega a essa 
possibilidade, preliminar, de se transformar a 
passagem do poder de um grupo para outro em um 
fato corriqueiro de aplicação de disposições legais e 
costumeiras. 

Lembro-me de que no dia seguinte a êsse 
discurso, tive a oportunidade e o prazer de 
encontrar-me, num almôço, com o meu brilhante e 
jovem ex-colega da Câmara dos Deputados, o atual 
Líder do Partido Trabalhista Brasileiro, e ouvi do Sr. 
Deputado Oswaldo Lima palavras para mim 
altamente confortadoras da impressão que nêle e em 
alguns amigos, tinham causado aquelas minhas 
pobres palavras. 

Não desejo, Sr. Presidente, encerrar  
êsse discurso sem voltar a essa observação.  
De nada valerão as Brasílias, os discutidos  
porta-aviões, o êxito de certos empreendimentos,  
a glória de algumas realizações se neste País  
não se conseguir praticar com decência, com 
correção, com lealdade, com altitude e com 
desprendimento essa coisa simples que é dotar o 
povo, em cada período constitucional, de um 
Govêrno, legítimo, de um Govêrno livre, de um 
Govêrno legal. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Muito bem ! 
O SR. AFONSO ARINOS: – De nada valerão, 

Sr. Presidente, as nossas conquistas, as nossas vai- 
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dades, as nossas falsas declarações de maioridade 
política. 

E hoje, ao denunciar, mais uma vez, a 
manobra que se urde, ao advertir ainda sôbre os 
riscos que estamos correndo, não desejaria fazê-lo 
sem antes salientar outro aspecto que me parece dar 
maior importância, na consideração dêsse fato que 
será, a meu ver, a tremenda repercussão e a horrível 
responsabilidade que assumirão aquêles que, neste 
País, tentarem suprimir, pela fôrça, o processo 
democrático. 

Pense V. Exa., Sr. Presidente, um minuto nos 
milhões de homens que só esperam, porque, sabem 
que a deposição de um boletim de voto, pode 
corresponder a u'a maioria que mude a situação em 
que se encontram. Pense Vossa Excelência no 
clamor que sobe das massas profundas, na certeza 
de que a participação individual e direta de cada um 
dêles é agora uma arma capaz de mudar o sentido 
dos seus próprios destinos. E veja V. Exa. a 
frustração e a revolta dessas massas no dia em que 
se aperceberem de que, por causa de uma inflação 
de notas a jornais, por causa de confusas 
suscetibilidades e de incompreensíveis ambições, 
êsse direito de decidir sôbre o próprio futuro lhes 
será negado. 

Estou convencido, Sr. Presidente, de que a 
responsabilidade dos que porventura assim agirem 
cairá sôbre êles como a fulmínea brutalidade de um 
raio. Não haverá mais revoluções brancas neste 
País, senão que as haverá vermelhas, vermelhas, 
não no sentido ideológico, mas no sentido biológico, 
no sentido de sangue. E, realmente, se com estas 
palavras de convicção profunda eu possa ter levado 
o orvalho, a frescura de uma singela advertência  
à fronte escaldante de certos ambiciosos, eu teria, 
Sr. Presidente, realizado um desejo que acalento no 
 

fundo da minha humildade. (Muito bem; muito bem. 
Palmas. O orador é cumprimentado). 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Sr. 
Presidente, peço a palavra, como Líder da Maioria. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Lameira Bittencourt. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT (como líder 
da maioria) (*): – Sr. Presidente, ouvi com a máxima 
atenção e justo acatamento, as palavras proferidas 
pelo eminente Senador Afonso Arinos. 

Confesso minha surprêsa. Não estava 
preparado para elas. Por essa circunstância, 
desigual será a luta – se luta se pode chamar à 
nossa divergência – que travarei com o eminente 
representante da União Democrática Nacional. 

Como disse, sou colhido na mais natural e 
compreensível surprêsa e pesa contra mim, ainda, a 
disparidade das nossas fôrças intelectuais (não 
apoiados), já que Sua Excelência é, sem favor e sem 
dúvida nenhuma, uma das vozes mais brilhantes, 
mais eloqüentes e mais eruditas do Congresso 
Nacional. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Dá licença V.Exa. 
para um aparte ? 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Com 
muito prazer. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Agradeço, muito 
sensibilizado, as generosas palavras de V. Exa. e 
contesto, formalmente, exista qualquer disparidade 
entre nós no uso da tribuna. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Muito 
grato a V. Exa. Como todo homem de valor e 
merecimento, V. Exa. é, por isso mesmo, modesto e 
simples. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

 



– 795 – 
 

Sr. Presidente, permito-me invocar, então, 
para procurar nivelar nossas forças e nossos 
recursos neste rápido, singelo e cavalheiresco 
episódio, um mérito, uma virtude, uma arma. Serei, 
como S. Exa., rigorosamente sincero. O que vou 
afirmar, com absoluta segurança, corresponde 
precisamente, sem nenhum subterfúgio, ao meu 
pensamento e à minha opinião. 

Sr. Presidente, conheço o atual Ministro da 
Guerra, Sr. Marechal Henrique Teixeira Lott, desde 
quando S. Exa. como Coronel, comandava o 26º 
B.C. no meu Estado natal. Era eu então jovem, 
modesto, bisonho, quase apagado e anônimo 
Aspirante da Reserva de primeira classe. Desde 
então, comecei a conhecer o homem; e porisso 
mesmo, passei a admirá-lo. 

Dando balanço entre as suas qualidades 
positivas e negativas – todos temos umas e outras – 
não há dúvidas de que o saldo a favor de S. Exa. é 
ponderável. Do eminente Senhor Marechal Henrique 
Teixeira Lott muito poderá ser dito como arma e 
argumento político, como ataque e crítica, como 
reparo ou como comentário. Poder-se-á dizer que é 
ríspido, que é autoritário, que tem pouca habilidade 
ou sensibilidade política; mas nunca afirmar sem 
clamorosa injustiça, que o eminente militar e ilustre 
homem público não é sincero, leal, franco; não é o 
genuíno homem de bem e o autêntico patriota; e 
quem tem êsses predicados é incapaz de manobras 
ilícitas, clandestinas, de manobras ilegítimas e 
criminosas, de manobras contrárias à boa ética 
política ou à estabilidade do regime. 

Não sei, confesso, por que de um gesto  
tão simples e límpido, tão alto e nobre como aquêle 
que teve – não pela primeira vez, vale assinalar –  
em busca da solução ideal da candidatura da união 
 

nacional, e que recebeu tão logo o apoio de uma das 
figuras mais expressivas, o nosso eminente ex-
colega, Senador Juracy Magalhães, não sei por que, 
repito, diante dêsse gesto, que não é o primeiro, 
porque reiteração, confirmação e repetição de 
anteriores, em que S. Exa. se declarou disposto a 
abrir mão de sua candidatura em favor de uma 
fórmula de união e de congraçamento nacional, se 
possam suscitar tantas censuras, suspeitas, 
acusações e recriminações. Até porque, Senhor 
Presidente, no caso se manobra houvesse, não 
poderia partir de um só – exigiria e reclamaria a 
participação, a conivência, por ação ou omissão, por 
iniciativa ou consentimento, das mais dignas e 
destacadas figuras da política nacional, que  
sequer se encontram na área da política 
situacionista. 

Eu pediria ao Senado, ao meu eminente 
colega e ilustre amigo a quem tanto prezo e admiro 
desde a Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara dos Deputados, que pense bem, que reflita 
bem com o coração frio, ou com a alma aberta, sem 
se deixar dominar por nenhuma emoção ou paixão 
política, sôbre a franqueza singela das palavras que, 
nos jornais de hoje, o Marechal Teixeira Lott 
empregou para protestar contra as acusações de 
golpes ou manobras golpistas. 

Por que e para que golpes e manobras ? S. 
Exa. declarou que está pronto a submeter-se a 
qualquer prova, teste ou experiência. No momento 
em que fôr aceita a sua proposta ou a sua fórmula 
contra a qual nada pode ser alegado, em nome dos 
altos interêsses nacionais, S. Exa. positivará ou 
efetivará seus propósitos, seu oferecimento. 

Vale recordar um fato, porque elemento 
necessário para a exata interpretação e compreensão da 
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sinceridade da atitude atual: há do's ou três meses, 
Senhor Presidente, em várias declarações à 
Imprensa, afirmou o Marechal Lott, estar pronto a 
abrir mão de sua candidatura em favor de um nome 
capaz, de um nome digno, de um nome alto que 
correspondesse aos anseios da nacionalidade. 

Será que S. Exa. agora, confirmando, 
ratificando, e renovando êsse seu gesto – declarou 
que estaria pronto a abrir mão não só para o nome 
citado mas para qualquer outro de iguais credenciais 
morais, cívicas e políticas como o Governador Juracy 
Magalhães – não seria um nome capaz de inspirar 
confiança ao eleitorado ? 

Vamos admitir – só para argumentar que o 
Marechal Teixeira Lott fôsse realmente, e como já 
agora se procura fazer crer, um dos mais hábeis 
mais argutos, mais astuciosos e mais engenhosos 
políticos, capaz das manobras e dos golpes mais 
hábeis e inteligentes; vamos admitir, pois, em política 
êsses recursos, e essas manobras, desde que 
dentro dos padrões da ética indispensável seriam 
compreensíveis e aceitáveis. Mas onde 
encontraríamos motivos e razões para acreditar que 
êsse oferecimento tão nobre, tão sincero, tão 
elevado fôsse, apenas, o movimento preparador ou 
precursor de golpes armados e de atentados à 
Constituição ? 

Mais de uma vez o eminente Marechal 
Teixeira Lott tem declarado, afirmado com tôda 
ênfase, com tôda energia, com todo calor e clareza 
necessária, de público, pela Imprensa, pelo Rádio, 
pela Televisão que aquêle que fôr eleito será 
empossado.ê 

Não quero ser indiscreto – não o serei jamais 
– mas aqui mesmo nesta Casa tenho ouvido, e  
com que satisfação, com que tranqüilidade, opiniões 
das mais sinceras de ilustres representantes  
da Oposição manifestando a sua confian- 
 

ça, a sua crença, a sua fé na sinceridade cívica, na 
exatidão e. na correção democrática do eminente 
Marechal Teixeira Lott. De um dêles mesmo ouvi que 
sua candidatura ou sua presença – mesmo sem ser 
candidato – na questão presidencial seria 
indispensável garantia, absoluta segurança de que 
as eleições se processariam com aquela 
normalidade tão justamente desejada e defendida 
pelo nobre Senador Afonso Ar nos e que o eleito 
seria rigorosa e exatamente empossado rio dia 
marcado pela Constituição. 

Sr. Presidente, com estas palavras, falando 
em nome da Maioria desta Casa, embora sem 
delegação expressa do honrado e eminente 
brasileiro Marechal Henrique Teixeira Lott, quero 
deixar aqui minha palavra de confiança, de 
tranqüilidade e de fé na lisura absoluta da  
conduta do eminente brasileiro e a certeza de que, 
por mais sinceras que possam ser as suspeitas ou 
os temores suscitados, S. Exa. está agindo com a 
maior lealdade e o mais alevantado espírito público e 
no dia marcado pela Constituição, aquêle que fôr 
eleito será empossado, como desejamos todos  
que temos uma parcela de responsabilidade na 
defesa e no aprimoramento do regime, justa e 
legítima aspiração do povo brasileiro.  
(Muito bem! Muito bem ! Palmas. O orador é 
cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Jefferson de Aguiar, segundo orador  
inscrito  

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (*): – Sr. 
Presidente, neste fim de sessão, desejo fazer  
rápidas considerações a respeito da inaguração da 
Fábrica de Eixos e Transmissões da Willys Overland do 
  
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

 



– 797 – 
 
Brasil S. A. na cidade de São Bernardo do Campo, 
no Estado de São Paulo, quando se instalou mais 
uma atividade complementar da indústria 
automobilística. 

Apreciando os efeitos admiráveis do evento, o 
ilustre Deputado pessedista Cunha Bueno, diretor da 
emprêsa, teve ensejo de proferir discurso, que bem 
esclarece o admirável surto industrial do Brasil, para 
impor total solução ao descompasso entre a riqueza 
e a densidade demográfica do País. 

Disse Sua Excelência. 
«Ninguém ignora – Exmo. Sr. Presidente da 

República, Exmo. Sr. Governador do Estado e 
Exmas. Autoridades – o júbilo com que a Willys-
Overland do Brasil S. A. integra, em nosso parque 
manufatureiro, estas instalações que são, no seu 
tipo, a primeira Fábrica de Eixos e Transmissões no 
País. Mais do que nossa, é obra da coletividade, é 
fruto explêndido da conjugação de esforços do Poder 
Público e da iniciativa particular, orientados na 
conquista de um objetivo que não se limita ao campo 
tecnológico, mas tem reflexos profundos em tôda a 
estrutura da economia brasileira. 

Em 28 de dezembro de 1954, pela vez 
primeira, recebeu e Emprêsa a visita do Almirante 
Lúcio Meira, então presidente da Sub-Comissão de 
Jeeps, Caminhões, Tratores e Automóveis. Naquela 
data histórica para nós, comemorava-se o 
lançamento do veículo número 6.000, montado no 
País. 

Em 30 de junho de 1956, tivemos aprovado 
pelo Grupo Executivo da Indústria Automobilística 
(GEIA), os planos de produção. 

Em 7 de março de 1948, obedecendo  
nossa vocação de pioneirismo, entregamos ao País 
 

a primeira Fábrica de Motores a gasolina. 
Hoje podemos transpor etapa fundamental  

do desenvolvimento das atividades da Emprêsa  
e considerar definitivamente consolidada a tarefa  
a que nos propusemos de dar ao Brasil  
veículos motorizados capazes de desempenhar 
papel relevante no desenvolvimento econômico do 
País. 

 
ÚLTIMA ETAPA 

 
A Fábrica de Eixos e Transmissões, parte  

do nosso conjunto industrial, para cuja  
concretização contou se com o mais decisivo  
apoio da Willys Motors Inc. e da Kaiser  
Industr'es Corp., cobrindo área superior a meio 
alqueire paulista, tem capacidade para produção 
diária inicial de 150 conjuntas. Sua edificação 
importou em 214 milhões de cruzeiros: Cêrca  
de 400 máqunas equipam o novo estabelecimento 
manufatureiro, correspondendo a um investimento  
de mais de 400 milhões de cruzeiros. Destacam-se 
entre o equipamento, a maquinaria para tratamento 
técnico, e o conjunto automático de fresadoras para 
usinagem do sistema de engrenagens. Possui êsse 
novo setor, departamentos especiais para usinagem 
de peças fundidas, oriundas da Fundição de 
Taubaté, como carcaça de transmissão, 
transferência, munhões, carcaça de diferencial,  
além de usinagem de peças forjadas e obtidas a 
partir de barras, manufatura de engrenagens, 
tratamento térmico, confecção de eixos e tubos  
de diferenciais e montagem, final da caixa de  
câmbio e do diferencial dianteiro e traseiro, e  
dos eixos cardans. 
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Nesse parque industrial estão sendo investidos  
em maquinaria e equipamentos (adquiridos  
no exterior, incorporados como capital ou adquiridos 
com financiamento) trinta e um milhões e 
quatrocentos e noventa mil dólares, além  
de aproximadamente dois bilhões e oitocentos 
milhões de cruzeiros, para outros fins. Isto é  
bem um exemplo do quanto pode realizar a iniciativa 
particular, quando não lhe falta a assistência 
governamental, o apoio do público, a cooperação 
técnica, econômica e financeira de países amigos, 
entre êles os Estados Unidos da América do Norte,  
e mais recentemente a França, através da 
participação da Regie Nationale de Usines Renault,  
e a extraordinária capacidade de assimilação  
do trabalhador nacional. A alguém que ainda 
duvidasse da capacidade do livre empreendimento 
entre nós, lemorariamos ser inteiramente de  
origem particular o capital investido nesta obra.  
E para aquilatar do coeficiente nacional da  
emprêsa, saiba-se que mais de 50% das ações  
se encontram em mãos brasileiras, não 
concentradas em poder de poucos, mas, ao 
contrário, distribuídas entre cêrca de 40.000 
portadores, espalhados de norte a sul, de leste a 
oeste, em cêrca de 1.000 municípios de todos os 
Estados e Territórios. 

Nossa Fábrica é bem um exemplo da emprêsa 
aberta à participação do povo, com seus milhares  
de acionistas e um expressivo marco no 
desenvolvimento do mercado brasileiro de capitais. 

Não foi – Sr. Presidente – sòmente a 
realização de um programa industrial o que tivemos 
em consideração, ao enfrentar o empreendimento 
 

responsável por milhares de autoveículos em trânsito 
nas estradas brasileiras. 

Voltando os olhos para a imensidão do País, 
assinalamos regiões que já atingiram apreciável 
etapa de desenvolvimento, mas que permanecem 
insuladas pela deficiência de comunicação e 
transporte. 

O traço de união entre essas ilhas geo-
econômicas, reclama, para se tornar efetivo, para 
integrar em uma só comunidade todo o País, o 
estabelecimento de facilidades de trans porte não 
atingível sem a produção nacional de veículos. 

Precisamos assegurar o estreitamento dos 
elos municipais de quase três mil comunas do País, 
através da garantia de possibilidade de intercâmbio 
permanente entre cidades e vilas, distritos e 
propriedades rurais, fazendas e sítios, «a tôdas as 
horas do dia, e em todos os dias do ano», Esta é a 
tarefa do veículo automotor. 

 
TRATORES 

 
Ao lado do transporte capaz de superar 

quaisquer caminhos, é o elemento básico da 
mecanização agrícola, o instrumento de trabalho que 
multiplicará a produtividade do braço humano, que 
dará um impulso até agora desconhecido ao ritmo de 
progresso do interior brasileiro. 

Vencida a etapa da implantação da indústria 
automobilística, iniciará o País nova marcha, objetivando 
a fabricação de tratores. Desconhecem muitos o fato  
de que seria impossível cogitarmos de oferecer à  
lavoura êste elemento de dinamização antes de que 
estivesse completo e acabado o parque industrial, com 
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a fabricação nacional de motores e com a 
consolidação da indústria de auto peças. A 
fabricação de tratores deverá iniciar se com elevado 
índice de nacionalização, talvez superior a 30 por 
cento. 

Nesta altura – Sr. Presidente – não poderemos 
deixar de render ao eminente estadista, Governador 
Carvalho Pinto, a homenagem desta emprêsa, que é 
também a de todos os brasileiros, pela permanente 
preocupação que tem tido o Chefe do Executivo de 
São Paulo, no trato dos problemas que dizem 
respeito à agricultura e à mu as tria. Aliás, bastaria a 
idéia esplêndida do «Plano de Ação» para consagrar 
a figura de administrador do Governador Carvalho 
Pinto. 

O conclave de hoje – meus senhores – além 
do aspecto formal da inauguração de modernos 
equipamentos, encerra também sentido simbólico: 
podemos nos orgulhar pelo fato de que a atual 
realidade da indústria automobilística ultrapassou até 
a própria previsão dos disciplinadores da sua 
implantação. Ofereceremos ao País, veículos 95% 
nacionais. Este símbolo é um marco, verdadeiro na 
luta pela emancipação econômica do Brasil. 

 
O QUE FOI FEITO 

 
Resta ainda ponderar que a indústria 

automobilística pode ser também considerada como 
símbolo da unidade nacional. Aos pessimistas que 
apregoam, desde o Brasil Colônia, a idéia da 
desagregação da nossa unidade de pensamento e 
da nossa capacidade de nos mantermos  
coesos dentro desta Nação de dimensão continental, 
propicia agora a indústria automobilística o 
 

traço de união – transportando as riquezas nacionais 
e rasgando perspectivas de progresso de Norte a 
Sul, de Leste a Oeste. Sem dúvida – meus  
senhores – êste é um dos aspectos mais relevantes 
e uma das conseqüências mais promissoras da 
tarefa realizada. 

Cêrca de 5 bilhões de cruzeiros estão sendo 
faturados mensalmente pela indústria 
automobilística. Dêsse montante, aproximadamente 
um têrço é carreado para os cofres públicos, 
mediante o pagamento de impostos e taxas em 
contra-prestação aos estímulos que essa indústria 
obteve. 

Floresceram em tôrno dela, nada menos que 
1.200 fábricas de peças, que constituem o embrião 
dessa cicló-pica obra. Os setores de fabricação de 
veículos, somados aos de auto-peças, empregam 
hoje cêrca de 120.000 operários, o que significa que 
mais de meio milhão de patrícios já vivem à sua 
sombra. 

A exportação já é uma realidade e nossos 
veículos já trafegam pela Cordilheira dos Andes. 

Das fábricas já estão saindo mais de 8.000 
veículos por mês. A cada dia, aumenta o seu 
número, e a cada dia, mais brasileiros êles se 
tornam, libertando divisas em ritmo crescente e 
contribuindo para o melhor aproveitamento da 
capacidade nacional de importar. 

Para isso, êsses dois setores da industria 
automobilística, o de fabricação de veículos e o de 
auto-peças, estão investindo cêrca de 285 milhões 
de dólares em máquinas e equipamentos e cêrca de 
15 bilhões de cruzeiros em construções, terrenos e 
equipamentos nacionais. 
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PROGRESSOS 
 

No que diz respeito à Willys-Overland do Brasil 
S. A., permito-me oferecer os seguintes dados  
que refletem, na frieza dos números, o seu 
desenvolvimento: 

O Capital da emprêsa, que em 1956 era  
de 75 milhões, alcançou 5.610 bilhões em abril de 
1959; 

O número de acionistas, que em 1956 era de 
14, em 30 de junho de 1959 elevava-se a 33.443, 
espalhados pelos quatro cantos do País. 

número de empregados, de 165 (junho  
de 1956) cresceu para 4.915 (30 de agôsto  
de 1959). 

Em salários, a fôlha mensal que era, em 
média, em 1956, de 1.139 milhões de cruzeiros, 
atingiu em agôsto de 1959, 68.705 milhões de 
cruzeiros. 

Em impostos e taxas federais, estaduais e 
municipais, paga hoje a Willys, por mês, em média, 
71.719 milhões de cruzeiros. 

Sr. Ministro Lúcio Meira: A Vossa Excelência, 
que teve o privilégio de antever, há mais  
de uma década, os passos seguros que a Pátria 
daria na marcha da sua mais completa e total 
emancipação econômica, as homenagens da 
Diretoria, dos colaboradores e dos operários da 
Willys-Overland do Brasil S. A., que são, na 
realidade, as homenagens dos que trabalham pelo 
Brasil de amanhã. 

Sr. Presidente: Traduz a presença de Vossa 
Excelência a reafirmação pública e irrecusável  
do propósito governamental de prosseguir  
em sua patriótica e corajosa política de libertar  
o Brasil dos malefícios do subdesenvolvimento 
 

que, em muitos setores, ainda o malsinam. 
Confiamos que não poderíamos corresponder 

melhor ao apoio, descortínio e incentivo de Vossa 
Excelência, senão revelando ao nosso povo que uma 
das metas mais importantes do atual Govêrno da 
República converteu-se em realidade, antecipando-
se aos prognósticos mais otimistas. 

Sr. Presidente: Nossa missão está cumprida !» 
Êste, Sr. Presidente, o discurso que desejava 

ver transcrito nos «Anais do Senado Federal», para 
conhecimento do País e orgulho de todos os 
brasileiros. (Muito bem – Muito bem ) 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, para 
explicação pessoal, o nobre Senador Caiado de 
Castro. 

O SR. CAIADO DE CASTRO (para 
explicação pessoal) (*): – Sr. Presidente, de início 
desejo deixar bem claro, que não pretendo criticar 
ninguém, nem emprestar segundas intenções ao 
fato. Preciso no entanto, fazer uma declaração, para 
minha defesa pessoal. 

O projeto sôbre o direito de greve, 
apresentado em 1949, chegou ao Senado em março 
de 1958 e foi-me entregue ontem dia 21 de outubro, 
as dezessete horas e trinta minutos. 

Como o nobre Senador Jefferson de Aguiar, 
meu ilustre amigo, requereu urgência para 
apreciação da matéria, e os jornais anunciaram, há 
mais de dez dias, encontra-se a proposição em meu 
poder, poder-se-ia ter a impressão de estar eu 
retardando-lhe a marcha. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite 
V. Exa, um aparte? 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. CAIADO DE CASTRO: – Pois não. 
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Longe  

de mim tal intenção. Vossa Excelência, que bem  
me conhece, sabe perfeitamente – e pode afirmá-lo 
ao Plenário e à Nação – que eu jamais teria essa 
atitude em relação ao colega ou qualquer outro 
membro do Senado Federal. Devo acentuar, no 
entanto, como V. Exa. já enunciou, que o projeto 
sôbre o direito de greve chegou a esta Casa em 
1958, tendo sido distribuído ao nobre Senador  
Lima Guimarães, que proferiu sucinto parecer.  
Em seguida, estêve paralisado na Comissão de 
Constituição e Justiça: e só a 5 de agôsto o recebi, 
pôsto tivesse sido distribuído a 31 de julho de  
1959. 

Naquela época foram solicitados vários 
adiamentos para considerações várias a respeito da 
proposição, inclusive pelo Sr. Vice-Presidente da 
República; e em 16 de setembro, após estudo 
meticuloso, inclusive com longa bibliografia brasileira 
e alienígena, apresentei à Comissão de Constituição 
e Justiça substitutivo e um estudo a respeito da 
greve. O nobre Senador Attílio Vivacqua pediu vista; 
e, em face de entendimentos, também a tramitação 
regimental foi retardada, no intuito de escoimar o 
projeto de dúvidas e aperfeiçoar-lhe a elaboração, de 
modo a assegurar-lhe a aprovação pela Câmara dos 
Deputados. O substitutivo, alguns dias após, foi 
aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, 
por unanimidade, com restrições apenas. Em 
seguida, elaborei o relatório do vencido e entreguei-o 
à Mecanografia, que retardou por alguns dias a 
elaboração do trabalho no intuito de rever o serviço 
dactilográfico, apresentá-lo à consideração de vários 
membros daquela Comissão. Decorridos três ou 
quatros dias foi o projeto remetido à Comissão de 
 

Legislação Social, onde, acredito, seu andamento foi 
retardado. Realmente, V. Exa. nobre Senador 
Caiado de Castro, recebeu ontem o projeto, com 
pareceres, e o substitutivo. Como, porém, a matéria 
está perfeitamente estudada, apreciada e o Líder do 
Partido Trabalhista Brasileiro teve oportunidade de 
aprovar o parecer, com restrições embora, requeri 
urgência. Afirmei entretanto, ao nobre colega, que 
pediria a palavra para encaminhar a urgência; e só 
na sessão de segunda-feira discutiríamos o 
requerimento, quando V. Exa. estaria com o estudo 
preparado, e, creio, apresentaria substitutivo à 
proposição. Por conseguinte, ninguém teve o intuito 
de molestar-lhe o trabalho. Aliás, o jornal «Última 
Hora» move campanha contra mim, procurando 
deixar-me mal perante o operariado. Divulgou, 
inclusive, estar eu retardando, deliberadamente, a 
tramitação do projeto. Aproveito, portanto, o ensejo, 
para asseverar, de maneira clara, positiva, que 
nenhum Senador tem o intuito de postergar o 
andamento da matéria. Todos temos, isso sim, o 
maior interêsse na aprovação dessa proposição, de 
repercussão econômica, política e social da maior 
gravidade. Daí nossa atenção meticulosa. V. Exa. 
que além de bacharel, é membro ilustre das 
gloriosas Fôrças Armadas Brasileiras, terá ensejo de 
examinar o projeto sob outra perspectiva, não só de 
bacharel, como de eminente membro das Forças 
Armadas, com os olhos voltados para a segurança 
nacional. Êste o esclarecimento que queria prestar, 
numa homenagem sincera e leal a tão eminente 
colega. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Muito 
agradecido ao aparte de Vossa Excelência. 

Sr. Presidente, andei muito bem avisado 
quando iniciei meu discurso declarando que não ia fa- 
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zer críticas pessoais. Longe de mim qualquer crítica 
a S. Exa. Dou, apenas, uma explicação ao Senado, 
porque pertenço ao P.T.B., Meus eleitores, no 
Distrito Federal, são trabalhadores, homens 
modestos. Pelo volume de telegramas e telefonemas 
que tenho recebido, pelo número de pessoas que me 
procuram, vejo o interêsse que o projeto está 
despertando, como se estranha que uma proposição 
de tal alcance fique em meu poder mais de dez dias, 
sem qualquer pronunciamento. Precisava explicar, 
portanto, que sòmente ontem, às dezessete horas e 
trinta minutos recebi êste projeto. 

Velho soldado, porém, que sou, com quase 
cinqüenta anos de tarimba, habituei-me, ao saber 
que algum trabalho que poderia ser dado, a fazer um 
estudo com antecedência; habituei-me a prever para, 
um dia, poder prover. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite 
V. Exa. um aparte? 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Pois não. 
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – V. Exa. 

é Marechal, eu, modesto diplomado na Escola 
Superior de Guerra. Assim, em estratégia e 
logística, não posso competir com V. Exa. Quero, 
no entanto, adotar minha defesa de previsão e 
provisão, para não ser acusado, injustamente, de 
falta que não tenha cometido. Sendo V. Exa. 
membro ilustre do PTB, conhecendo, portanto, o 
trabalho que se processa naquela agremiação 
partidária, inclusive em relação ao  
substitutivo apresentado com apoio no meu 
substitutivo, terá ensejo de oferecer seu  
estudo dentro de breve prazo, sem que importe 
em prejuízo para seu trabalho o deferimento  
da urgência. Já que assegurei a V. Exa. – 
inclusive, o Líder da Maioria o afirmou – que 
 

a urgência só será deferida na próxima segunda-
feira, dispõe Vossa Excelência, portanto, de prazo 
suficiente para a apreciação meticulosa de projeto, 
que será sagrado com a atuação brilhante de tão 
ilustre representante do Partido Trabalhista 
Brasileiro. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Obrigado a 
Vossa Excelência. 

Sr. Presidente, quando fui alertado pelo 
Presidente da Comissão de Legislação Social, e 
mais tarde, pelo Líder do meu Partido de que seria 
Relator da matéria, tive a franqueza de dizer aos dois 
que não aceitava mais informações verbais, porque 
já me havia acontecido um fato profundamente 
desagradável na Comissão de Serviço Público. 
Encarregado pelo seu então Presidente, de relatar o 
Projeto do Plano de Reclassificação, trabalhei dez 
dias a fio, depois de ouvir os técnicos. Quando 
concluí a primeira parte do estudo e pensava em 
solicitar uma reunião daquela Comissão, fui 
dolorosamente surpreendido com a notícia de que o 
Presidente mudara de opinião e avocara o processo. 
Como não havia nada por escrito, inexistente era 
minha designação. 

Quanto ao caso presente, apanhei meus 
documentos, o parecer de V. Exa., aliás magnífico, o 
projeto inicial, o voto Attílio Vivacqua, e comecei a 
estudar o processo em casa, mas por conta própria. 

Espero, dentro do prazo que o Regimento 
determina, 15 dias, possa relatá-lo. Aliás, procurarei 
entregar o projeto antes dêsse prazo. Como ainda 
não terminei o estudo, não sei por onde serei 
conduzido; ontem, por exemplo, Sr. Presidente, e 
nobre Colega, perdi a manhã inteira lendo uma 
documentação da Associação Comercial, contrária 
ao projeto. 
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Estou recebendo documentações, 
examinando-as e anotando os pontos com os quais 
estou de acôrdo e aquêles dos quais discordo. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –  
Devo lembrar ao nobre colega, para que  
ratifique a afirmativa que, antes de apresentar o 
requerimento de urgência, conversei com Vossa 
Excelência. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – 
Perfeitamente. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Sôbre a 
conveniência da urgência V. Exa. me declarou que 
não seria razoável, efetivamente, que a urgência 
fôsse concedida no mesmo dia em que recebia o 
projeto. Não se insurgiria, entretanto, contra a 
urgência, desde que até a próxima semana pudesse 
estudar a proposição. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – 
Perfeitamente, não me insurgi contra a urgência. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Ante a 
justificação de V. Exa., aproveito a oportunidade para 
acentuar que se houver alguma inconveniência no 
açodamento do estudo de V. Exa. decorrente da 
concessão da urgência, serei o primeiro a requerer a 
retirada do requerimento. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – De minha 
parte, não há inconveniência. Estou apenas dando à 
Casa uma satisfação, um esclarecimento aos meus 
eleitores do Distrito Federal, aos trabalhadores em 
geral, que, sòmente ontem, às 17 horas e 30 minutos 
recebi o projeto. 

Desde sexta-feira passada, entretanto,  
tenho estudado a proposição, porque fui  
alertado pelo Presidente da Comissão de  
que seria o relator. Sabe, porém, V .Exa.,  
com a experiência de que dispõe, 
 

que não seria obrigado a estudar o processado, com 
tanto cuidado, antes de recebê-lo. Meu trabalho está 
mais ou menos adiantado; entretanto, não posso 
ainda dizer a V. Exa. se vou concordar com o 
projeto, com V. Exa., ou se vou apresentar 
substitutivo porque não tenho idéia formada sôbre o 
assunto. 

Minha intenção foi apenas deixar claro, não 
digo minha estranheza pelo fato de V. Exa. ter 
pedido urgência, mesmo porque teve a gentileza de 
me comunicar, com antecedência, que iria fazê-lo, 
informando-me das razões que o levaram a assim 
proceder, mas minha posição em face do assunto, 
pois não quero que se diga aí fora que, como 
trabalhista, interessado na matéria, não a tenho 
acompanhado com a devida atenção. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Nobre 
Senador, todos estamos interessados na tramitação 
rápida da proposição. Meu projeto é tão equilibrado 
que conta com a oposição quer dos empregados quer 
dos empregadores. Devo mesmo dar certa ênfase ao 
fato de que alguns dos meus opositores não 
conhecem sequer o projeto. Há poucos dias, tive 
ensejo de debater o assunto com alguns líderes os 
quais afirmavam que a proposição proibia a greve nas 
atividades fundamentais. Verifiquei, então, que não 
tinham lido o projeto, combatiam dispositivo 
inexistente, pois a única diferença entre atividade 
fundamental e acessoria está no fato de a greve 
irromper em cinco ou dez dias. Logo, simples questão 
de prazo, por motivos óbvios. Por conseguinte, meu 
projeto é fruto de estudos, de análise equânime. 
Procura impedir desordens públicas em que  
possa haver vulneração da segurança nacional. 
Ponderei os direitos e os interêsses dos empregados 
e dos empregadores e deixei plenamente as- 
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segurado um sistema de pesos e medidas incapaz 
de ser vulnerado até pelo Estado. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: –  
Agradecido pelo aparte de Vossa Excelência, mas 
nobre colega, não estou fazendo qualquer referência, 
nem opondo objeção ao trabalho de Vossa 
Excelência. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Acredito. 
Apenas estou fazendo minha articulação em defesa 
própria. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: –  
Estou de acôrdo com V. Exa. Quero, apenas deixar 
bem claro que, como elemento do Partido 
Trabalhista Brasileiro – que me prezo de ser – não 
retardei a marcha do projeto que regula o direito de 
greve. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – V. Exa. 
não é acusado disso. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Um segundo 
ponto: poderia causar estranheza tivesse eu 
recebido o projeto ontem e já hoje V. Exa. pedisse a 
urgência. 

Conheço o modo de proceder de V. Exa., sei 
que seria incapaz de cometer qualquer indelicadeza, 
mesmo porque fui avisado por V. Exa. da sua 
intenção. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Houvesse 
qualquer restrição eu não apresentaria requerimento. 
Aliás, em face do discurso de V. Exa., para que não 
pareça que eu esteja pressionando para uma 
tramitação rápida e sem os cuidados indispensáveis 
à elaboração do projeto, vou retirar o pedido de 
urgência. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Peço que V. 
Exa. não o retire, visto como sòmente na segunda-
feira será votado. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Segunda 
ou terça-feira. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – No caso será, 
apenas, questão de serviço datilográfico. Eu não 
posso dar parecer verbal, trá-lo-ei por escrito e 
acredito que as funcionárias da Seção de 
Mecanografia, às quais só devo gentilezas, pois são 
tôdas muito solícitas com o serviço, farão o possível 
para datilografá-lo. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – 
Exatamente. 

O SR. CAIADO DA CASTRO: – Quis, apenas, 
deixar bem claro a situação, porque estou recebendo 
vários telegramas. V. Exa. sabe que o eleitorado do 
Rio de Janeiro é muito independente. Quando não 
gosta, declara-o por escrito, por telefone ou 
pessoalmente. Estou pagando por crime que não 
cometi. Se recebi o projeto ontem, não posso ser 
acusado de retardá-lo. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – V. Exa. 
jamais será acusado. 

O SR. CAIADO DA CASTRO: – Quanto ao 
resto, nada tenho a objetar. Se V. Exa. retirar o 
pedido de urgência para apresentá-lo na segunda-
feira, eu emitirei parecer. Não posso dá-lo 
verbalmente. Será longo, a ponto de fatigar o 
Senado. Pouco adiantará emiti-lo verbalmente. Se 
conseguir dá-lo por escrito, como de minha 
obrigação, salvo se o projeto em regime de urgência, 
os Senadores poderão discuti-lo com maior 
conhecimento de causa. Outrossim, não tenho 
nenhuma objeção ao pedido de urgência. Minha 
intenção, ao ocupar a tribuna, foi única e 
exclusivamente para efeito externo. Minha 
declaração é para meus correligionários e 
trabalhadores em geral, que sabem não estou difi- 
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cultando nem atrasando a elaboração do  
projeto. 

Quanto à questão de prazo, sabem V.  
Exa. e o Senado que, em cinco anos de mandato, 
nunca excedi um prazo. Não seria agora que o  
faria. 

Com referência à campanha de jornais, a que 
se referiu o nobre Senador Jefferson de Aguiar, 
devemos ter paciência e suportá-las. O mesmo 
jornal, a que se reportou V. Exa., em artigo a meu 
respeito, começa elogiando-me, atribuindo-me 
qualidades até superiores às que possuo e termina 
dizendo que eu era «poverello» o Partido Trabalhista 
Brasileiro havia judiado de mim ao entregar-me êsse 
projeto de greve para relatar, porque eu não entendia 
nada do assunto. 

Sr. Presidente, realmente, meus 
conhecimentos são pequenos, mas possuo algum 
tirocínio a respeito de greves. Ao tempo do 
Presidente Vargas, fui honrado com sua  
confiança para solucionar três ou quatro.  
Tive sorte: resolvi-as a contento de ambas  
as partes. Assim, Sr. Presidente, meus parcos 
conhecimentos na matéria não são tão  
pequetitos. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – V. Exa. 
tem aptidão para se pronunciar relativamente a 
qualquer projeto. 

O SR. CAIADO DA CASTRO: –  
Reconheço que minha responsabilidade  
é muito grande, porque a respeito de projeto dessa 
importância, vou enfrentar três pessoas de renome: 
V. Exa., o nobre Senador Attílio Vivacqua e o 
Deputado Aurélio Vianna, perfeitos conhecedores do 
assunto. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –  
Talvez eu seja o mais modesto conhecedor da 
matéria. 

O SR. CAIADO DA CASTRO: – Como, 
porém, não se trata de polêmica, mas de estudo, 
penso que o trabalho que estou elaborando poderá 
contribuir para votarmos um projeto em condições. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Êsse o 
nosso objetivo. 

O SR. CAIADO DA CASTRO: – Era o que 
desejava dizer, insistindo – e nunca é demais repetir 
– que não tenho a menor objeção ao trabalho de V. 
Exa. Não acredito que o requerimento de urgência 
visasse à minha pessoa e nem de leve envolva 
crítica ao meu Partido. Compreendo perfeitamente 
que o nobre colega deseja acelerar a marcha da 
proposição que há mais de dez anos está em estudo 
no Congresso. Acontece, porém, que não pode 
pairar dúvida sobre a orientação do meu Partido pois 
nem todos os brasileiros sabem do que se passa no 
Senado. 

Há apenas vinte e quatro horas o projeto 
chegou-me às mãos; e estou diligenciando para que, 
na primeira reunião da Comissão de Legislação 
Social, apresente o parecer. (Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Não há outro orador 
inscrito. (Pausa). 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 
sessão. Convoco os Senhores Senadores para uma 
sessão extraordinária, às 21 horas de hoje, com a 
seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Votação, em discussão única, do 

Requerimento nº 385, de 1959, do Sr. Jefferson de 
Aguiar e outros Srs. Senadores solicitando urgência, 
nos têrmos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, 
para o Projeto de Lei da Câmara nº 24, de 1958, que 
regula o direito de greve na forma do art. 158 da 
Constituição Federal. 
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2 – Discussão única da Redação Final do 
Projeto de Resolução nº 19, de 1957, que suspende 
a execução da Lei nº 2.970, de 28 de novembro de 
1956, em virtude de haver sido julgada 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal 
(redação oferecida pela Comissão de Redação em 
seu Parecer nº 589, de 1959). 

3 – Discussão única da Redação Final das 
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 
160, de 1958 (nº 5.877, de 1958, na Câmara dos 
Deputados), que altera os arts. 102 e 124 da Lei de 
Falências para dar prioridade aos créditos 
trabalhistas (redação oferecida pela Comissão de 
Redação em seu Parecer nº 590, de 1959). 

4 – Discussão única da Redação Final das 
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 
29, de 1959 (nº 4.824, de 1959, na Câmara) que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Viação e Obras Públicas, o crédito especial de Cr$ 
1.450.000.000,00, destinado à conclusão das 
ligações rodoviárias de Brasília com os Estados da 
Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, 
Ceará e Mato Grosso (redação oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer nº 591, de 
1959). 

5 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 67, de 1959 (nº 350-59, na Câmara) que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1960 – Anexo 4 – Subanexo 
4.07 – Poder Executivo – Conselho Nacional de 
Águas e Energia Elétrica. tendo Parecer Favorável, 
sob nº 582, de 1959, da Comissão de Finanças. 

6 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 67, de 1959, que estima a Receita e fixa  
Despesa da União para o exercício financeiro de 
1960, na parte referente ao Anexo 4 – Poder Execu- 
 

tivo – Subanexo 4.08 – Conselho Nacional de 
Petróleo, tendo Parecer Favorável, sob nº 587, de 
1959, da Comissão de Finanças. 

7 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 67, de 1959, que estima a Receita e fixa 
a Despesa da União para o exercício financeiro de 
1960, na parte referente ao Anexo 4 – Poder 
Executivo – Subanexo 4.09 – Conselho de 
Segurança Nacional, tendo Parecer nº 583, de 1959, 
da Comissão de Finanças, favorável com as 
Emendas que oferece de números 1-CF e 2-CF. 

8 – Discussão única do Parecer da Comissão 
de Relações Exteriores, sôbre a Mensagem nº 169, 
de 1959, pela qual o Sr. Presidente da República 
submete ao Senado a escolha do Diplomata 
Maurício Wellisch para o cargo de Enviado 
Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil junto ao 
Govêrno da Tchecoslováquia. 

9 – Discussão única do Parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sôbre a Mensagem nº 192, 
de 1959, pela qual o Sr. Presidente da República 
submete ao Senado a escolha do Diplomata Antônio 
Mendes Vianna, para o cargo de Embaixador 
Extraordinário e Plenipotenciário junto ao Govêrno 
da Grécia. 

10 – Discussão única do Parecer nº 614, de 
1959, da Comissão de Constituição e Justiça no 
sentido da denegação da autorização pedida pelo 
Juiz da Vara Criminal do Distrito Federal, para 
processar criminalmente o Sr. Senador Victorino 
Corrêa, (incluído em Ordem do Dia em virtude de 
dispensa de interstício, concedida na sessão anterior 
a requerimento do Sr. Senador Novaes Filho). 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 17 horas e 55 

minutos. 
 



144ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 22 DE OUTUBRO DE 1959 
 

EXTRAORDINÁRIA 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. FILINTO MÜLLER 
 

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

Cunha Mello. 
Lameira Bittencourt. 
Zacharias de Assumpção. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Leônidas Mello. 
Mathias Olympio. 
Victorino Corrêa. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Dix-Huit Rosado. 
Argemiro de Figueiredo. 
João Arruda. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Silvestre Péricles. 
Lourival Fontes. 
Heribaldo Vieira. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Otávio Mangabeira. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Milton Campos. 
Moura Andrade. 

Lino de Mattos. 
Pedro Ludovico. 
Coimbra Bueno. 
Taciano de Mello. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Fernando Corrêa. 
Alô Guimarães. 
Gaspar Velloso. 
Souza Naves. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Irineu Bornhausen. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin. – (54). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de  

presença acusa o comparecimento de 54 Srs. 
Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Novaes Filho, Quarto Secretário, 

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

O Sr. Cunha Mello, Primeiro Secretário, lê o 
seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Ofício 

 
Da Câmara dos Deputados, sob  

nº 121, encaminhando autógrafo do 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 67, DE 1959 

 
(Nº 350-B, de 1959, na Câmara dos Deputados) 

 
Estima a Receita e fixa a Despesa da União 

para o exercício financeiro de 1960. 
 
Anexo 4 – Poder Executivo 416 – Ministro da 

Justiça e Negócios Interiores. 
(Será publicado em Suplemento). 
O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 

Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Paulo 

Fernandes, primeiro orador inscrito. 
O SR. PAULO FERNANDES (*): – Sr. 

Presidente, volta a Imprensa desta cidade a focalizar 
a idéia da Diretoria de Turismo e Certames da 
Capital da República, que estuda um plano de 
pintura, a côres, das favelas cariocas. 

Segundo se depreende do noticiário, o Sr. 
Mário Saladini, ilustre Diretor daquele Departamento, 
deseja se apresentem aquêles aglomerados, aos 
olhos dos turistas, com aspecto mais ameno, sem 
ferir a paisagem carioca, tão bela, mas, infelizmente, 
tão sacrificada. 

Segundo, ainda, o referido noticiário, aguarda 
o Sr. Mário Saladini resposta de ofícios que enviou 
consultando a Cruzada São Sebastião e a SERFA, 
entidade municipal que tem o propósito específico de 
recuperar as favelas e de remover as habitações 
anti-higiênicas desta cidade. 

Sr. Presidente, preliminarmente declaro não 
compreender pretenda um Departamento de 
Turismo, como é o caso em tela incentivar a corrente 
de visitantes que nos procuram com a oficialização 
de construções clandestinas, que realmente 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

enfeiam a bela cidade de São Sebastião do Rio 
de Janeiro. Não compreendo, outrossim, desvie o 
Sr. Mário Saladini, que acredito imbuído dos 
melhores propósitos, sua atenção para problema 
dessa natureza, mesmo porque, a meu ver, em 
matéria de incentivo ao turismo há muito que 
fazer. Permitir-me-ia lembrar a S. Sa. atentasse 
para o pôsto de recepções do Touring Clube, 
situado na Praça Mauá que enfeia a cidade e que 
dá ao visitante procedente do exterior, que ali 
desembarca, péssima impressão do que seja o 
Rio de Janeiro. 

Aquela estação, mantida pelo Touring 
Clube é um escárnio. Ainda há poucos dias lá 
estive e verifiquei o descaso da entidade 
encarregada da conservação daquele próprio, 
que me parece ser municipal – não posso afirmá-
lo – e está realmente relegado ao abandono. 
Lastimável o estado em que se encontra; nem 
mesmo telefones públicos em quantidade para 
atender aos viajantes que aqui aportam; 
instalações higiênicas, um verdadeiro 
pandemônio. O turista ali não encontra sequer 
uma instalação satisfatória ou um bar onde 
mitigar a sêde. 

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

O SR. PAULO FERNANDES: – Com 
satisfação. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Nobre 
Senador, falar em turismo no Brasil, 
principalmente no Distrito Federal, no futuro 
Estado da Guanabara, é pilhéria. Como 
desenvolver o turismo se não temos água sequer 
para o banho do turista? O problema da  
água no Rio de Janeiro agrava-se dia a dia.  
Não sei se por incompetência dos técnicos  
ou por alguma desonestidade dos auxiliares  
até do próprio Prefeito. Sabe V. Exa. melhor  
do que eu que os habitantes do Distrito Fede- 
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ral contribuem com pesada parcela para o 
impôsto de águas e esgôto, que aumentou 
consideràvelmente. Pois bem, a água desapareceu! 
Não se sabe como nem por que não temos água no 
Distrito Federal. A não ser alguns bairros, 
antigamente os mais sacrificados e hoje os 
privilegiados, os demais não a têm. No meu bairro, 
por exemplo estamos sob o regime do conta-gôtas: 
toma-se o banho durante uns tantos minutos, porque 
a quantidade d'água distribuída é restrita. Como 
pensar em fomentar o turismo nesta fase, em que se 
quer pintar as favelas, e as favelas se multiplicam à 
medida que os créditos para extingui-las aumentam? 
É curioso. Certa feita, quando eu era Secretário do 
Conselho de Segurança Nacional, recebi ordem do 
falecido Presidente Getúlio Vargas para fiscalizar 
uma favela, para a qual o Govêrno já havia 
despendido, cêrca de sessenta milhões de cruzeiros. 
A favela aumentava, em vez de diminuir, conforme 
verifiquei pessoalmente. E continua a crescer. Assim, 
de nada vale pintar as casas da favela, se lá persiste 
a falta de água, o lixo, a tremenda fedentina. Isso me 
faz lembrar o meu tempo de soldado, quando 
ganhávamos quatrocentos réis por dia. Um colega 
daquele tempo qualifica o Exército como miséria 
dourada. No entanto, jornais e Deputados gritavam 
que ganhávamos uma fortuna – doze mil réis por 
mês! Isso mesmo quando se comparecia todos os 
dias e não se ia para a cadeia. Esta a situação atual; 
falamos em turismo, mas não temos hotéis nem 
água para o banho do turista; existe, sim êsse 
pavoroso pó. O problema do lixo do Distrito Federal 
até hoje não foi resolvido e com a fusão do Distrito 
com o Estado do Rio nunca o será, porque para 
tanto precisaremos de orçamento igual ao do Estado 
do Rio de um ano inteiro. Que nos resta, a nós, 
cariocas? Apenas acreditar em Deus e lem- 
 

brar a velha fila da água, que os escravos souberam 
muito bem criar em 1825. Há poucos dias, li em 
jornal que a fila é o resultado da evolução, da 
coletivização da gente carioca. No entanto, não o é; 
foi inventada pelos escravos, para andar mais 
depressa e trazer água para os patrões, sem 
apanhar. Diz-se porém, que existe porque somos 
bem educados. Se é porque somos educados, adeus 
educação. 

O SR. PAULO FERNANDES: – Muito grato 
pela intervenção de V. Exa. em meu discurso. 

Sr. Presidente, voltando às minhas 
declarações iniciais, não compreendo como um 
departamento da Prefeitura do Distrito Federal, por 
melhores intenções que tenha seu ilustre Diretor, 
possa pretender, através da pintura dos barracos das 
favelas cariocas, oficializar construções clandestinas. 
E, dizia eu, que êsse Departamento poderia 
realmente empregar melhor suas atividades e 
energias se, porventura, voltasse suas vistas para 
outros aspectos que impedem, senão dificultam, o 
desenvolvimento turístico em nossa terra. Citei, a 
propósito, o mau estado de conservação, a falta de 
instalações, enfim, o abandono completo em que se 
encontra a estação de desembarque de passageiros 
na Praça Mauá, entregue – segundo me parece – à 
administração do Touring Clube do Brasil. 

A propósito, Sr. Presidente, eu lembraria  
ao ilustre Diretor do Departamento de  
Turismo e Certames da Prefeitura do Distrito  
Federal que voltasse suas vistas para a estação 
rodoviária Mariano Procópio, também na Praça 
Mauá, igualmente em mau estado e sem 
acomodações para os passageiros que aqui  
chegam de ônibus do interior do País. Aí  
encontraria Sua Senhoria, acredito, um  
campo vasto e propício para desenvolver de iní- 
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cio as atividades do seu Departamento de Turismo. 

Sr. Presidente, acêrca do problema das 
favelas, procurei elementos que me elucidassem um 
pouco mais. Na Biblioteca do Senado, apenas 
deparei com uma publicação na Revista do Serviço 
Público, de maio de 1959, de autoria de Augusto Luiz 
Duprat, intitulado «O Problema da Favela», onde 
aquêle estudioso dos problemas sociais chega à 
conclusão, de todos nós sabida, aliás, de que a 
favela é mera conseqüência de causas mais 
profundas, e acrescenta que ela decorre sobretudo 
da situação sócio-econômica, surgida quando se 
iniciava qualquer período de industrialização nos 
países subdesenvolvidos. 

O problema das favelas, realmente, não 
poderá ser resolvido por simples pintura. Eu me 
permitiria aqui lembrar palavras de conhecidíssimo 
homem de direção, que vem realizando na Europa 
grande obra social e nos visitou recentemente, Abé 
Pierre. Em uma de suas pregações, disse êle que 
somos, como todo mundo, um pouco hipócritas. 
Quando a miséria não está à vista, tornamo-nos 
indiferentes a ela; mais do que estranhos à miséria, 
preocupa-nos escondê-la; contanto que não seja 
visível; contando que tenha o bom gôsto de não 
estragar a nossa felicidade, nosso confôrto, nossa 
rotina está tudo bem. 

O ilustre Diretor do Departamento de Turismo 
e Certames da Prefeitura do Distrito Federal, tem, 
certamente, alma de poeta. Parece querer 
materializar aquela expressão de todos nós 
conhecida, de cobrir com o manto diáfano da 
fantasia a nudez crua da verdade. A verdade, porém, 
Sr. Presidente, tem causas mais profundas. As 
favelas não podem ser disfarçadas na Capital da 
República. 

Mister se torna que as  
autoridades competentes voltem as vistas 
 

para as origens do mal; que não busquem oficializar 
as favelas, pintando os barracos, quando, na 
verdade, sequer concederam licença para que 
fôssem construídas. 

Já é tempo, Sr. Presidente, de cuidarmos de 
turismos nos seus verdadeiros têrmos. Nem se 
justifica pretendamos atrair turistas, levando-os a 
visitar os terreiros de macumba, fazendo com  
que o Brasil seja apresentado no Exterior, como 
Nação inculta. Agora, ainda se cogita de ornar as 
encostas dos morros cariocas com uma paisagem 
policrômica escondendo, com êsse colorido, a 
miséria, que clama providências das autoridades 
competentes. 

São estas as palavras, Sr. Presidente, que, 
sem maior exame do problema, endereço 
especialmente à Prefeitura do Distrito Federal, à cuja 
frente se encontra um homem esclarecido como o 
Senhor Sá Freire Alvim. 

Que S. Exa. atente para aquilo que se 
pretende fazer com as favelas cariocas! (Muito bem! 
Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Não havendo mais 
orador inscrito, passo à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Votação, em discussão única, do 

Requerimento nº 385, de 1959, do Sr. Jefferson de 
Aguiar e outros Srs. Senadores, solicitando urgência, 
nos têrmos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, 
para o Projeto de Lei da Câmara nº 24, de 1958, que 
regula o direito de greve na forma do art. 158, da 
Constituição Federal. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, 

requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 
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É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 386, DE 1959 

 
Nos têrmos dos artigos ns. 212, letra l, e 274, 

letra b, do Regimento Interno, requeiro adiamento da 
votação do Requerimento nº 385, de 1959, a fim de 
ser feita na sessão de 26 do corrente. 

Sala das Sessões, em 22 de outubro de 1959. 
– Lameira Bittencourt. 

O SR. PRESIDENTE: – Em face do 
deliberado, o Requerimento de Urgência nº 385, de 
1959, será votado na sessão de 26 do corrente. 

 
Discussão única da Redação Final do  

Projeto de Resolução nº 19, de 1957, que  
suspende a execução da Lei nº 2.970, de 28 de 
novembro de 1956, em virtude de haver sido  
julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal 
Federal (redação oferecida pela Comissão de 
Redação em seu Pacecer nº 589, de 1959). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a 

Redação Final. 
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar 

usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
É a seguinte a Redação Final aprovada, que 

vai à promulgação: 
 

PARECER 
Nº 589, DE 1959 

 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 19, 

de 1957. 
Faço saber que o Senado Federal  

aprovou e eu, nos têrmos do 
 

art. 47, letra p, do Regimento Interno, promulgo a 
seguinte: 

 
Resolução 

Nº ... DE 1959 
 

Suspende a execução da Lei nº 2.970, de 24 
de novembro de 1956. 

Artigo único – É suspensa, nos têrmos do art. 
64 da Constituição Federal, a execução da Lei nº 
2.970, de 24 de novembro de 1956, que modifica o 
art. 875 (caput) do Código de Processo Civil, em 
virtude de haver sido, em acórdão de 30 de 
novembro do referido ano, do Supremo Tribunal 
Federal, julgada infringente do art. 97, nº II, da 
mesma Constituição. 

 
Discussão única da Redação Final das 

emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara  
nº 160, de 1958 (número 5.877 de 1958, na  
Câmara dos Deputados), que altera os arts. 102 e 
124 da Lei de Falências, para dar prioridade aos 
créditos trabalhistas (redação oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer nº 590, de 
1959). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a 

Redação Final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar  

usar da palavra, encerrarei a discussão.  
(Pausa). 

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Senhores Senadores que a aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
É a seguinte a Redação Final aprovada, que 

vai à Câmara dos Deputados: 
Redação Final das emendas do Senado  

ao Projeto de Lei da Câmara nº 160, de 1958,  
que altera os artigos 102 e 124, da Lei de Falência 
para dar prioridade aos créditos trabalhistas. 
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EMENDA 
 

Nº 1 
 

Ao projeto (Emenda da Comissão de 
Redação). 

Dê se à ementa do projeto a seguinte redação: 
«Altera o art. 449 da Consolidação das Leis do 

Trabalho (Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943)». 

 
EMENDA 

 
Nº 2 

 
Ao projeto (Emenda substitutiva da C. de C. e 

J.). 
Dê-se aos artigos 1º, 2º e 3º do projeto a 

seguinte redação: 
Art. 1º O art. 449, da Consolidação das Leis do 

Trabalho (Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943) passa a vigorar com a seguinte redação: 

«Art. 449. Os direitos oriundos da existência 
do contrato do trabalho subsistirão em caso de 
falência, concordata, concurso de credores ou 
dissolução da emprêsa. 

§ 1º Na falência, na concordata ou no 
concurso de credores, constituirão crédito 
privilegiado a totalidade das indenizações e dos 
salários devidos ao empregado. 

§ 2º Havendo concordata na falência, será 
facultado aos contratantes tornar sem efeito a 
rescisão do contrato do trabalho e conseqüente 
indenização desde que o empregador pague, no 
mínimo, a metade dos salários que seriam 
devolvidos ao empregado durante o interregno. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Para acompanhar, na 
Câmara dos Deputados, o estudo das emendas do 
Senado, designo o nobre Senador Jefferson de 
Aguiar, relator da matéria, na Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Discussão única da Redação Final das 
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara  
nº 29, de 1959 (nº 4.824, de 1959, na Câmara) que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Viação e Obras Públicas o crédito especial de Cr$ 
1.450.000.000,00, destinado à conclusão das 
ligações rodoviárias de Brasília com os Estados da 
Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, 
Ceará e Mato Grosso (redação oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer nº 591, de 
1959). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a 

Redação Final. 
Se nenhum dos Senhores Senadores  

desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. 
(Pausa). 

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
É a seguinte a Redação Final aprovada, que 

vai à Câmara dos Deputados: 
Redação Final das emendas do Senado  

ao Projeto de Lei da Câmara nº 29, de 1959,  
que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito 
especial de Cr$ 1.450.000.000,00, destinados à 
conclusão das ligações rodoviárias de Brasília com 
os Estados da Bahia Sergipe, Alagoas, Pernambuco, 
Paraíba, Ceará e Mato Grosso. 

 
EMENDA 

 
Nº 1 

 
Ao projeto 

 
(Emenda da Comissão de Redação) 

 
Dê-se à ementa do projeto a seguinte  

redação: 
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«Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito 
especial de Cr$ 2.000.000.000,00, para a conclusão 
das ligações rodoviárias de Brasília, com os Estados 
da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, 
Ceará, Maranhão, Mato Grosso e Goiás». 

 
EMENDA 

 
Nº 2 

 
Ao projeto 

 
(Emenda substitutiva de C. de F.). 

 
Substituam-se os artigos 1º, 2º e 4º, pelo 

seguinte: 
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado  

a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas  
– (Departamento Nacional de Estradas de Rodagem) 
– o crédito especial de Cr$ 2.000.000.000,00 –  
(dois bilhões de cruzeiros) – para a conclusão  
das ligações de Brasília com os Estados da  
Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, 
Ceará, Maranhão, Mato Grosso e Goiás, através  
de rodovias, de acôrdo com a seguinte 
discriminação: 

a) Do Plano Nacional de Viação: 
BR 21 – Trecho São Luís – Peritoró – Pôrto 

Franco – (quinhentos e cinqüenta milhões de 
cruzeiros) – 550.000.000. 

BR-25 – Trecho Petrolina – Casa Nova – 
Remanso – (cem milhões de cruzeiros) – 
100.000.000. 

BR 39 – Trecho Jacobina – Remanso – São 
Raimundo – (cem milhões de cruzeiros) – 
100.000.000. 

BR-40 – Trecho Lapa – Correntina – Posse – 
(cento e cinqüenta milhões de cruzeiros) –
150.000.000. 

BR-41 – Trecho Brasília – Cuiabá – 
(quatrocentos milhões de cruzeiros) – 400.000.000. 

BR-47 – Trecho Campinho – Boa Nova – 
Caetité – Formosa – (duzentos milhões de cruzeiros) 
– 200.000.000. 

B) Do plano Rodoviário Nacional: 
BR-44 – Trecho Brasília-Fortaleza, que 

passará a ser «BR-44» – com o traçado Fortaleza – 
Canindé – Boa Viagem – Tauá – Parambu – (Ceará) 
– Picos – Simplício Mendes – São João do Piauí – 
São Raimundo Nonato – (Piauí) – Barreiras – (Bahia) 
– Posse – (Goiás)» – (quinhentos milhões de 
cruzeiros). 500.000.000. 

 
EMENDA 

Nº 3 
 

Ao art. 3º. 
 

(Emenda substitutiva da C. de F.) 
 

Suprima-se êste artigo. 
O SR. PRESIDENTE: – O projeto volta à 

Câmara dos Deputados. 
Para acompanhar o estudo das emendas do 

Senado, na outra Casa do Congresso, designo o 
nobre Senador Francisco Gallotti, Relator da matéria 
na Comissão de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 67, de 1959 (nº 350, de 1959, na Câmara), que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1960 – Anexo 4 – Subanexo 
4.07 – Poder Executivo – Conselho Nacional de 
Águas e Energia Elétrica, tendo parecer favorável, 
sob nº 582, de 1959, da Comissão de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 

emenda que vai ser lida pelo Sr. 1º Secretário. 
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É lida e aprovada a seguinte: 
 

EMENDA 
Nº 1 

 
4.1.00 – Obras. 
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação e 

despesas de emergência com bens imóveis. 
Suprima-se a dotação proposta de Cr$ 30.000,00. 

 
Justificação 

 
Devendo transferir-se para a Nova Capital, 

êsse Conselho, de 21 de abril do ano vindouro, 
desnecessária se faz a dotação supra. 

Sala das Sessões – João Villasbôas. 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

subanexo com a emenda apresentada. (Pausa). 
Nenhum Sr. Senador desejando usar da 

palavra, encerro a discussão. 
Está encerrada. 
A matéria volta à Comissão de Finanças. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 67, de 1959, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício financeiro de 
1960, na parte referente ao Anexo 4 – Poder 
Executivo – Subanexo 4.08 – Conselho Nacional do 
Petróleo, tendo Parecer Favorável, sob nº 587, de 
1959, da Comissão de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa emenda 

que vai ser lida pelo Senhor Primeiro Secretário. 
É lida e apoiada a seguinte: 

 
EMENDA 

 
Nº 1 

 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento 

de programas, serviços e trabalhos específicos. 

5 – Para os estudos e planejamentos da 
indústria petroquímica na Bahia. 

Leia-se: Cr$ 2.000.000,00. 
 

Justificação 
 

A dotação supra é insuficiente para os fins 
previstos. 

Sala das Sessões. – João Villasbôas. 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão  

o subanexo, com a emenda apresentada.  
(Pausa). 

Ninguém pedindo a palavra, encerrarei a 
discussão. Está encerrada. 

A matéria volta à Comissão de Finanças. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da  

Câmara nº 67, de 1959, que estima a Receita  
e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro 
de 1960, na parte referente ao Anexo 4 –  
Poder Executivo – Subanexo 4.09 – Conselho  
de Segurança Nacional, tendo Parecer nº 583,  
de 1959, da Comissão de Finanças, favorável  
com as Emendas que oferece de ns. 1-CF e  
2-CF. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Há uma emenda,  

que vai ser lida pelo Senhor Primeiro  
Secretário. 

É lida e apoiada a seguinte: 
 

EMENDA 
Nº 3 

 
1.4.00 – Material Permanente. 
1.4.03 – Material bibliográfico em geral;  

filmes. 
Onde se lê: Cr$ 90.000,00. 
Leia-se: Cr$ 190.000,00. 
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Justificação 
 

A dotação supra é insuficiente para os fins a 
que se destina. 

Sala das Sessões. – João Villasbôas. 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

subanexo com a emenda – (Pausa). 
Ninguém pedindo a palavra, encerro a 

discussão. 
A matéria volta à Comissão de Finanças. 
 
Discussão única do parecer da Comissão de 

Relações Exteriores sôbre a Mensagem nº 169, de 
1959, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete ao Senado a escolha do Diplomata 
Maurício Wellisch para o cargo de Enviado 
Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil junto ao 
Govêrno da Thecoslováquia. 

 
Discussão única do parecer da Comissão de 

Relações Exteriores sôbre a Mensagem nº 192, de 
1959, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete ao Senado a escolha do Diplomata Antônio 
Mendes Vianna, para o cargo de Embaixador 
Extraordinário e Plenipotenciário junto ao Govêrno 
da Grécia. 

 
O SR. PRESIDENTE: – As matérias referem-

se à escolha de chefes de Missões Diplomáticas e 
devem ser apreciadas em sessão secreta. 

Peço aos Senhores Funcionários da Mesa que 
providenciem neste sentido. 

A sessão transforma-se em secreta às 21 
horas e 30 minutos e se torna pública às 21 horas e 
45 minutos. 

O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a 
sessão. 

Discussão única do Parecer número 614, de 
1959, da Comissão de Constituição e Justiça, no 
sentido de denegação da autorização pedida pelo 
Juiz da Vara Criminal do Distrito Federal, para 
processar criminalmente o Sr. Senador Victorino 
Corrêa incluído em Ordem do Dia em virtude de 
dispensa de interstício, concedida na sessão anterior, 
a requerimento do Sr. Senador Novaes Filho. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

parecer da Comissão de Constituição e Justiça. 
Não havendo quem peça a palavra, vou 

encerrá Ia. (Pausa). – Está encerrada. 
Vai-se proceder à votação do parecer nas 

suas conclusões. 
A votação é secreta, de acôrdo com os art. 43, 

da Constituição, e 278, alínea a-2, do Regimento 
Interno. 

Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam as 

conclusões do parecer tenham a bondade de votar 
sim; os que as rejeitam, queiram votação não. 
(Pausa). 

Foi unânimemente aprovado o parecer, por 
trinta e nove votos. 

Fica denegada, assim, a licença para 
processar o nobre Senador Victorino Corrêa. 

Está esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia. 

Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira, 
orador inscrito para esta oportunidade. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente, 
desisto de minha inscrição. 

O SR. PRESIDENTE: – S. Exa. desiste da 
inscrição. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 
sessão. 
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Designo para a próxima a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 – Votação, em primeira discussão, do 
Projeto de Emenda à Constituição nº 1, de 1959,  
que altera dispositivos constitucionais referentes  
à localização da Capital Federal a fim de possibilitar 
a sua transferência para Brasília, tendo Pareceres  
da Comissão Especial: I – Sôbre o projeto (nº  
230, de 1959), favorável salvo quanto aos artigos 11, 
§ 5º do art. 26, art. 63 e art. 8º (com voto em 
separado do Sr. Attílio Vivacqua); II – Sôbre o 
substitutivo de Plenário – nº 507, de 1959, favorável 
em parte (com voto em separado do Sr. Senador 
Attílio Vivacqua). 

2 – Discussão única do Projeto de Lei  
da Câmara nº 123, de 1958 (nº 2.264, de 1957,  
na Câmara dos Deputados), que estende  
aos ocupantes da função de Inspetor dos  
Correios e Telégrafos o disposto no 
 

artigo 28, da Lei nº 1.229, de 13 de novembro de 
1950, tendo Pareceres sob ns. 558 a 560, de 1959, 
das Comissões: de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade; de Serviço Público e Finanças, 
pela rejeição. 

3 – Discussão única do Projeto de Lei  
da Câmara nº 72, de 1959 (nº 974, de 1956,  
da Câmara), que concede isenção de direito  
de importação para materiais, máquinas e 
equipamentos adquiridos pela Refinaria e Exploração 
de Petróleo União S. A. para a instalação de sua 
refinaria de Capuava, no Estado de São Paulo 
(incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa 
de interstício, concedida na sessão anterior a 
requerimento do Sr. Senador Lino de Mattos), tendo 
Parecer Favorável, sob nº 549, da Comissão de 
Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se-a sessão às vinte e uma horas 

horas e cinqüenta minutos. 
 



145ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 23 DE OUTUBRO DE 1959 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. FILINTO MÜLLER 
 

Às 14 horas e 30 minutos, acham se presentes 
os Senhores Senadores: 

Cunha Mello. 
Lameira Bittencourt. 
Zacharias de Assumpção. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Leônidas Mello. 
Mathias Olympio. 
Victorino Corrêa. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Dix-Huit Rosado. 
Argemiro de Figueiredo. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Freitas Cavalcanti. 
Silvestre Péricles. 
Lourival Fontes. 
Heribaldo Vieira. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Otávio Mangabeira. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 

Milton Campos. 
Moura Andrade. 
Lino de Mattos. 
Coimbra Bueno. 
Taciano de Mello. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Fernando Corrêa. 
Gaspar Velloso. 
Souza Naves. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Irineu Bornhausen. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin. – (52). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de  

presença acusa o comparecimento de 52 Senhores 
Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Novaes Filho, Quarto Secretário, 

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

O Sr. Cunha Mello, Primeiro Secretário, lê o 
seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Ofícios 

 
Da Câmara dos Deputados, sob número 

1.831, encaminhando autógrafo do seguinte: 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 22, DE 1959 

 
(Nº 24-A, de 1959, na Câmara dos Deputados) 

 
Mantêm decisão do Tribunal de Contas que 

negou registro ao contrato celebrado entre a 
Delegacia Regional do Departamento dos Correios e 
Telégrafos, de Pernambuco, e a «Conservadora 
Phenix». 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É mantido o ato do Tribunal de 

Contas que denegou registro ao têrmo do contrato 
celebrado, em 1º de agôsto de 1957, entre a 
Diretoria Regional do Departamento dos Correios e 
Telégrafos, de Pernambuco, e a «Conservadora 
Phenix» para execução de serviços de asseio e 
limpeza da sede daquela repartição. 

Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

Ns. 1.875 e 1.859, ainda da Câmara dos 
Deputados, comunicando aprovação das emendas 
do Senado aos Projetos de Lei da Câmara ns. 8, de 
1959, que altera o Quadro do Pessoal da Secretaria 
do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará e 
dá outras providências, e 127, de 1957, que dispõe 
sôbre entrega das cotas rodoviárias aos Municípios. 

 
MENSAGEM 

Nº 195, DE 1959 
 

Do Sr. Presidente da República, acusando e 
agradecendo o recebimento da de nº SP-171, de 9 do 
corrente, comunicando haver sido aprovada a escolha 
do Sr. Martim Francisco Lafayette de Andrada, 
 

para o cargo de Embaixador do Brasil junto ao 
Govêrno da República da Guatemala. 

 
Avisos 

 
Dr. Sr. Presidente interino do instituto de 

Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, 
como segue. 

Rio de Janeiro, em 20 de outubro de 1959. 
P. 739-59. 
Senhor Senador: 
Com referência à solicitação formulada no 

Ofício nº 618, de 7 outubro fluente, tenho a honra de 
informar a V. Exa. que estou encaminhando o pedido 
ao Grupo de Trabalho de Brasília, que, de acôrdo 
com o disposto no art. 4º do Decreto 44.767 de 1959, 
e Exposição de Motivos número 1.156-59, do 
Departamento Administrativo do Serviço Público, 
está incumbido de distribuição das unidades 
residenciais construídas por esta Autarquia. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. 
Exa. os protestos de elevada estima e mui distinta 
consideração. – Álvaro Brandão, Presidente interino. 

– Do Sr. Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, nos seguintes têrmos. 

Em 22 de outubro de 1959. 
Nº G. – 258-59 
Ao Exmo. Senador Cunha Mello 
– Presidente da Comissão Mista Parlamentar 

incumbida de sugerir medidas que regulem a 
organização da futura Capital. 

Sòmente agora, com o parecer da douta 
Comissão nomeada para emitir parecer a  
propósito, teve êste Tribunal ensejo de decidir  
sôbre o ofício de V. Exa. em que, em nome  
da Comissão Mista incumbida de sugerir medidas 
legislativas que regulem a Organização Político-
Administrativa, Legislativa e Judiciária da futura 
Capital e do futuro Estado da Guanabara, soli- 
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cita a contribuição dos Senhores Ministros. 
Na conformidade do aludido parecer, decidiu  

o Tribunal manifestar-se a respeito sempre que se 
lhe oferecer oportunidade, através de casos 
submetidos à sua apreciação. Agradecendo a V. 
Exa. a comunicação, tenho a honra de apresentar-
lhe e aos eminentes membros da Comissão 
protestos de alta admiração e estima. – Orosimbo 
Nonato da Silva, Presidente do Supremo Tribunal 
Federal. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador Otávio 
Mangabeira, primeiro orador inscrito. 

O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: –  
Sr. Presidente, mais de uma vez ao ocupar  
a tribuna, no Senado como na Câmara, para o fim  
de examinar a situação nacional, tenho aludido  
a frases ou conceitos que anteriormente emiti, em 
tôrno do grande assunto que é e deve ser motivo das 
nossas maiores preocupações. 

Lembro-me, por exemplo, de haver dito: 
«Dado o modo como vimos procedendo, no Brasil, 
em matérta de Govêrno e de política, nada que 
venha a acontecer de mau, no campo a que me 
refiro, me causará surprêsa. Tenho o espírito 
prevenido para tudo; para tudo, seja o que fôr. 

Noutra ocasião observei: – «Quem 
acompanha de perto as coisas dêste País, não será 
para estranhar que chegue a ter a impressão de que 
está em pleno manicômio». 

Ainda outra, esta mais nítida ou mais  
evidente: – «Somos uma nau ao léu dos ventos, já 
sabendo, de antemão, que há rochedos pelo 
caminho», 

Sirvam, Sr. Presidente, estas palavras como 
uma espécie de epígrafe para as modestas 
considerações que venho agora fazer. 

É hoje 23; amanhã 24 de outubro, datas para 
mim inesquecíveis. Vinte e nove anos se completam 
que a Revolução triunfou com a deposição, ocorrida 
nesta Capital, do Govêrno de que, quanto mais 
decorre o tempo, mais me honro de ter feito parte. 

Merece registro na história, que certamente já 
a registrou, uma coincidência memorável, que entre 
nós aconteceu: nos dois regimes – o monárquico e o 
republicano, que a êle sucedeu – a ordem legal 
vigente, a 15 de novembro de 1889, e a 24 de 
outubro de 1930 teve à sua frente dois homens que 
difícil dizer qual o maior na sobranceria e na altivez 
com que se soube portar, ao ver cair-lhe das mãos, 
tragada pela fôrça, a legalidade que encarnava: a 15 
de novembro de 1889, Afonso Celso de Assis 
Figueiredo, Visconde de Ouro Prêto; e a 24 de 
outubro de 1930, Washingmel Luís. 

Entre os maiores serviços que é dado a um 
homem de Estado ou mais pròpriamente a um 
homem de Govêrno prestar ao seu País, nenhum é 
mais expressivo que o dos bons exemplos que lhe 
dêem, tanto é certo que o exemplo vem do alto, 
principalmente nas horas de adversidade ou de 
perigo. 

O espetáculo de Winston Churchill, inflexível, 
impávido, a sustentar sôbre os ombros a Inglaterra e 
o Mundo livre, sob a chuva de ferro e fogo que caía 
sôbre Londres, não terá servido apenas para 
impressionar ou comover contemporâneos e 
pósteros; deve perdurar como lição para quantos, em 
qualquer tempo ou em qualquer parte, séculos em 
fora, hajam de ter a glória de exprimir, em 
determinadas emergências, a fidelidade a um 
princípio, a firmeza na fé em um ideal, ou a honra de 
sua Pátria. 

Quando, em 1926, entrei a ocupar a  
Pasta das Relações Exteriores, tinha  
quarenta anos de idade e quin- 
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ze de Deputado Federal, eleito e reeleito na Bahia, 
inclusive em Oposição. Era Líder da minha Bancada 
e Primeiro Vice-Presidente da Câmara, cuja 
presidência exerci no período, aliás breve, em que 
dela se ausentou o titular efetivo, Deputado Arnolfo 
Azevedo, de São Paulo, um dos que mais honraram, 
na República, a chefia daquela Casa da 
representação nacional. 

Só o lembro, para dizer que, inexperiente 
porventura em assuntos diplomáticos, com os quais 
nunca entrara em contato, tinha uma certa 
experiência política, sem a qual é muito difícil o 
desempenho, em bons têrmos, dos altos postos 
governamentais. 

Supunha conhecer profundamente o regime 
que se venha praticando, a chamada República 
Velha, no que nela havia de bom e no que oferecia 
de mazelas. Como quer que fôsse, porém, o que a 
mim se me afigurava, não obstante as previsões 
gravíssimas de que Rui Barbosa – êste, sim, a quem 
cabe, neste País, o títuto de «O Maior», – fazia 
acompanhar os seus libelos contra o modo por que 
se executavam as instituições políticas, e reclamava 
sua revisão, sem que lhe dessem ouvidos, a êle que 
fôra o principal autor e construtor da estrutura 
republicana, como quer que fôsse – repito – o que a 
mim se me afigurava é que elas, as nossas 
instituições, se tinham tornado firmes e se iriam 
aprimorando ou aperfeiçoando com o tempo. 
Poderiam, é claro, passar por lutas e reformas, sem 
que, no entanto, jamais se viesse chegar ao ponto de 
destruí-las ou de arruiná-las. 

Parecia-me o Brasil uma Nação que  
havia já atingido – não sei se me sirva de um  
têrmo que hoje ouço muito empregado – um  
grau de «maturidade» que a fazia incompatível  
com certas vicissitudes, tão comuns em outros 
 

países, acaso mais atrasados, na América Latina. 
Quando me aparecia no Itamarati um exilado político, 
procedente de um dêstes países, pôsto fora de sua 
Pátria pelos dominadores do momento, eu olhava 
para o homem com paternal simpatia, diria com 
ternura, e me sentia compenetrado do fato de que 
nunca jamais na nossa terra tais práticas medrariam. 

Naquele mesmo ano de 1930, posta abaixo, 
no Peru, a Ditadura Leguia, o Govêrno que resultou 
do seu desmoronamento instituiu um Tribunal de 
Exceção para julgar os adversários vencidos, 
Reconheço que um tanto ingênuo, um tanto fora da 
realidade, eu – Ministro do Exterior, que me 
supunha, de um país educado, através de mais de 
um século, na escola e na tradição de tôda uma raça 
de homens de Estado autênticos, do Império e da 
República, se não até da Colônia, – não me contive 
que não recomendasse à nossa Embaixada, em 
Washington, que fizesse uma sugestão ao 
Departamento de Estado: a de intervirmos, 
amistosamente, junto ao Govêrno de Lima, sob pena 
de não o reconhecermos, no sentido de evitar aquela 
anomalia, que tanto deporia contra os créditos de 
civilização e de cultura do nosso Continente. 

Àquela altura, entretanto, já os Estados  
Unidos haviam, reconhecido, por assim, dizer, de 
imediato, o novo estado de coisas estabelecido no 
Peru. 

Imaginem, Senhores Senadores, qual  
não foi a minha decepção, de que nunca mais  
me senti radicaImente curado, quando, decorridos 
apenas meses ou semanas, recebia, na prisão,  
no Quartel do I Regimento de Cavalaria do  
Exército, uma intimação oficial para me ausentar  
do País. Era notificado, ao mesmo tempo,  
de que a minha administração, modesta mas 
honrada, na Chancelaria Brasileira, iria ser 
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submetida a devassa, para efeito de julgamento por 
um tribunal revolucionário, precisamente do gênero 
do a que há pouco me referi. 

Registrei por escrito o fato, no mesmo dia em 
que êle aconteceu, como daí por diante, durante 
anos e anos, me habituei a fazer, para o efeito de 
divulgação, pelos meios que estivessem ao meu 
alcance, ou pelo menos para conservar memória dos 
assuntos com o colorido da época, e até do estado 
de espírito, naturalmente agitado, em que, no 
momento, me encontrava. 

Aqui está, por exemplo, o que gravei, sôbre o 
caso de que se trata, neste papel, já antigo de vinte e 
nove anos: 

«Entretido, a princípio, com alguns livros, cuja 
leitura me despertava interêsse, e, depois, 
escrevendo notas, para guardar, com tôdas as 
minúcias, a lembrança de certos episódios, deixara de 
ler jornais. Assim, sòmente ao receber, no quartel, no 
dia 18 à tarde, o emissário do Govêrno, Coronel 
Esteves, vim ter notícia da resolução de que S. Sa., 
da parte do Ministério da Justiça, me foi noticiar. 
Intimavam-me a retirar-me do Brasil, sem prejuízo dos 
procedimentos do tribunal revolucionário. Tinham a 
solicitude de enviar-me uma relação dos navios que 
deveriam passar, naqueles dias mais próximos, pelo 
Pôrto do Rio de Janeiro. Pediam-me, para preparar-
me os passaportes, as indicações respectivas. 

O Coronel dará seu testemunho. 
Recebi a intimação com a mais amável das 

misericórdias. A injustiça era tão grande, a 
brutalidade tão insólita, que passava francamente a 
ser inconsciência e, nestas condições, tinha direito à 
comiseração da caridade. 

Mostrei, em poucas palavras, sem o mínimo 
de azedume, o dislate de tôda aquela história. 
Perguntei se me seria permitido continuar no  
Brasil, embora na prisão, como talvez preferisse. 
Ficou S. Sa. de dar-me uma resposta. Por isto, ou 
por aquilo, não m’a deu. Apurei, por meios outros, 
que tinha, de qualquer modo, de partir. Eu quisera, 
mesmo prêso, permanecer no País; sofrer com êle 
tôdas as suas desgraças; nêle enfrentar, face a face, 
quaisquer objeções, que a mim se referissem.  
Ou tinha servido à Pátria, como é notório que o  
fiz, honrada e profìcuamente, e seria uma infâmia 
decretar-me, por um só dia que fôsse, a penalidade 
do exílio, ou, porventura acusado, maior infâmia 
seria negar-me o ajuste de contas a que 
espontâneamente me propunha, em todos  
os terrenos. Não me coube senão submeter-me  
à imposição da fôrça». 

No exercício do Ministério, mesmo no decurso 
da luta pela sucessão presidencial, absorvido 
apaixonadamente pelos serviços da Pasta – e uma 
Pasta daquela natureza – guardara, notòriamente, a 
maior serenidade. Tudo fiz por evitar que a Casa das 
Relações Exteriores se deixasse invadir, de qualquer 
modo, pelas paixões das nossas lutas internas. 

Quanto à própria campanha política, há  
um conceito meu daquele tempo que se  
tornou conhecido. Dizia: – «Se o Rio Grande do  
Sul unido, Minas Gerais e a Paraíba constituíssem 
um gás, enquanto outro fôsse formado pelo  
Govêrno Central e os mais Governos estaduais,  
o que havia de perigoso no choque entre êsses  
dois gases é que a retorta dentro da qual  
se ia consumar a experiência era o regi- 
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me, que então se estraçalharia, voando pelos ares». 

Os Generais da Junta Militar que se instalara a 
24 de outubro insistiram comigo no sentido de 
permanecer no meu pôsto, com o que, é claro, não 
concordei, nem podia ter concordado. 

Acreditava sinceramente que aquêles  
atos iniciais do Govêrno que sucedeu ao da Junta, 
tão à moda das ditaduras hispano-americanas, 
seriam, no Brasil, mero produto das agitações 
naturais daqueles primeiros dias de uma subversão 
vitoriosa. Foi assim que, ainda no Quartel, à véspera 
de embascar para o estrangeiro, dirigi ao Sr.  
Assis Brasil uma carta, já se vê que de protesto,  
da qual quero ler apenas estas palavras  
finais, porque são as que vêm ao caso, dando a  
idéia da ilusão em que ainda laborava: 

«Deus que nos acuda. E há de  
acudir. Expatriações, tribunais de exceção, 
monstruosidades que tais, a mentalidade brasileira,  
o espírito brasileiro, as tradições brasileiras,  
repelem como injúrias. Há de o Brasil varrê-las, mais 
horas, menos horas, como certos ambientes 
expulsam do seu seio os germes que não  
podem prosperar senão nos meios que lhes são 
propícios. Desiludam-se as novas divindades.  
Não medrarão entre nós. A nossa já nos está  
no coração; a nossa é Jesus Cristo. 

Não guardo ressentimento. Digo, mais  
uma vez, tenho pena! Sei que não fazem por mal;  
sei que não sabem o que fazem. Ao partir para  
o estrangeiro, só levo da minha Pátria uma tristeza:  
a de deixá-la em condições tão tristes, quando 
anseio por vê-la feliz, e sacrifício não houve que  
não tivesse empregado para manter-lhe o prestígio. 

Voltarei logo que possa ou logo que o povo se 
possa manifestar. Creio que será muito breve. Prezo-
me de conhecer o meu País. Não temos clima para 
as tiranias; aqui elas não florescem, nem é mister 
combatê-las. Vão desaparecendo por si próprias 
sucumbem de inanição. Juro, em qualquer 
circunstância, amor, devoção fidelidade ao Brasil. 

Se alguma felicidade auguro a V. Exa., é a maior 
que lhe posso desejar: a de servir de anteparo, com as 
luzes da sua cultura e os conselhos da sua experiência 
à onda que, por enquanto, ainda se espraia com a 
fôrça de não sei quantos cavalos, pintada e repintada 
de vermelho, gozando da ressaca». 

A opinião dominante ou a voz corrente era a 
de que a liberdade se restauraria brevemente. Seria 
questão de alguns meses. 

Viajei, nos primeiros tempos, sem desarrumar 
as malas, tanto se me dizia do Brasil que o regresso 
não tardaria. Foram, entretanto, precisos quase 
quatro anos, com uma revolução de permeio, a 
constitucionalista de São Paulo, para que a 
legalidade democrática viesse a restaurar-se, com a 
promulgação, a 16 de julho de 1934, da nova Carta 
política, a da Segunda República, que tão pouco 
haveria de durar: 16 de julho de 1934 a 10 de 
novembro de 1937 – três anos e quatro meses. 

Só então regressei ao País. Cumpri o que 
escrevera em carta a «O Globo», isto é, que só 
voltaria quando pudesse fazê-lo em nome do meu 
direito assegurado em lei: nunca por favor ou 
concessão da autoridade que me expatriara. 

Reabertas, em sessões ordinárias, as  
Casas do Congresso, umas tantas dezenas de 
Deputados organizamos o que se chamou 
«Oposições Coligadas», e entramos a dar 
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combate, como era do nosso dever e estava na 
nossa honra, à situação dominante. 

O movimento comunista de novembro de 1935 
deu margem a que se criasse, por meio de emenda 
constitucional, um estado de sítio agravado, sob o 
nome de estado de guerra. Aproximando-se a fase 
crítica – esta na qual hoje estamos – da sucessão 
presidencial, denunciei várias vêzes da tribuna da 
Câmara, como deve constar dos «Anais» 
correspondentes ao ano de 1937 os fatos que 
revelavam, a meu juízo, a existência de algum plano 
para o fim de evitar candidaturas ou suprimir o pleito. 

Não ponho em dúvida a sinceridade dos que 
na Câmara me contestavam, afirmando com a maior 
boa-fé que as minhas suspeitas não tinham 
procedência. A linguagem era sempre a mesma. E 
eis por que hoje sou tanto um homem prevenido 
contra certas expressões. «Não há clima, não há 
mais ambiente para golpes». «A Nação já entrou na 
posse de si mesma». Não me lembro bem ao certo 
se também se falou na época, em «maturidade 
política». 

Com efeito, num dado momento, surgiram  
os candidatos. O Sr. Armando de Salles, Governador 
de S. Paulo, teve a memorável atitude de  
abandonar o Govêrno para candidatar-se  
à Presidência, com o que, até certo ponto,  
tornou obrigatória a realização do pleito. Ao  
seu nome, contrapuseram as fôrças governistas o  
do Sr. José Américo de Almeida. A campanha  
entrou a realizar-se com o maior entusiasmo. Lá  
para as tantas, começaram a surgir no horizonte os 
sinais do golpe. Mas os desmentidos se reproduziam 
de modo cada vez mais incisivo. Os líderes 
parlamentares estavam, acredito, convencidos  
da verdade do que diziam. Conto mesmo um  
fato: havia um Deputado de Pernambuco, Domingos 
Vieira, homem de bem, amigo devotado do 
 

Govêrno; distinguia-me com o seu aprêço; sentia-se 
desolado quando me via insistir em anunciar que não 
haveria eleição. Depois de dado o golpe, tive que 
partir para o estrangeiro, ainda uma vez sob 
intimação do Govêrno. Passei pelo Pôrto do Recife: 
não eram permitidas visitas a bordo; êle obteve uma 
permissão para visitar-me e foi dizer-me exatamente 
isto. «Não creia que eu era insincero quando me 
opunha às suas previsões. Fui clamorosamente 
enganado». 

Mais: ao sentirmos próximo o golpe, os 
elementos das Fôrças Armadas, aos quais dado nos 
foi recorrer, nos tranqüilizaram todos. A linguagem 
ainda era esta: não estamos mais na época dos 
golpes. As Fôrças Armadas os não tolerariam. 

Já com o golpe quase à vista, foi lido, das 
Tribunas da Câmara e do Senado, documento dos 
que mais podem honrar os Anais da República: a 
carta de Armando de Sales Oliveira aos Chefes 
militares do Brasil. 

Era um apêlo, mas um apêlo desesperado, 
pois de antemão se sabia que já nenhum resultado 
podia produzir. 

A 10 de novembro, veio o golpe do qual 
resultou o Estado Novo. Será por pouco tempo, 
diziam: o Brasil não comporta ditaduras: somos uma 
Nação amadurecida. Não há de durar muito. 

Durou oito anos! Mais do dôbro do que a 
Segunda República! 

Nada, nada e nada! Meia dúzia de protestos. 
Resistências militares que muito honram seus 
autores aos quais me é grato ainda hoje render 
minhas homenagens, só se conheceram raríssimas. 
Foram fàcilmente neutralizadas. 

O Estado Novo – acredito que por falta  
de maturidade de seus autores – deu-me importância 
maior do que eu poderia merecer. Não tenho queixa 
alguma pessoal do que a ditadura brasileira fêz 
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para comigo, porque reconheço e proclamo que 
nada cessei de fazer contra ela – e uma ditadura 
está no seu direito se trata de reprimir os que 
conspiram para derrubá-la. Nunca sofri pròpriamente 
uma vilania, uma torpeza. Mas, de novembro de 
1937 a maio de 1945, não tive, neste País, um dia de 
liberdade, nem um só dia – prisões, prisões, exílio. 

Que mal podia eu fazer ao Estado Novo? Que 
fôrças tinham minhas conspirações contra o regime? 
Deu-me êle, porém, um título de que hoje me glorifico, 
porque posso dizer a meus compatriotas: quando se 
estabeleceu no Brasil o regime de trevas, que durou 
oito anos, eu, que já tinha passado quatro no exílio, fui 
expulso de novo da Pátria. Seria acaso um ferrabrás, 
um bravo, um homem capaz de mover céus e terra, 
quando só tenho como arma minha palavra na 
tribuna, – que nem isso havia naquele tempo – ou 
então na conversa, que reconheço meio eficiente, 
porém não bastante para derrubar ditaduras? 

Das prisões por onde andei – na forma do meu 
costume, delas sempre escrevia e divulgava meus 
escritos, porque assim ficava com autoridade para 
escrever do estrangeiro, sem que se pudesse dizer que 
só o fazia de longe – dirigi ao Ministro da Guerra, hoje 
meu amigo Marechal Eurico Dutra, duas cartas: uma a 9 
de junho, outra a 9 de julho do mesmo ano. Libelos 
contra o regime, que da prisão mandei distribuir. A 
primeira, a de 9 de junho, concluía nestes têrmos: 

«Aí está porque acentuei: sobretudo depois  
de 3 de maio, só há um verdadeiro responsável  
pelo Poder no Brasil, e, pois, pelos abusos do  
Poder. São as fôrças armadas, essas a quem,  
ao longo das campanhas em que me tenho 
 

envolvido, nunca faltei – e não lhes falto ainda  
hoje, apesar dos desgostos que sofro com os  
tributos da minha devoção, expressa na minha fé,  
no seu patriotismo. Sendo as fôrças armadas,  
é entretanto, na hipótese, principalmente, o  
Exército; por motivos que são óbvios, e a que  
linhas acima aludi. Portanto, lògicamente, vítima,  
que sou, e me declaro, de um ato de prepotência, 
dirigindo-me ao Chefe do Exército, dirijo-me a  
quem de direito, ou se direito não há a quem de  
fato, para que receba o meu protesto. Digo  
de prepotência. É o menos que posso dizer,  
nas atuais circunstâncias. 

Mais uma vez me coloco acima do terreno  
das pessoas, no da boa doutrina e dos princípios. 
Não viso a agradar, ou desagradar a ninguém,  
nem tão pouco obter resultados, que antes os espero 
contra mim, disposto, que me sinto a suportá-los  
com resignação e paciência. Também não creio que 
faça honra a um govêrno, dispondo de poderes 
irrestritos, exercer sua represália sôbre um 
adversário inerme e prêso, a que só não falta 
hombridade para declarar, de fronte erguida,  
sem subterfúgios e sem máscaras, o que está 
sentindo e pensando. Não por amor de si mesmo: 
por lealdade ao País. O que ùnicamente pretende, 
neste como em outros documentos, que os  
tenho redigido, é esclarecer posições, é definir 
responsabilidades, como plantando marcos  
no caminho, pelo qual cada um de nós – hoje, 
amanhã, não sei quando, mas, de qualquer modo, 
algum dia, na Terra, no Céu, no Purgatório ou no 
Inferno – terá que responder». (Palmas). 
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A outra carta, a de 9 de julho, assim termina: 
(Lendo) 
«O que aí, deixo, Sr. General, é a expressão 

pura e profunda, do meu patriotismo. Haverá alguma 
palavra, que revele, de qualquer modo, 
ressentimento ou azedume? Dela sou inconsciente, 
e autorizo V. Exa. a considerá-la riscada, quando 
inoportuna, ou excessiva. Por mais infenso que seja 
a indignação contra injustiças que porventura me 
atinjam, é possível que não me exima, sendo, como 
sou, de carne e osso, a influências decorrentes da 
situação em que me encontro. É natural. É humano. 

«Agora, se a um brasileiro, que pensa na sua 
pátria, e, como pensa, daclara, não em conluios ou 
conciliábulos, porém às claras e sem meios termos, 
à própria mais alta autoridade do Exército; se a um 
brasileiro, nestas condições, o lugar que lhe cabe é a 
cadeia, nela pode o govêrno guardar-me 
indefinadamente, fiado, para atos que tais, 
expressivos de uma época, no apoio das fôrças 
armadas, apregoadas, de público, pelo detentor do 
poder, como autoras e responsáveis, na atual 
situação do País. 

Tranquilize-se V. Exa. Não voltarei mais, 
provàvelmente, a ocupar-lhe os momentos  
de atenção que ainda uma vez, que espero seja  
a última, ora lhe estou ocupando. Valham, contudo, 
as minhas duas cartas, a de 9 de junho e a  
desta data, como depoimentos que, não tendo  
sido ouvido, prestei espontâneamente, em ato  
de consciência da minha livre vontade. Não 
merecem, estou certo, outro destino, senão a 
 

cesta dos papéis inúteis a não ser que apenas 
sirvam para mais açular contra mim as iras do poder, 
quanto mais desenfreiado, tanto mais intolerante. 

A isso, eu saberei resignar-me. Ao que, 
entretanto, me não resignaria, é à falta, ou à 
omissão, em que havia de incorrer, se, em uma hora, 
tão penosa, da história do Brasil – do retiro, cercado 
de grades, a que me acho recolhido, hoje, se 
completam quatro meses – deixasse de dirigir aos 
meus compatriotas – pelo único meio ao meu 
alcance, e na pessoa daquele que encarna 
evidentemente maior parcela de responsabilidade, e, 
por conseguinte, de deveres – aquilo que representa, 
a meu juízo, a palavra do civismo, expressa na 
linguagem da verdade» 

A esta altura, Sr. Presidente, das 
considerações que venho articulando, compreendo 
se me pergunte como foi que, atribuindo ao então 
Ministro da Guerra, General Eurico Dutra, a 
responsabilidade principal – ainda hoje a atribuo – 
pelo golpe de 10 de novembro, que tanto profliguei, e 
ainda hoje profligo, tendo chegado a dizer que 10 de 
novembro é a página mais negra da História do 
Brasil, pude eu, entretanto, mais tarde, membro 
fundador e primeiro Presidente da União 
Democrática Nacional, seu Líder na Assembléia 
Constituinte de 1946, adotar uma política de acôrdo 
interpartidário e entendimento com o mesmo General 
Eurico Dutra, agora Presidente da República? 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Pois não. 
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O SR. VICTORINO FREIRE: – Por questão de 
justiça, lembro que o então General Eurico Dutra as 
sumiu a integral responsabilidade do golpe de 10 de 
novembro, tendo-o declarado a V. Exa., mais de uma 
vez. 

O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Exato. 
O SR. VICTORINO FREIRE: – Disse mais: 

que o golpe teria sido um êrro; mas dêle assumia 
inteira responsabilidade. 

O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Não há 
dúvida de que o então General Eurico Dutra jamais 
fugiu à responsabilidade dêsse ato. 

Aproveito a oportunidade para esclarecer êste 
episódio de acôrdo interpartidário, tanto mais que êle 
deu ensejo, em tempo – e é possível que dê ainda 
hoje – aos mais desencontrados comentários. 

Direi, breves termos, nem mais, na ocasião, 
me é permitido, o que realmente se passou. 

Estava ainda exilado no estrangeiro, desde 
1938 – e já nos achávamos em 1945 – quando, 
anunciadas as eleições no Brasil, surgiu a 
candidatura presidencial do Brigadeiro Eduardo 
Gomes. Dei-lhe, imediatamente, o meu aplauso. 

Eu já considerava, àquele tempo, e hoje, 
depois de muitos anos de convivio ainda mais 
considero êste nosso compatriota um dêsses 
homens que, por suas virtudes exemplares de 
soldado e de cidadão, fazem honra, não sòmente à 
classe a que pertencem ou seja, à farda que vestem, 
mas à própria espécie humana. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Muito bem! 
(Palmas). 

O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Quando 
recebi a notícia de que a situação  
dominante opunha, ao nome do Brigadeiro,  
o do General Ministro da Guerra, manifestei-me, 
 

em declarações às agências telegráficas, 
radicalmente contrário a essa candidatura, 
explicando as razões por que o fazia. 

A 10 de maio de 1945, regressei ao Brasil e 
desembarquei nesta cidade, à sombra de um «habeas-
corpus» do Supremo Tribunal Federal. Armando Sales, 
o inolvidável Armando Sales, cuja perda São Paulo e o 
Brasil nunca terão bastante lamentado, meu pobre e 
grande companheiro de exílio, de quem sempre me 
recordo com a mais profunda saudade, só se serviu do 
«habeas-corpus» para morrer entre os seus e ter 
sepultura em sua terra. 

Tratei de inteirar-me, naturalmente, dos fatos. 
Não tardei a colher a impressão, depois 
completamente confirmada, de que o apoio oficial à 
candidatura do General Ministro da Guerra, era mais 
aparente que efetiva. Apurei, por outro lado, que o 
Ministro da Guerra, empenhado em que houvesse 
eleições, tinha sido em mais de uma emergência um 
elemento de garantia para as oposições em marcha. 
Depois, tornou-se evidente que, enquanto corria com 
o maior brilhantismo a «campanha de libertação 
nacional» – que assim foi intitulada a de Eduardo 
Gomes – a candidatura do General Dutra era 
francamente apoiada, para usar de linguagem 
benévola, pelas fôrças por ela responsáveis. Nessa 
fase ouvi por mais de uma vez, de amigos seus 
dedicados, esta frase de que me tenho muito 
recordado nos dias atuais: – «Enganam-se, os que 
supõem que o General pode servir de palhaço». – 
Sei por que o estou lembrando. (Risos). Não quero 
fazer intriga. – «Enganam-se os que supõem que o 
General pode servir de palhaço» ...O fato é que, a  
29 de outubro, na atmosfera criada pela  
campanha do Brigadeiro, e com a natural aprovação 
das fôrças que o apoiavam, civis e militares, ele- 
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mentos militares solidários com a candidatura do 
General Dutra sairam à rua e puseram abaixo o 
Estado Novo. É a verdade histórica. Nesse dia, no 
Ministério da Guerra, encontraram-se, lado a Iado, os 
dois candidatos militares Eduardo Gomes e Eurico 
Dutra. O Ministro da Guerra, General Góis Monteiro 
de saudosa memória, consultou os dois candidatos 
sôbre a quem deveria ser entregue o Poder 
Executivo, e os dois concordaram: ao Chefe do 
Poder Judiciário. 

Nesta parte, Sr. Presidente – falo pouco, 
venho raramente à tribuna, sou obrigado a aproveitar 
a ocasião e, sempre que se me oferecer, abrir algum 
parentese – a entrega do Poder ao Chefe do Poder 
Judiciário é mais um exemplo do pavor que têm os 
militares do Brasil de assumir as responsabilidades, 
posso dizer, dos atos que praticam. Quem faz uma 
revolução, deve ter a coragem nescessária para 
levá-la às últimas conseqüências. 

Não estou pregando revolução a torto e a 
direito. É que tenho certa antipatia para com as 
legalidades revolucionárias e as revoluções 
legalistas. 

Ainda em 1955 ou comêço de 1956, gabava-
se, na Bahia, o honrado atual Ministro da Guerra: 
foram, apenas, arranhões que o regime sofrera; 
ficou-lhe um galo na cabeça. 

Ora Sr. Presidente, respeitemos os regimes. Eu, 
de mim, pessoalmente, prefiro que me matem a que me 
façam, com um cocorote, um galo na cabeça! (Riso). 

Fomos às urnas. Nas rodas brigadeiristas não 
havia nenhuma dúvida sôbre a eleição de Eduardo 
Gomes. Digo por mim: nunca tive a menor dúvida  
de que, depois de 29 de outubro, a eleição de 2 de 
dezembro iria consagrar o seu nome. Direi, por honra 
do Eduardo Gomes, que na manhã de 12 de no- 
 

vembro, só com êle, no seu escritório de propaganda 
política, ouvi-o dizer, com alma: agora deveríamos 
retirar as duas candidaturas militares, e nos 
reunirmos em tôrno de uma candidatura civil. 

A 10 de novembro, num comício em Recife, 
sob a chefia do Brigadeiro, sustentei ponto-de-vista, 
que nunca abandonei: vamos às eleições, e quem 
vencer – estava certo de que seria o Brigadeiro – no 
dia seguinte, estendera a mão ao vencido. São dois 
candidatos militares, dizia; e a restauração 
democrática não se pode fazer no Brasil senão com 
um govêrno forte, e um govêrno forte é aquêle que 
congrega largo apoio civil e reúne, em tôrno de si, o 
apoio das Fôrças Armadas. Eu não queria um 
govêrno de uma ala militar contra outra. Foi o que 
preguei nesse discurso, que está publicado. 

Chegando ao Rio, a União Democrática 
Nacional vinha dos Estados desarvorada, pois 
contara certa a vitória, e fôra derrotada. Durante o 
tempo em que fui presidente da União Democrática 
Nacional, tôdas as nossas reuniões foram públicas – 
um verdadeiro absurdo, mas criamos êsse hábito no 
decurso da campanha. Os adversários assistiam-
nas; a imprensa também. 

Recordo-me de que certa vez chegou-se a um 
amigo que estava a meu lado um cidadão, 
perguntando qualquer coisa. Êle interrogou-me: 
«Quem é aquêle sujeito?» Respondi-lhe: «É um 
transeunte – porque aquilo era uma praça pública. 

Sustentei, então, uma doutrina – porque não 
creio em política sem uma base qualquer doutrinária. 
É preciso que a gente saiba o que tem dentro de si – 
e é o que falta hoje no Brasil. 

Argumentava: não fomos derrotados; não  
nos convençamos de derrota, porquanto  
tínhamos dois objetivos – um, eleger Presidente 
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da República Eduardo Gomes; outro, maior ainda, 
restabelecer no País a ordem legal democrática. 
Êsse objetivo era superior ao primeiro, para quantos 
não estivessem apenas à cata do poder pelo poder. 
O que acabou por triunfar foi mesmo a ordem legal 
democrática; portanto não nos devíamos supor 
derrotados; se o fôramos num ponto, na eleição do 
Presidente da República; vencêramos quanto ao 
princípio. 

Por outro lado, não éramos uma oposição. O 
poder maior que o do Presidente da República, no 
Brasil, àquela época, era a Assembléia Nacional 
Constituinte, porque poderia fazer o que entendesse. 
Se quisesse, poderia ter reduzido o mandato do 
Presidente da República a seis meses. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Como reduziu 
de um ano; e êle aceitou. 

O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Exatamente. 
Dizia: somos um têrço dessa Assembléia; e se 
Assembléia Nacional Constituinte é o grande poder, 
não nos devemos diminuir, reduzindo-nos 
simplesmente ao papel de simples Oposição. Não! 
Temos que agir na Assembléia Constituinte como 
uma fôrça disciplinada, compenetrada do que vale e 
do que é. Temos que falar com o Presidente da 
República – disse muitas vêzes de público, de fôrça a 
fôrça. Foi nessa base que se fêz o acôrdo 
interpartidário, sem o qual – posso dizer de cadeira – 
é muito possível não houvesse a Constituição ora em 
vigor. Por que, Sr. Presidente? Vou explicar. 

Estive nessa ocasião muitas vêzes com  
o Chefe de Poder Executivo mas afirmo – e tenho  
o direito de ser acreditado – estive nessa  
posição como homem consciente da fôrça  
que representava e que sentia que, com outros  
que representavam outra fôrça, com êles 
 

se deveria entender para organizar o regime. 
Já disse: ao General Eurico Dutra nunca lhe 

pedi favor pessoal de espécie alguma; nunca 
aproveitei a oportunidade de um dos nossos 
encontros para lhe deixar nas mãos um pedido de 
emprêgo, de um cartório – já não digo de um 
negócio. (Riso). Só tratei com S. Exa. do grande 
interêsse público, pelo qual éramos responsáveis. 
Fui candidato a Governador da Bahia. Dos têrmos 
em que coloquei minha candidatura ao Govêrno da 
Bahia aí está o Governador Juracy Magalhães para 
dar seu testemunho, pois foi S. Exa. a primeira 
pessoa que me falou sôbre o assunto. Declarei: 
aspiro enormemente a governar a Bahia. Aspirava 
porque desejava praticar no Govêrno o que vinha 
pregando na Oposição. Só seria, no entanto, 
Governador de paz. Estando há vinte anos fora da 
minha terra, não quero ser nela bandeira de luta, 
nem creio – aqui vai outro ponto desta dissertação 
ou que melhor nome tenha – que neste regime possa 
haver governos de luta. Ninguém pode governar com 
esta multiplicidade de Partidos, se não houver uma 
certa combinação para realização do Govêrno. Ainda 
assim, só governará quem abrir mão de tôda 
pretensão de natureza política. 

Fiz isso no Govêrno: distribuía a política com 
os políticos. Reservei para mim a Administração. E a 
política que fiz e devo dizer que me deu os melhores 
resultados – foi a de administrar o Estado, 
dedicando-me a êle, inteiramente, apaixonadamente, 
dando prova absoluta de que não tinha qualquer 
preocupação com a minha sorte política, razão pela 
qual não constituí no Govêrno nenhum núcleo 
eleitoral em todo o Estado. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V. Exa. um 
aparte? 
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O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Pois não. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Dou meu 

testemunho tanto mais insuspeito, quanto o meu 
Partido era de Oposição ao Govêrno de Vossa 
Excelência à frente do Govêrno da Bahia. Lembro-
me de que, cer feita Vossa Excelência mandou 
consultar-me como representante da Oposição da 
Assembléia Legislativa – sôbre se poderia indicar o 
nome de um delegado de polícia para administrar o 
Município que eu representava. Mais uma vez fui 
testemunha do seu equilíbrio à frente do Govêrno. 
Tendo eminente figura da política indicado certo 
delegado de polícia, que criaria choques no 
Município, designou V. Exa. um delegado especial, a 
fim de evitar perturbações e corresponder aos 
propósitos do Govêrno de realizar uma 
administração de paz, de harmonia. 

O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Muito 
obrigado ao aparte de Vossa Excelência. 

Quero acentuar porém, êste, ponto: nunca 
troquei palavra com o então General Eurico Dutra 
sôbre minha candidatura ao Govêrno da Bahia! 
Nunca! Apenas lhe comuniquei, depois que os 
Partidos baianos adotaram minha candidatura, a 
decisão tomada. Digo isto para que se acredite que a 
questão de «modus vivendi», de acôrdo 
interpartidário foi posta no terreno mais alto com a 
preocupação exclusiva de dar Constituição ao País e 
começar a dar base ao regime, que, até hoje, não a 
encontrou, como explicarei daqui a pouco. 

A Assembléia Constituinte de 1946 foi –  
nem podia deixar de ter sido – um tanto  
tumultuária. Certa vez estabelecida a desordem, 
porque até das galerias surgiam interrupções, subi  
à tribuna, e, para amenizar o ambiente, declarei: 
 

«Meus senhores não nos impressionemos com o que 
está havendo; não há baile há muito tempo, 
perderam-se os hábitos da dança, e dos salões; isto 
tem que ir assim mesmo...» 

Um dia, alta madrugada, o Senhor Nereu Ramos, 
Presidente da Grande Comissão Constitucional – 
quando eu entrava na sala, êle saía; êle era Líder da 
Maioria e eu, Líder da Minoria – o Sr. Nereu Ramos me 
dizia: – «Não teremos Constituição; não é possível». – 
Fazia essa afirmação porque os interessados invadiam 
tôdas as salas, impondo pretensões. Eu me batia: – 
«Não! Constituição a 7 de setembro». – Êste, o brado 
que lancei. Não foi a 7, mas a 18. 

Poderia citar – e seria interessante, mas não 
me posso alongar demais – três ou quatro casos em 
que tive ocasião de me entender com o General 
Eurico Dutra; e a impressão que êle me deu e me 
deixou foi a de uma correção modelar. Essa a 
verdade. Citarei um, simples: êle se interessava, 
enormemente, por fazer certas nomeações para o 
Corpo Diplomático; mas não podia fazê-las se fôsse 
aprovado, pela Constituinte, determinado dispositivo 
que as impedia. Interveio como pôde. Lembro-me 
que telefonou para o Presidente Mello Vianna, 
Falando com aquela discrição que lhe é própria, 
sôbre a inconveniência de aprovar aquela 
disposição. Mas a Constituinte a aprovou. Então, 
disseram-lhe: – «General, faça as nomeações antes 
de promulgada a Constituição, porque esta só entra 
em vigor depois de promulgada. Antes, V. Exa. tem 
liberdade para praticar os atos». – Êle respondeu: – 
«Agora, não; uma vez que a Constituinte já deliberou 
dêsse modo, não fica bem que eu pratique atos 
contra o que ela decidiu, embora o dispositivo não 
esteja ainda em vigor». 
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Cito casos como o do Interventor de Minas 
Gerais. Pode-se calcular o interêsse do P.S.D. 
daquele Estado em contar com um Interventor seu 
correligionário ou amigo, que o ajudasse. Foi ao 
General Eurico Dutra: «Escolha um homem 
independente; nós não temos candidato, mas 
queremos o que é fundamental nesse alvorecer de 
regime: uma eleição livre e limpa. Êle fêz a nomeação 
nessas condições. Não sei se, do outro modo Minas 
Gerais teria tido a fortuna de ver durante quatro anos 
à frente de seu Govêrno um homem da estatura e da 
expressão moral de Milton Campos. (Palmas). 

O SR. MILTON CAMPOS: – Obrigado a 
Vossa Excelência. 

O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Recordo-
me do Piauí. Não sei se me engano ao referir o fato. 
Havia um militar, Chefe de Polícia, que a Oposição 
manifestava muito interêsse em que fôsse mantido, 
pelo menos era o que me diziam, porque êle 
assegurava, de alguma sorte, um regime de 
garantias. Era, aliás, uma Oposição vigorosa contra 
o General Dutra; a quem não perdoava. Eu lhe disse: 
– «General, não demita êsse Chefe de Polícia, 
porque o Piauí é um pequeno Estado onde quem 
dirige a política situacionista é o seu genro. Que hão 
de dizer? Que o Senhor praticou o ato para 
beneficiar seu genro». E êle não praticou. 

Como quer que seja, a 18 de setembro, tivemos 
a Constituição. Surgiu a democracia que aí está. 

Sr. Presidente, é mesmo por ser democrata, 
mas democrata de alma, que não amo a  
democracia vigente. Considero que esta  
democracia atenta contra a democracia. A  
República Velha foi a República das atas falsas,  
na verdade. Conheci muito de perto as 
 

eleições daquela época. Parece incrível que aquilo 
se mantivesse; vi gente, candidato por um distrito, 
ser reconhecido por outro; vi gente reconhecida sem 
ter sido candidato; mas, não há dúvida, também é 
incontestável que as representações em geral da 
República Velha, desde as vereanças até o Senado, 
eram muito mais altas que as da atual. 

Não é só isso. O voto, hoje, é o voto do dinheiro. 
Daí minha aversão à democracia vigente. Se pudesse, 
derrubá-la; se a queda dêste regime dependesse de eu 
apertar aqui um botão, êle cairia, porque, entre o voto 
falso e o voto pútrido, prefiro o voto falso. 

Quantos representantes compram a milhões 
de cruzeiros suas cadeiras? Mesmo um 
representante comum, quanto gasta para se fazer 
eleger? Mas isso é democracia?! 

Ouvi um Deputado, na Câmara, dizer, com certa 
lógica – o pior é que com certa lógica! – o seguinte: – 
«Vou importar um automóvel para vendê-lo, porque 
espero tirar da transação um milhão de cruzeiros. É o 
unico meio que tenho de me eleger. Mas, então, é 
desonesto – perguntava – que eu deixe de empregar 
êste recurso, e permita que meu adversário, que é um 
ladrão rico, se eleja, e eu fique no ostracismo? 

Há certa lógica nesse raciocínio terrível! 
Se o representante da Nação só se elege 

gastando muito, é convidado a ir buscar o dinheiro 
onde estiver. E como eu tenho natural aversão ao 
dinheiro, – quantos me conhecem sabem disto – 
detesto uma democracia baseada no dinheiro, e no 
dinheiro ilícito, no dinheiro mal adquirido, digamos no 
dinheiro roubado. 

Daí, Sr. Presidente, o meu duelo contínuo  
com a Revolução de 1930. Sou homem que  
tenho o direito a que me ouçam com tole- 
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rância, por duas razões: primeiro, porque falo com 
muita sinceridade, só digo aquilo de que estou 
convicto, profundamente convicto; segundo, parque 
tenho a maior tolerância para com a opinião dos 
outros. Reconheço que qualquer pessoa tem todo o 
direito de pensar inteiramente o oposto do que 
penso. 

Quanto à Revolução de 30, mantenho meu 
juízo; sou parte na causa e espero não morrer sem 
deixar meu depoimento para o historiador que é 
quem há de julgar. Acredito, sinceramente, na boa 
intenção de todos ou quase todos que fizeram a 
Revolução de 1930. Quem sabe eu poderia ter 
entrado nela, porque tenho um temperamento um 
pouco revolucionário? 

Hoje, por exemplo, no Brasil, se fôsse homem 
de trinta anos, entrava em qualquer revolução que se 
destinasse a acabar com o que aí está. 

Não atribuo a ninguém a intenção de fazer mal 
à sua pátria, mas que a Revolução de 30 foi a maior 
calamidade que já houve neste País, eis o de que 
estou profundamente convencido. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Muito bem. 
O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Eleições! 

Quais as eleições de que tanto se gaba a Revolução 
de 30? Em 1934, houve a primeira. Eu, por exemplo, 
tive meus direitos políticos suspensos. 

Regime que suspende os direitos  
políticos dos seus adversários pode falar em 
eleição? Mas, não só eu. O Sr. Artur Bernardes, o Sr. 
Borges de Medeiros, sem os quais não se teria feito 
a Revolução de 1930, tiveram seus direitos políticos 
suspensos. 

Havia, na Assembléia de 1935, setenta 
Deputados classistas, que eram em suma  
Deputados de nomeação do Govêrno. Pode-se di- 
 

zer – sem eufemismo que, possuindo uma 
assembléia, em que há dezenas de Deputados 
nomeados pelo Govêrno, pode dizer-se que é 
assembléia de representantes do povo? Assim foi a 
Câmara ordinária em 1935. E, em 1937, supriram as 
eleições. Como e que a Revolução de 1930 pode 
gabar-se em matéria de eleições? 

Afinal, nas de hoje, – não há dúvida – o voto é 
verdadeiro. Absolutamente verdadeiro! Não se 
contesta o voto hoje em dia, mas êsse voto 
verdadeiro é não raro comprado por dinheiro. Que 
voto é êsse? Que eleição é essa? É a mesma 
questão do proletariado. Ninguém contestará que 
houve, no Brasil, um fenômeno de ascensão das 
massas. Não vou contestar que a ascensão das 
massas na República velha era a mesma de hoje. 
Elas têm atualmente melhor padrão de vida, de um 
modo geral e, sobretudo, têm uma influência política 
que nunca pensaram ter. Hoje, vivemos, todos, a 
cortejar as massas, ao passo que antigamente, elas 
pouco valiam. Há, mesmo, algumas leis que as 
beneficiaram enormemente. Mas, quem vê o que se 
passa nos Institutos de Previdência, fica espantado 
de como um povo se submete a semelhante 
monstruosidade. É o roubo, o roubo, o roubo, ou o 
desvio do dinheiro para fins outros que não a 
previdência – o que equivale a roubo. O ilustre 
colega, Senador Victorino Corrêa, não nos contou, 
há poucos dias, o que se passou com ele? Não vou 
considerar o Presidente da República um ladrão, um 
desviador de dinheiros – não lhe faço essa injustiça; 
mas é que a coisa se tornou hábito. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Dá V. 
Exa. licença para um aparte? 

O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Com muito 
prazer. 
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O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Esta será 
a única interrupção que me permito fazer ao discurso 
de V. Exa. É preciso ficar bem claro que meu 
objetivo único nessa intervenção é ressalvar – talvez 
sem maior necessidade, uma vez que V. Exa. teve a 
delicadeza de fazê-lo – a dignidade funcional e a 
probidade pessoal do Sr. Presidente da República. 

O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Não há 
dúvida. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – 
Conversei a respeito do episódio com o Senhor 
Presidente da República e dêsse entendimento dei 
conta, embora ràpidamente, ao nobre Senador 
Victorino Corrêa. Acredito sinceramente, que tenha 
havido mal entendido, porque o Sr. Presidente da 
República não solicitou do Sr. Senador Victorino 
Corrêa aplicação indevida, ilegal, irregular, dos 
dinheiros do IPASE em Brasília. Pelo que ouvi de um 
e de outro, certo ou errado, o que o Sr. Presidente 
fêz foi pedir a atenção, a boa vontade de S. Exa. 
para as construções que o IPASE está realizando na 
futura capital do País. Encareceu o Chefe da Nação 
ao ilustre Senador a conveniência de uma visita 
àquela cidade, para verificar o andamento das obras. 
A resposta do eminente Senador, de que faria o 
possível, entretanto, parece não foi bem 
compreendida ou aceita pelo Sr. Presidente da 
República. Foi quanto se passou. O Chefe do 
Govêrno faltaria ao respeito devido a si mesmo e ao 
Sr. Senador Victorino Corrêa, se solicitasse o 
cumprimento de qualquer ato menos digno, menos 
probo, ou legal. Agradeço a V. Exa. o tempo que me 
concedeu e aproveito para reafirmar-lhe o meu 
acatamento e admiração. Apesar de estarmos em 
campos políticos opostos, não digo que discordo de 
Vossa Excelência. 

O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Não; V. 
Exa. está de acôrdo comigo; todos estamos de 
acôrdo. (Risos).  

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Pelo 
menos quanto às premissas; mas, nas conclusões, 
talvez estejamos um pouco separados. 

O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Pequenas 
diferenças – que isto vai mal, que esta democracia é 
incrível... 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Eu tenho 
mais fé, mais confiança; e pode V. Exa. estar certo – 
sou tão sincero nessa confiança, quanto V. Exa. nos 
seus temores, que peço a Deus, e V. Exa. também, 
naturalmente, sejam infundados. 

O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Não há 
dúvida. 

O SR. VICTORINO CORRÊA: – Permite o 
nobre orador um aparte? 

O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Com todo o 
prazer. 

O SR. VICTORINO CORRÊA: – Citado 
nominalmente por V. Exa. e pelo eminente Senador 
Lameira Bittencourt, cabe-me dizer tão só que aquilo, 
que não chegou pròpriamente a ser um incidente 
entre mim e o Presidente da República e está 
fielmente transcrito no meu discurso, é a expressão 
da verdade. Minha intenção como deixei claro 
naquele pronunciamento, é não voltar a tratar do 
assunto, porque o considero definitivamente 
encerrado. 

O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Sr. 
Presidente, outra desgraça que a Revolução de 30 
trouxe a êste País – esta terrível – foi a suspensão da 
vida pública! Desgraçado do País que não tem Líderes 
políticos e homens públicos, formados no  
ofício! Um homem público não se improvisa, um Líder 
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político não se improvisa. Tivemos, na Monarquia e 
tínhamos, na Velha República, uma galeria de 
homens públicos, uma galeria de políticos. A 
República de 30, suspendendo a vida pública, não 
permitiu que muitos moços de valor – que estão por 
aí frustrados – muitos jovens de cultura, talento, 
civismo, caráter e bravura, estejam, hoje, disputando 
as altas funções do Estado. 

Sabem o que representa, para um País, esta 
calamidade? Outra desgraça da Revolução de 30: 
desclassificou o Brasil, como eu disse de princípio. O 
Brasil era uma Nação que tinha o direito a 
considerar-se respeitada porque se respeitava a si 
mesma. Tinha as suas mazelas internas. Basta ver a 
galeria dos Presidentes da República Velha! eles se 
chamavam: Deodoro, Floriano, Prudente, Campos 
Sales, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Epitácio 
Pessoa, Artur Bernardes, Washington Luiz. E agora? 
Não faço paralelo desabonados para ninguém. 
Ninguém é obrigado a ser homem de Estado, se não 
teve a oportunidade de fazer-se homem de Estado. 
Se fecharem as Faculdades de Medicina, não haverá 
médicos. Aparecem, então, os charlatães – e ainda 
prestam bons serviços... Porque alguém tem que 
curar os doentes. O Brasil está nesta situação! O 
Brasil vive, hoje, nas mãos de charlatães por tôda 
parte! 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Pois não. 
O SR. VICTORINO FREIRE: – Sem desdouro 

para nenhum dos Presidentes da República Velha, 
devo lembrar que, depois da Revolução de 30, o 
Brasil foi também governado por homens  
da mais alta categoria. Teve, na República Ve- 
 

lha, militares e civis e, depois da Revolução de 30 
horiens eminentes... 

O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Não há 
dúvida, mas a galeria é muito pequena, V. Exa. há 
de reconhecer. E não poderia deixar de ser. Acabei 
de dizer que, se fecharmos as Faculdades de 
Medicina, não haverá médicos. Fechou-se o 
Parlamento; fecharam-se as urnas. Como poderão 
aparecer homens públicos? Naturalmente que há 
homens de certo valor, de certas virtudes e que 
preenchem bem as funções. 

Sr. Presidente, noto que o tempo de que 
disponho está esgotado. 

O SR. PRESIDENTE: – De fato há muito foi 
excedido; mas como há pouco V. Exa. declarou que 
tinha o direito de falar e ser ouvido, a Mesa permitiu 
que Vossa Excelência continuasse o seu discurso. 

O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Agradeço a 
V. Exa., Sr. Presidente, e vou terminar, numa 
espécie de peroração, como é de hábito. Volto ao 
tema de que me desviei, porque a matéria dá para 
horas e horas. Não disse tudo aquilo que desejava; 
mas como preciso pôr certos pontos nos ii sôbre a 
situação atual, voltarei, à tribuna; entretanto, já disse 
alguma coisa que dá para refletir. Abusei da atenção 
de meus ilustres colegas, com assunto velho; mas, 
em certas fases políticas da vida das nações, a 
recordação de fatos que nelas ocorreram não é de 
tôda inútil. Aludir ao que houve ontem, é também um 
convite a que se reflita e medite sôbre o que possa 
haver hoje ou amanhã. Sr. Presidente, vou terminar 
com o 24 de outubro que anunciei ser o objetivo 
principal do meu discurso. 

O 24 de outubro, – dou meu testemunho à 
História – por fôrça das circunstâncias, não ofereceu 
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oportunidade para atos de grandeza não teve 
majestade, foi uma festa. Eu assisti: bandos pelas ruas, 
com lenços vermelhos amarrados no pescoço. Alguns 
que eu vira, às vésperas, ao lado do Govêrno aderiram 
à Revolução por meio de lenço. (Riso). Badernas. No 
24 de outubro só houve grande, verdadeiramente 
grande, um homem: o Presidente deposto. Se eu 
estivesse falando crianças, poderia repetir como o índio 
Y-Juca-Pyrama: – «Meninos, eu vi». 

Não é possível um homem portar-se mais 
bravamente, multiplicar se mais em esforços de tôda 
natureza para defender a sua honra, a honra de seu 
mandato, do que fêz naquele dia o Chefe de Estado 
que à fôrça ia ser apeado do Poder, que exercia em 
nome da lei. 

Vi-o, durante a noite, apelar para tudo e para 
todos; e tudo e todos lhe falharam. Mas êle não 
desanimava. Continuava a apelar. O que me ligou ao 
Sr. Washington Luís, com quem não tinha tão 
grandes relações durante o Govêrno, foi exatamente 
aquela noite. Não foram os seus dias do fastígio, 
como o 15 de novembro de 1926, em que assumiu, 
entre aclamações populares, o Govêrno da 
República. Foi a noite de 23 para 24 de outubro. 

Nunca vi um homem dar demontrações mais 
comoventes de que, entre o dever e a vida, se 
esqueceu totalmente da vida, porque só teve alma e 
consciência para se lembrar do dever. 

Quis fazer imprudências de tôda ordem, que 
foram evitadas pelos que o acompanhavam.  
Quando os três generais, aliás homens de  
bem, que dignamente se portaram, Tasso  
Fragoso, Mena Barreto e Malan d'Androgne,  
foram intimá-lo, em têrmos respeitosos –  
pena é que a cena não se tivesse gravado para  
ficar na História: – disse-lhe o Gal. Tasso 
 

Fragoso: – «Vimos aqui, dar-lhe tôdas as garantias». 
– Êle, que muitos dos Senhores conheceram, figura 
varonil do homem forte e que estava, naquela 
ocasião, em estado de verdadeira cólera, respondeu: 
– «Não preciso das garantias dos Senhores». O 
General insistiu: «Mas é que a sua vida está 
correndo perigo». Retrucou-lhe: «Nunca fiz caso da 
vida. Neste momento, desprezo-a mais do que 
nunca». – Terceira intervenção do General: – 
«Então, o Senhor responderá por tôdas as 
conseqüências» – Terceira resposta, já quase em 
tom agressivo: «Por tôdas». – Os Generais 
retiraram-se. Tinha o Presidente à mão, no bôlso, 
uma pistola; e disse me posteriormente: – «Pensei 
em usar aquela arma; só não o fiz pensando nos 
circunstantes, porque haveria ali uma chacina e eu 
não tinha o direito de expor meus companheiros a 
essa situação». 

Conta-se que o Cardeal D. Leme foi ao 
Palácio convencê-lo de que deveria retirar-se. É 
falso. O Cardeal foi ao Palácio porque os Generais, 
mantendo atitude corretíssima – senhores de tôda a 
fôrça, não lhes ficava bem mostrar-se intolerantes 
para com um homem que não tinha mais nada nem 
ninguém, senão os que o cercavam; e todos 
reconheciam que êle estava cumprindo até o fim, 
altiva e heròicamence, o seu dever. 

O Cardeal foi buscar o Sr. Washington Luís, 
para hospedá-lo no seu palácio, até que êle 
deliberasse sôbre o rumo que tomaria. A resolução 
dos Generais foi a de que ninguém seria prêso. 
Depois é que as coisas se complicaram de tal modo 
que o General Tasso Fragoso teve de entrar num 
acôrdo. Então, foram presos o Presidente, o Ministro 
da Guerra e o Ministro da Justiça. O Presidente 
seguiu para o Forte de Copacabana. 
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O SR. CAIADO DE CASTRO: – Dá licença 
para um aparte? 

O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Com 
prazer. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Perdoe-me V. 
Exa. que aparteie seu brilhante discurso, que estou 
ouvindo com o máximo respeito, apreciando, 
extraordinàriamente, a memória prodigiosa do prezado 
colega ao relatar fatos ocorridos há tantos anos. Fui, 
porém, parte muito modesta, um dos militares presos e 
tive oportunidade de conhecer a Detenção, pelo único 
crime de defender a legalidade. Conhece V. Exa. 
sobejamente meu ponto de vista sôbre êsses militares 
que aderem no último momento – cristãos de última 
hora – aquêles que adotaram novo sistema de evitar 
que corra sangue. Os vencedores – digamos assim – 
do golpe de 24 de outubro, justamente aquêles que 
estavam ao lado do Govêrno e, à última hora, 
inesperadamente, se passaram para o outro lado, 
deixando-nos no campo oposto, assim procederam 
porque não tiveram fôrça, não por imposição. Êste, o 
ponto que desejava esclarecer. Quando o General 
Tasso Fragoso e os mais generais que, a última hora, 
quiseram fazer imposições e notificaram o chefe militar 
da Revolução, o então Coronel Góis Monteiro, da 
decisão, êste respondeu-lhes que não aceitava. Êles, 
daqui do Rio, deviam subordinar-se aos vencedores. 
Conheço bem o fato, porque, chegando a tropa 
vitoriosa, segui imediatamente para a Detenção, o que 
fêz com que alguns dos Generais que tomaram parte 
no movimento, não todos, mudassem de opinião, à 
última hora, como diz V. Exa. muito bem, depois de 
terem assumido compromisso com o Presidente e de 
lhe terem garantido uma série de coisas. Perdoe me o 
aparte, mas formulei-o porque fui parte nos 
acontecimentos. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Aliás, o 
General Azeredo Coutinho, naquela ocasião, quis 
resistir, mas ficou sem tropas. 

O SR. OTÁVIO MANGABEIRA: – Sei tôda 
essa história por miúdo, mas não posso aqui tratar 
dela em pormenores. Relato, apenas, para encerrar 
êste discurso, a bravura, a intrepidez, a dignidade 
com que Washington Luís, na sua queda, honrou o 
Brasil. Assim, neste dia, lembrando a noite de 23 
para 24 de outubro, hoje que quase todos 
desapareceram pela morte, e Deus quis que eu 
ainda aqui estivesse ocupando uma cadeira no 
Senado, resolvi fazer êste discurso, sobretudo para 
exaltá-lo. Quero que minhas últimas palavras, 
proferidas desta tribuna, sejam uma comovida 
saudação, sincera, afetuosa, entusiástica, à sua 
grande memória. (Muito bem! Muito bem! Palmas. O 
orador é vivamente cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Comunico aos 
Senhores Senadores que se encontra no Gabinete 
da Vice-Presidência o Sr. Vice-Presidente da 
Iugoslávia que é também Deputado e Membro da 
Comissão de Relações Exteriores daquele país. 

Vou suspender a sessão por 15 minutos. 
Convido os Senhores Senadores a comparecerem 
àquele Gabinete, a fim de cumprimentarem o 
eminente visitante. 

Está suspensa a sessão. 
A sessão é suspensa às 16 horas e 27 

minutos e reaberta às 16 horas e 43 minutos. 
O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a 

sessão. 
Convoco os Senhores Senadores para uma 

sessão extraordinária hoje, às vinte e uma horas. 
Sendo evidente a falta de  

número no Plenário, vou encerrar a 
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Sessão. Designo para a extraordinária de hoje, às 21 
horas, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 123, de 1958 (número 2.264, de 1957, na 
Câmara dos Deputados), que estende aos ocupantes 
da função de Inspetor dos Correios e Telégrafos o 
disposto no art. 28 da Lei nº 1.229, de 13 de 
novembro de 1950, tendo Pareceres sob números 
558 a 560, de 1959, das Comissões: de Constituição 
e Justiça, pela constitucionalidade; de Serviço 
Público e Finanças, pela rejeição. 

2 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 72, de 1959 (nº 974, de 1956, na Câmara), 
que concede isenção de direitos de importação para 
materiais, máquinas e equipamentos adquiridos pela 
Refinaria e Exploração de Petróleo União Sociedade 
Anônima para a instalação de sua refinaria de 
Capuava, no Estado de São Paulo (incluído  
em Ordem do Dia em virtude de dispensa de 
 

interstício, concedida na sessão anterior a 
requerimento do Sr. Senador Lino de Mattos), tendo 
Parecer Favorável sob nº 549, de 1959, da 
Comissão de Finanças. 

3 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 67, de 1959, que estima a Receita e fixa 
a Despesa da União para o exercício financeiro de 
1960 – Anexo 4 – Subanexo nº 4.03 – Poder 
Executivo – Estado Maior das Fôrças Armadas, 
tendo Parecer nº 588, de 1959, da Comissão de 
Finanças, favorável nos têrmos do Substitutivo que 
oferece (1-CF). 

4 – Discussão única do Parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sôbre a Mensagem nº 183, 
de 1959, pela qual o Sr. Presidente da República 
submete ao Senado a escolha do Diplomata Álvaro 
Teixeira Soares para o cargo de Embaixador 
Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil junto ao 
Govêrno da Colômbia. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 16 horas e 45 

minutos. 
 



146ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 23 DE OUTUBRO DE 1959 
 

EXTRAORDINÁRIA 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. FILINTO MÜLLER 
 
Às 21 horas. acham se presentes os Senhores 

Senadores: 
Cunha Mello. 
Lameira Bittencourt.  
Lobão da Silveira.  
Victorino Freire.  
Públio de Mello.  
Leônidas Mello.  
Mathias Olympio.  
Victorino Corrêa.  
Fausto Cabral.  
Menezes Pimentel.  
Sérgio Marinho.  
Reginaldo Fernandes.  
Dix-Huit Rosado.  
Argemiro de Figueiredo. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão.  
Silvestre Péricles.  
Lourival Fontes.  
Heribaldo Vieira.  
Ovídio Teixeira.  
Lima Teixeira.  
Otávio Mangabeira.  
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar.  
Paulo Fernandes.  
Arlindo Rodrigues.  
Miguel Couto. 
Caiado de Castro.  
Afonso Arinos.  
Benedicto Valladares.  
Lima Guimarães.  
Milton Campos.  
Moura Andrade.  
Lino de Mattos.  
Taciano de Mello.  
João Villasbôas.  
Filinto Müller. 

Fernando Corrêa.  
Gaspar Velloso.  
Souza Naves.  
Saulo Ramos.  
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos.  
Irineu Bornhausen. 
Daniel Krieger.  
Mem de Sá. 
Guido Mondin. – (47). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 47 Senhores 
Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a 
sessão. 

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

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

O Sr. Cunha Mello, Primeiro Secretário, lê o 
seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Ofícios 

 
Da Câmara dos Deputados, sob números 

1.810 e 1.829, encaminhando autógrafos dos 
seguintes: 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 23, DE 1959 
 

(Nº 3-A, 1959, na Câmara dos Deputados) 
 

Aprova o ato do Tribunal de  
Contas denegatório de registro 
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ao têrmo aditivo do contrato firmado entre o 
Ministério da Viação e Obras Públicas e o Senhor 
José Francisco do Amaral. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É aprovado o ato do Tribunal de 

Contas denegatório de registro ao têrmo aditivo do 
contrato celebrado entre José Francisco do Amaral e 
o Ministério da Viação e Obras Públicas, para o 
desempenho da função de engenheiro especializado 
em serviços topo-hidrográficos, do Departamento 
Nacional de Portos, Rio e Canais. 

Art. 2º – este decreto legislativo entrará em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 24, DE 1959 
 

(Nº 23-A, de 1959, na Câmara dos Deputados) 
 

Aprova o ato do Tribunal de Contas que negou 
registro ao contrato celebrado entre a Divisão de 
Obras do Ministério da Educação e Cultura e a 
Construtora Genésio Gouveia S.A. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É aprovado o ato do Tribunal de 

Cantas que negou registro ao contrato celebrado, em 
17 de novembro de 1953, entre a Divisão de  
Obras do Ministério da Educação e Cultura e a 
Construtora Genésio Gouveia S. A., para 
prosseguimento das obras do Manicômio Judiciário, 
no Distrito Federal. 

Art. 2º – Êste decreto legislativo  
entrará em vigor na data de 
 

sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

 
Avisos 

 
– Ns. 513 e 525, do Sr. Ministro da Fazenda, 

comunicando estar envidando esforços no sentido de 
serem ultimados os esclarecimentos a que se 
referem os Requerimentos números 84, de 1958, do 
Sr. Senador Cunha Mello, e 71, de 1958, do Sr. 
Senador Lino de Mattos. 

– Nº 394, do Sr. Ministro da Viação e Obras 
Públicas, comunicando estar envidando esforços no 
sentido de serem ultimados os esclarecimentos a que 
sé referem os Requerimentos ns. 91, 158, 184, de 1958 
e 167, de 1959, todos do Sr. Senador Lino de Mattos; 
317, de 1958, do Sr. Senador Mendonça Clark, e 223, 
de 1959, do Senhor Senador Jorge Maynard. 

Dê se conhecimento aos Requerentes. 
O SR. PRESIDENTE: – Comunico ao Plenário 

que fomos honrados com a visita do Exmo. Senhor 
V. Tempo, Vice Presidente da Iugoslávia, o qual se 
fêz ao acompanhar do Embaixador daquela nação 
no Brasil. Recebidos no gabinete da Vice-
Presidência por vários Senadores, Suas Excelências 
expressaram votos de progresso e felicidade para o 
nosso País. (Pausa). 

Continua o Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Gaspar 

Venoso, primeiro orador inscrito. 
O SR. GASPAR VELLOSO (*): – Sr. 

Presidente, dois assuntos trazem-me à  
tribuna nesta sessão extraordinária: o  
primeiro, relativo ao meu Estado, atinge, tam- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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bém, parte de Santa Catarina; o segundo, é de 
relevante interêsse nacional. 

Acabo de receber da Cooperativa dos 
Ferroviários Ltda. de Curitiba, a seguinte carta: 

«Curitiba, 3 de outubro de 1959. 
Exmo. Sr.  
Dr. Gaspar Velloso. 
Palácio Monroe. 
Rio de Janeiro – D.F.  
Exmo. Sr. Senador: 
Em reunião da Diretoria Executiva ontem 

realizada, foi resolvido que esta Cooperativa faça 
novos fornecimentos de gêneros de primeira 
necessidade, no valor mínimo de seiscentos 
cruzeiros mensais e máximo de até 30 % sôbre o 
valor da diferença de vencimentos relativos aos 
meses de outubro, novembro e dezembro do 
corrente ano, inclusive medicamentos, sob 
prescrição médica, aos inativos da Rêde de Viação 
Paraná Santa Catarina, cujos proventos, a  
cargo da União, não vêm sendo pagos desde janeiro 
de 1958, como é do alto conhecimento de Vossa 
Excelência. 

Ao levarmos êste fato à Vossa Excelência,  
em quem reconhecemos a existência do melhor  
e continuado interêsse pela solução do caso,  
cujo processo presentemente se encontra  
no DASP (E. M. números 1.002 e S.R. nº 501), 
valemo-nos da oportunidade para renovarmos os 
nossos protestos da mais elevada e mui distinta 
consideração. 

Saudações cordiais. – Engenheiro Hamilton R. 
de Souza, Presidente. 

Sr. Presidente, esta carta é profundamente 
dolorosa. Estamos em fins de outubro, e os 
ferroviários inativos da Rêde Viação Paraná- 
 

Santa Catarina não são remunerados desde janeiro 
de 1958. 

Estive há pouco tempo na minha terra natal, 
Curitiba, onde fui exercer o direito e o dever de votar 
nas eleições municipais. Recebi na ocasião uma 
comissão de funcionários aposentados daquela 
entidade, que novamente me vieram pedir advogasse a 
sua causa junto aos altos poderes da República. 

Ora, para uma pessoa de qualquer classe, o 
atraso no recebimento dos ordenados, por quinze 
dias que fôsse, desequilibraria inteiramente o 
orçamento doméstico, Na época atual, com os 
pagamentos feitos à vista, essa irregularidade 
provoca desajustamentos sérios na vida íntima e 
social dêsses ferroviários. 

Quando os vencimentos deixam de ser pagos, 
pelo período de dez meses, é bem de ver que se 
torna alarmante a vida de qualquer pessoa e difícil a 
sobrevivência de um lar bem organizado. 

Nessas circunstâncias, solicito, neste instante, 
dos altos Poderes da República – dos Exmos. Chefe do 
Executivo e Ministro da Fazenda – resolvam, de vez, a 
situação aflitiva em que se encontram as famílias dos 
inativos da Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina, 
determinando seja o processo atualmente na Mesa nº 
1.002, do DASP, encaminhado a despacho superior, a 
fim de que, no menor espaço de tempo possível, 
estejam em dia os vencimentos daqueles servidores. 

Assim agindo, colaborarão suas Excelências 
para a paz social principalmente na minha cidade, a 
qual conta com número exageradamente elevado de 
inativos. 

Feito êsse apêlo, Sr. Presidente, desejaria 
referir-me a decreto, hoje publicado nos jornais, 
emanado da Presidência da República, que me 
parece não estar tendo a devida projeção. 
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Efetivamente, é muito de índole do brasileiro 
preocupar-se mais com os assuntos políticos, 
relativos a homens, do que com os fatos que dizem 
diretamente ao interêsse da nacionalidade e ao 
progresso do País. 

Enquanto as conversas, em tôda parte, os 
debates nas duas Casas do Congresso e as 
celeumas da Imprensa se fixam no momento político, 
discutindo-se sôbre que pensam nossos homens 
públicos relativamente à sucessão, esquecemo-nos, 
lamentàvelmente, de que tais assuntos, se bem que 
interessem a grande parte da coletividade não são 
os principais na vida da nacionalidade, Carece esta 
de outros fatôres, mais sérios, mais objetivos, mais 
úteis e mais urgentes, para que os governantes 
dêem aos Governadores o que necessàriamente 
lhes deviam dar – o bem-estar social. 

Em página interna de jornais locais encontrei, 
hoje, para gáudio e satisfação meus, decreto de S. 
Exa. o Sr. Presidente Juscelino Kubitschek, que 
dispõe sôbre aquisição e uso de veículos  
automóveis destinados ao Serviço Público Federal, 
centralizado ou autárquico, e dá outras providências. 
Seu teor, que lerei para conhecimento do Senado e 
para que tenha a repercussão que merece, é o 
seguinte: (Lê:) 

 
«DE FABRICAÇÃO NACIONAL OS VEÍCULOS 

OFICIAIS 
 
Dispondo sôbre a aquisição e o uso de 

veículos automóveis destinados ao Serviço  
Público Federal, centralizado ou autárquico e dando 
outras providências, o Presidente Juscelino 
Kubitschek assinou na data de ontem, o seguinte 
decreto: 

Art. 1º – A aquisição de veículos para o 
Serviço Público Federal, centralizado ou 
 

autárquico, obedecerá às normas previstas neste 
Decreto. 

Art. 2º – Os veículos oficiais serão, 
obrigatòriamente, dos tipos mais econômicos e de 
fabricação nacional. 

§ 1º – A aquisição de veículos de fabricação 
estrangeira sòmente será permitida quando não 
houver qualquer tipo correspondente, de fabricação 
nacional, para o serviço a que fôr destinado. 

§ 2º – Na hipótese do parágrafo anterior, a 
aquisição do veículo dependerá de prévia 
autorização do Presidente da República, mediante 
pedido, devidamente justificado, da repartição 
interessada. 

Art. 3º – As repartições que possuam veículos 
oficiais estabelecerão um sistema de contrôle do 
respectivo uso e manutenção, que permita o 
conhecimento imediato: 

a) das saídas dos veículos;  
b) da quilometragem percorrida; 
c) da natureza do serviço; 
d) do tempo consumido; 
e) do gasto total e específico do óleo e 

combustível; 
f) das despesas especificadas de reparação; 
g) das despesas com pneumáticos e câmaras 

de ar; 
h) das despesas fixas com instalações, 

inclusive administração dos veículos; e 
i) de quaisquer outros elementos destinados a 

possibilitar a fixação do custo médio por veículo 
quilômetro. 

Parágrafo único – Cada repartição 
encaminhará, em 90 (noventa) dias, ao 
Departamento Administrativo do Serviço Público 
(DASP), um relatório contendo os elementos 
especificados neste artigo, sob pena de 
responsabilidade do respectivo dirigente. 
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Art. 4º – As repartições públicas, centralizadas 

ou autárquicas, que possuam veículos oficiais 
remeterão ao D.A.S.P., no prazo improrrogável de 60 
(sessenta) dias, a contar da publicação dêste 
decreto, relação de todos os carros ali existentes, 
com as características, de identificação, marca, 
modêlo, estado de conservação, número de licença e 
sua competente destinação (se de representação ou 
serviço). 

Parágrafo único – O DASP submeterá o 
resultado dêsse levantamento ao Presidente da 
República, para publicar no «Diário Oficial», 
acompanhando-o de relatório, no qual proporá 
medidas tendentes a reduzir ao mínimo 
indispensável o número de veículos do Serviço 
Público Federal, centralizado ou autárquico. 

Art. 5º – Êste decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 6º – Revogam-se as disposições em 
contrário». 

Sr. Presidente, é evidente que de 1930 para 
cá o povo brasileiro politizou-se. Ouvi nesta Casa, 
hoje, com acatamento e respeito, as palavras do 
ilustre Senador Otávio Mangabeira, representante do 
Estado da Bahia. Fazia S. Exa. referência à 
Revolução de 1930 e a ela acrescia os malefícios 
que temos sentido na conjuntura atual da vida 
política brasileira. 

Sr. Presidente, não quero, neste instante, 
discutir se foi um bem ou um mal a Revolução de 
30. Decorridos tantos anos, parece-me que não 
nos podemos ater à discussão de um fato da vida 
nacional em função dos homens que governavam 
ou da política, então existente. O que é  
realidade, Sr. Presidente, o que é verdade 
 e o que é inegável, é que não houve, nes- 
 

se lapso de tempo decorrido da Revolução de 30 até 
os nossos dias, apenas mudança de homens. Não. 
Modificou-se o panorama mundial inteiramente. Os 
progressos tecnológicos, o avanço da ciência e a 
politização das massas deram à conjuntura moderna, 
outros aspectos de vida política, é possível até que 
fôsse melhor, dado as circunstâncias daquela época. 

A realidade é que, hoje, são outros os 
fenômenos sociais e políticos, que se nos 
apresentam. E outras têm que ser as soluções. 

Acredito, Sr. Presidente, que a máxima 
vantagem que a nacionalidade pode adquirir, no 
decurso dêstes anos, foi a politização das massas: o 
povo, hoje, sente; o povo, hoje, sabe o que quer; o 
povo sabe inclusive querer; e o povo diz o que quer. 

Está bem claro, Sr. Presidente, que há uma 
diferença fundamental entre os tempos atuais e os 
idos de 1930. Não obstante esta politização que 
observamos, êste anseio das massas de melhorar e 
progredir, de modo a que o homem possa encontrar, 
para si e para os seus familiares, uma vida digna, 
traz ainda os ressaibos do passado, contém um 
pouco do ranço que precisamos anular. Êsse ranço, 
Sr. Presidente, se traduz na prática em nos atermos 
às pessoas e aos fatos do passado, cuidando e 
curando mais do que pesam êsses homens, do que 
dizem, do que transmitem êsses homens – se são 
bonitos ou se são feios – em vez de atentarmos, 
domo dizia, para aquêles fatos que dizem respeito 
mais diretamente à nacionalidade, que dizem mais 
de perto com aquilo que os governantes têm 
obrigação de dar aos seus governados o bem estar 
social e a felicidade da população. 

Sr. Presidente, porque mantemos êsse 
 vício da politicalha, que não pudemos ainda  
tirar dos nossos grupos de dirigidos e dirigen- 
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tes, é que nota como esta ocupa a terceira página 
dos jornais enquanto nas primeiras páginas 
encontramos notícias relativas à política, à conversa 
de homens, que passam, e que nada representam 
na vida da Pátria, que é eterna. 

Sr. Presidente, tivemos na vida política 
brasileira um minuto, um instante de opção, aquêle 
em que decidimos sair do nível de País 
subdesenvolvido para, por uma industrialização 
crescente, alcançar os países que estavam na nossa 
frente; optamos Sr. Presidente e optamos bem, por 
uma grande industrialização nacional, o que tem 
levado cada um de nós a se tornar paladino dessa 
causa; optamos, quando decidimos que o petróleo 
fôsse nosso; optamos quando decidimos que a 
Petrobrás seria intocável; optamos quando fomos em 
busca de petróleo, à custa de qualquer sacrifício; 
optamos, também, quando resolvemos fazer de um 
País subdesenvolvido, e até então sòmente agrícola, 
uma nação industrial; optamos também  
quando fizemos uma industrialização crescente, 
intensiva. 

Essa opção, Sr. Presidente, que já fizemos, só 
se completará com certas medidas, entre as quais a 
que o Sr. Presidente da República acaba de tomar, 
na data de hoje: baixou decreto obrigando ao uso de 
veículos da fabricação nacional nas repartições 
públicas. 

Sr. Presidente, ocupo a tribuna, apenas para 
louvar o Chefe do Executivo pela providência contida 
no decreto que acabei de ler; lastimando ao mesmo 
tempo que decreto de tão alta significação para a 
Nação, que diz respeito à situação nacional venha 
figurando nas últimas páginas dos jornais, enquanto, 
nas primeiras, publicam se matérias que não dizem 
respeito ao bem-estar social e à vida do povo 
brasileiro. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 387, DE 1959 

 
Nos têrmos do art. 211, letra n, dos Regimento 

Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia 
distribuição de avulsos para o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 9, de 1959, que aprova a participação 
do Brasil na Convenção de 25 de julho de 1952, 
relativa ao Estatuto dos Refugiados, a fim de que 
figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, em 23 de outubro de 1959. 
– Ruy Carneiro. 

O SR. AFONSO ARINOS (pela ordem): – Sr. 
Presidente, peço a V. Exa. a gentileza de informar de 
que Projeto de Decreto Legislativo trata o 
requerimento do nobre Senador Ruy Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE: – Trata-se do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 9, de 1959, que aprova a 
participação do Brasil na convenção de 27 de julho 
de 1951, referente ao Estatuto dos Refugiados. 

O SR. AFONSO ARINOS: – Senhor 
Presidente, sôbre a matéria, devo prestar um 
esclarecimento à Casa. 

Na última reunião da Comissão de Relações 
Exteriores, o nobre Senador Moura Andrade, Relator 
do projeto, apresentou parecer, que conclui por uma 
emenda de redação. 

Posteriormente, melhor examinando o 
assunto, entendeu a Comissão que a emenda não 
seria de redação, e sim de substância. 

Assim, quer-me parecer que a  
aprovação do projeto, pelo Senado, 
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não impede, sua devolução à Câmara dos 
Deputados, para apreciação. 

Era a explicação que me incumbia prestar ao 
Senado. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento do 
nobre Senador Ruy Carneiro é de dispensa de 
insterstício, para que a matéria seja incluída na 
Ordem do Dia da próxima sessão, segunda-feira. 

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

Está aprovado. 
Tendo sido distribuídos, hoje, os avulsos do 

Subanexo Orçamentário nº 416, referente ao Ministério 
da Justiça e Negócios Interiores, a matéria fica sôbre a 
mesa, para recebimento de emendas durante três 
sessões, a partir da que se seguir à presente. 

Está finda a hora do Expediente. 
Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 123, de 1958, (número 2.264, de 1957, na 
Câmara dos Deputados), que estende aos ocupantes 
da função de Inspetor dos Correios e Telégrafos o 
disposto no artigo 28 da Lei nº 1.229, de 13 de 
novembro de 1950, tendo Pareceres sob números 
558 e 560, de 1959, das Comissões: de Constituição 
e Justiça, pela constitucionalidade; de Serviço 
Público e Finanças, pela rejeição. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto. 
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar 

usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 
Está encerrada.  
Em votação. 

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

Está rejeitado. 
É o seguinte o projeto rejeitado, que vai ao 

Arquivo: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 123, DE 1958 

 
(Nº 2.264-B, de 1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Estende aos ocupantes da função de 

Inspetor dos Correios e Telégrafos o disposto no 
art. 28 da Lei nº 1.229, de 13 de novembro de 
1950. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Aplica-se aos ocupantes da função de 

Inspetor dos Correios e Telégrafos o disposto no art. 
28 da Lei nº 1.229, de 13 de novembro de 1950, 
desde que a referida função seja exercida por 
servidores postais ou telegráficos de carreira não 
burocrática. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Será feita a 
comunicação à Câmara dos Senhores Deputados. 

 
Discussão única do Projeto de Lei na Câmara 

nº 72, de 1959 (nº 974, de 1956, na Câmara), que 
concede isenção de direitos de importação para 
materiais, máquinas e equipamentos adquiridos pela 
Refinaria e Exploração de Petróleo União S.A. para a 
instalação de sua refinaria de Capuava, no Estado 
de São Paulo (incluído em Ordem do Dia em virtude 
de dispensa de interstício, concedida na sessão 
anterior a requerimento do Senhor Senador Lino de 
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Mattos) tendo Parecer Favorável sob nº 549, de 
1959, da Comissão de Finanças. 
 

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

Não havendo quem peça a palavra, declaro a 
encerrada. 

Em votação. 
O SR. CAIADO DE CASTRO (para 

encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, na 
qualidade de Membro da Comissão de Finanças, 
votei favoràvelmente a êsse projeto, porém depois 
de mais cuidadoso estudo da matéria, declaro ao 
Senado que, apesar de se tratar de projeto originário 
de mensagem governamental e de pertencer eu a 
um Partido que apoia S. Exa. o Sr. Presidente da 
República, a quem estou ligado por laços de 
amizade, não poderei manter meu voto. 

Sr. Presidente, essas refinarias já gozaram de 
benefícios extraordinários. Aquelas que, por 
satisfazerem determinadas condições de prospecção 
não foram incluídas na Petrobrás, estão obtendo 
lucros vultosos. 

Depois da instalação da Usina de Cubatão as 
que conseguem se organizar estão obtendo lucros 
extraordinários segundo leio nos jornais. 

Não sei, pois, como justificar a concessão 
dêsse benefício desde que essas refinarias já gozam 
do grande privilégio de estar fora da Petrobrás e 
desfrutam de lucros a ponto de o próprio Serviço 
Jurídico do Conselho Nacional do Petróleo opinar 
contràriamente ao projeto sob o fundamento de não 
se justificar a isenção. 

Sr. Presidente, lamento muito mas não poderei 
votar favoràvelmente à proposição. (Muito bem). 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (para 
encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, em 
face das considerações expendidas pelo nobre 
Senador Caiado de Castro, e no intuito de 
apreciar a proposição meticulosamente enviarei à 
mesa requerimento de adiamento de votação, 
para que se faça o reexame da matéria. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
requerimento que vai ser lido. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 388, DE 1959 

 
Nos têrmos dos arts. 212, letra l, e 274, letra b, 

do Regimento Interno, requeiro adiamento da 
votação do Projeto de Lei da Câmara nº 72,  
de 1959, a fim de ser feita na sessão de 28 do 
corrente. 

Sala das Sessões, em 23 de outubro de 1959. 
– Jefferson de Aguiar. 

O SR. PRESIDENTE: – Em face da 
aprovação do requerimento, o projeto sai da 
Ordem do Dia para ser incluído na do dia 28 do 
corrente mês. 

O SR. LIMA TEIXEIRA (pela ordem): – Sr. 
Presidente, verifico que o projeto cuja votação foi 
adiada em virtude de requerimento do nobre 
Senador Jefferson de Aguiar, não foi remetido à 
Comissão de Economia e eu solicitaria que o fôsse. 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Quando o projeto 
voltar à Ordem do Dia V. Exa. poderá requerer a 
audiência da Comissão de Economia. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. FRANCISCO GALLOTTI (para 

explicação pessoal) (*): – Sr. Presidente e 
Senhores Senadores. O Projeto de Lei da Câmara nº 
72, de 1959, que concede isenção de direitos de 
importação à Refinaria e Exploração de Petróleo 
União S. A. foi retirado da Ordem do Dia, com a 
aprovação do Requerimento de autoria do eminente 
Senador Jefferson de Aguiar, voltando 
oportunamente para definitiva decisão. 

Não podendo prever o dia em que a matéria 
será votada e como autor do requerimento que lhe 
adiou a apreciação para hoje, quero, a propósito, 
prestar esclarecimentos ao Senado. 

Durante os oito dias em que reexaminei o 
projeto, fiz várias diligências, inclusive junto à 
Alfândega do Rio de Janeiro. 

Senhor Presidente, a proposição, afigurou-se-
me com grave falta, ou, pelo menos, de feitura pouco 
técnica. 

Reza o artigo 1º: 
«É concedida isenção de direitos de 

importação para os materiais, máquinas e 
equipamentos relacionados no Processo número 
46.725-58, do Ministério da Fazenda, importados 
pela Refinaria e Exploração de Petróleo União S.A., 
para a instalação de sua Refinaria de Capuava, no 
Estado de São Paulo». 

«Parágrafo único. A isenção não abrange os 
materiais, máquinas e equipamentos de que, na 
época da importação, havia similar nacional». 

Como se vê, êsse parágrafo não concede 
isenção ao material estrangeiro, desde que houvesse 
similar nacional. 

O artigo 2º, entretanto, dispõe: 
«A isenção abrange os  

materiais já desembaraçados, me- 
 

diante a assinatura de têrmo de responsabilidade». 
Tenho para mim que êsse artigo 2º invalida o 

parágrafo acima, porque o desembaraço do material 
estrangeiro, mediante têrmo de responsabilidade, é 
providência pacífica e comum. 

Ora, Sr. Presidente, se êsse material foi 
retirado, ressalvando-se o similar nacional – 
conforme o referido art. 2º – mediante assinatura de 
têrmo de responsabilidade, a isenção abrange a 
mercadoria já desembaraçada. 

Nesse sentido fiz diligência. Dirigi-me à Seção 
Especializada da Alfândega e, com o processo em 
mãos, verifiquei que o Sr. Ministro da Fazenda de 
então, Mário Câmara dirigira ao então Presidente da 
República Exposição de Motivos pleiteando a 
isenção para êsse material. 

Antes de fazê-lo, consultara a Alfândega sôbre 
se existia similar nacional do material constante da 
relação que lhe enviava. Informou aquêle 
Departamento que algumas peças eram também 
fabricadas no Brasil; mas, que o espírito de 
pesquisas e de julgamento daquela entidade, em 
casos de importação de equipamento para uma 
grande refinaria, obedecia à apreciação de conjunto. 
As peças – porcas ou chapas de ferro – tinham as 
dimensões exatas, exigidas, e formavam um todo. 
Assim, embora tivessem similar nacional, era 
pràticamente impossível dissociá-las do conjunto. 
Por circunstâncias que todo o País conhece, o Sr. 
Café Filho não terminou o mandato; e, Chefe do 
Executivo o meu inolvidável e saudoso  
amigo, o grande brasileiro Sr. Nereu Ramos, 
subscreveu S. Exa. Mensagem ao Congresso, nesse 
sentido. 

Sr. Presidente, diz o art. 2º da proposição que 
o material já retirado, mediante têrmo de respon- 
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sabilidade, está também isento. É a complementação 
da idéia de conceder isenção para todo o conjunto. 
Nessas condições, se o projeto não tivesse sido 
retirado da Ordem do Dia, convictamente eu lhe 
daria meu voto favorável. – (Muito bem). 

 
Discussão única do Projeto d3 Lei da Câmara 

nº 67, de 1959, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício financeiro de 
1960 – Anexo 4 – Subanexo nº 4.03 – Poder 
Executivo – Estado-Maior das Fôrças  
Armadas, tendo Parecer número 588, de  
1959, da Comissão de Finanças, favorável, nos têr- 
 

mos do Substitutivo que oferece (1-CF). 
 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
subanexo e o substitutivo. 

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar 
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
Em votação o substitutivo. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. Fica prejudicado o subanexo. 
É o seguinte o substitutivo aprovado, que vai à 

Comissão de Finanças para a Redação Final: 
 

EMENDA Nº 1 CF 
 

Anexo 4 – Poder Executivo 
 
4.03 – Estado-Maior das Forças Armadas 

 
Discrimine-se, em cada dotação, a quantia atribuída ao Estado-Maior das Forças Armadas e à Escola 

Superior de Guerra, de sorte que o subanexo tenha a seguinte redação: 
 

Rubrica da Despesa DOTAÇÃO 
Fixa Variável 

DESPESAS ORDINÁRIAS Cr$ Cr$ 
   
VERBA 1.0.00 – CUSTEIO   
   
CONSIGNAÇÃO 1.1.00 – Pessoal Civil   
   
Subconsignações:   
   
1.1.04 – Salários de mensalistas   
    
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas..................................................  794.400 
 2) Escola Superior de Guerra...............................................................  3.216.000 
    4.010.000 
1.1.09 – Auxílio doença    
     
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas..................................................  12.000 
 2) Escola Superior de Guerra...............................................................  18.000 
    30.000 
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Rubricas da Despesa DOTAÇÃO 
  Fixa Variável 
  Cr$ Cr$ 
1.1.10 – Diárias   
    
 2) Escola Superior de Guerra ..................................................................  20.000 
     
1.1.14 – Salário-família   
    
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas .....................................................  75.000 
 2) Escola Superior de Guerra ..................................................................  300.000 
    375.000 
1.1.17 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário   
    
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas .....................................................  40.000 
 2) Escola Superior de Guerra ..................................................................  70.800 
    110.800 
1.1.18 – Gratificação pela representação de gabinete   
    
 2) Escola Superior de Guerra ..................................................................  45.360 
     
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de serviço   
    
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ..................................................... 12.380  
 2) Escola Superior de Guerra ..................................................................  18.000  
  145.380  
1.1.26 – Gratificação de representação   
    
 1) Estado Maior das Fôrças Armadas .....................................................  400.000 
 2) Escola Superior de Guerra ..................................................................  700.000 
    1.100.000 
1.1.27 – Abono Provisório (Lei nº 3.531, de 19 de janeiro de 1959)   
    
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas .....................................................  238.320 
 2) Escola Superior de Guerra ..................................................................  964.800 
    1.203.120 
1.1.28 – Gratificação especial para complementação de salário-mínimo (Art. 5º, 

parágrafo único da Lei nº 3.531, de 19 de janeiro de 1959) 
  

 2)  Escola Superior de Guerra ..................................................................    76.320 
Total da Consignação 1.1.00 ....................................................................................  7.116.380    
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Rubricas da Despesa DOTAÇÃO 
  Fixa Variável 
  Cr$ Cr$ 

CONSIGNAÇÃO 1.2.00 – Pessoal Militar 
 
Subconsignações: 
 
1.2.04 – Gratificações Militares   
    
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas..................................................  8.500.000 
 2) Escola Superior de Guerra...............................................................  2.000.000 
    10.500.000 
1.2.06 – Diárias   
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas..................................................  80.000 
     
1.2.10 – Substituições.   
    
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas..................................................   100.000 
      
Total da Consignação 1.2.00.................................................................................. 10.680.000  
   
CONSIGNAÇÃO 1.3.00 – Material de Consumo e de Transformação   
   
Subconsignações:   
   
1.3.02 – Artigos de expediente, desenho, ensino e educação   
    
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas..................................................  450.000 
 2) Escola Superior de Guerra...............................................................  450.000 
    900.000 
1.3.03 – Material de limpeza, conservação e desinfecção   
    
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas..................................................  220.000 
 2) Escola Superior de Guerra...............................................................  220.000 
    440.000 
1.3.04 – Combustíveis e lubrificantes   
    
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas..................................................  200.000 
 2) Escola Superior de Guerra...............................................................  260.000 
    460.000 
1.3.05 – Materiais e acessórios de máquinas, de viaturas e de aparelhos   
    
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas..................................................  300.000 
 2) Escola Superior de Guerra...............................................................  300.000 
    600.000 
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Rubricas da Despesa DOTAÇÃO 
  Fixa Variável 
  Cr$ Cr$ 
1.3.08 – Gêneros de alimentação e artigos para fumantes   
    
 2) Escola Superior de 

Guerra.................................................................... 
 4.000.000 

     
1.3.10 – Matérias-primas e produtos manufaturados ou semi-manufaturados, 

destinados a qualquer transformação 
  

    
 1) Estado-Maior das Fôrças 

Armadas....................................................... 
 900.000 

 2) Escola Superior de 
Guerra.................................................................... 

 700.000 

    1.600.000 
1.3.11 – Produtos químicos, biológicos, farmacêuticos e odontológicos; artigos 

cirúrgicos e outros de uso nos laboratórios 
  

    
 2) Escola Superior de 

Guerra.................................................................... 
 50.000 

     
1.3.13 – Vestuários, uniformes, equipamentos e acessórios; roupa de cama, 

mesa e banho 
  

    
 1) Estado-Maior das Fôrças 

Armadas....................................................... 
 80.000 

 2) Escola Superior de 
Guerra.................................................................... 

  100.000 

Total da Consignação 1.3.00......................................................................................  8.230.00
0 

 180.000 

    
CONSIGNAÇÃO 1.4.00 – Material Permanente   

   
Subconsignações:   
   
1.4.03 – Material bibliográfico em geral; filmes   
    
 1) Estado-Maior das Fôrças 

Armadas....................................................... 
 90.000 

 2) Escola Superior de 
Guerra.................................................................... 

 120.000 

    200.000 
1.4.05 – Materiais e acessórios para instalações elétricas   
    
 2) Escola Superior de 

Guerra.................................................................... 
 30.000 

     
1.4.06 – Material e acessórios para instalação, conservação e segurança dos 

serviços de transportes, de comunicação, de canalização e de 
sinalização; material para extinção de incêndio. 

  

    
 2) Escola Superior de 

Guerra.................................................................... 
 30.000 
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Rubricas da Despesa DOTAÇÃO 
  Fixa Variável 
  Cr$ Cr$ 
1.4.08 – Material artístico; instrumentos de musicas; insígnias, flâmulas e 

bandeiras 
  

    
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas......................................................  10.000 
 2) Escola Superior de Guerra...................................................................  80.000 
    90.000 
1.4.09 – Utensílios de copa; cozinha, dormitório e enfermaria   
    
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas......................................................  35.000 
 2) Escola Superior de Guerra...................................................................  70.000 
    105.000 
1.4.11 – Modelos e utensílios de escritório, biblioteca, ensino, laboratório e gabinete 

técnico ou científico 
  

 1) Escola Superior de Guerra...................................................................  50.000 
     
1.4.12 – Mobiliário em geral   
    
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas......................................................  60.000 
 2) Escola Superior de Guerra...................................................................   80.000 
     140.000 
Total da Consignação 1.4.00..............................................................................................  645.000   
     

CONSIGNAÇÃO 1.5.00 – Serviços de Terceiros   
   
Subconsignações:   
   
1.5.01 – Acondicionamento e transporte de encomendas, cargas e animais em geral   
    
 1) Escola Superior de Guerra...................................................................  460.000 
     
1.5.02 – Passagens, transporte de pessoas e de suas bagagens, pedágios   
    
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas......................................................  150.000 
 2) Escola Superior de Guerra...................................................................  1.000.000 
    1.150.000 
1.5.03 – Assinatura de órgãos oficiais e de recortes de publicações periódicas   
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 Rubricas da Despesa DOTAÇÃO 
  
  Fixa Variável 
   Cr$ Cr$ 
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas.........................................  5.000 
 2) Escola Superior de Guerra......................................................  20.000 
    25.000 
1.5.04 –  Iluminação, fôrça motriz e gás   
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas.........................................  70.000 
 2) Escola Superior de Guerra......................................................  80.000 
    150.000 
1.5.05 –  Serviço de asseio e higiene; taxas de água, esgôto e lixo   
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas.........................................  50.000 
 2) Escola Superior de Guerra......................................................  35.000 
    85.000 
1.5.06 –  Reparos, adaptações, recuperação e conservação de bens 

móveis............................................................................................ 
 

 
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas.........................................  500.000 
 2) Escola Superior de Guerra......................................................  500.000 
    1.000.000 
1.5.07 –  Publicações, serviços de impressão e de encadernação   
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas........................................  70.000 
 2) Escola Superior de Guerra.....................................................  170.000 
    240.000 
1.5.11 –     
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas........................................  120.000 
 2) Escola Superir de Guerra.......................................................  62.000 
    182.000 
1.5.13 –     
 2) Escola Superir de Guerra.......................................................  50.000 
Total da Consignação 1.5.00...........................................................................  3.342.000 
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Rubricas da Despesa DOTAÇÃO 
  

  Fixa Variável 
  Cr$ Cr$ 

CONSIGNAÇÃO 1.6.00 – Encargos Diversos   
   
Subconsignações:   
1.6.01 –  Despesas miúdas de pronto pagamento   
    
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas.........................................  24.000 
 2) Escola Superior de Guerra......................................................  20.000 
    44.000 
1.6.04 –  Festividades, recepções, hospedagens e homenagens   
    
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas.........................................  145.000 
 2) Escola Superior de Guerra......................................................  55.000 
    200.000 
1.6.10 –  Serviços de caráter secreto ou reservado   
    
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas.........................................  140.000 
     
1.6.11 –  Seleção, aperfeiçoamento e especialização de pessoal   
    
 1) Despesas com técnicos, instrutores, professôres, 

conferencistas e pessoal auxiliar, manutenção de cursos, 
especialização no exterior de professôres e instrutores e 
vinda de técnicos estrangeiros 

 

 
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas........................................  600.000 
 2) Escola Superior de Guerra.....................................................  5.200.000 
    5.800.000 
 1) Abono Provisório (Art. 2º, letra g, da Lei nº 3.531, de 19-1-

1959) 
 

 
 2) Escola Superior de Guerra......................................................  598.100 
 2) Gratificação especial para complementação de salário-

mínimo (Art. 5º da Lei nº 3.531, de 19 de janeiro 1959) 
 

 
 2) Escola Superior de Guerra......................................................  298.300 
 



– 853 – 
 

Rubricas da Despesa DOTAÇÃO 
  

  Fixa Variável 
  Cr$ Cr$ 
1.6.13 –  Serviços educativos e culturais   
    
 1) Excursões e estudos de professôres e alunos da Escola 

Superior de Guerra 
 

 
 2) Escola Superior de Guerra......................................................  3.500.000 
     
1.6.15 –  Representação e propaganda no exterior   
    
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas.........................................  900.000 
     
1.6.19 –  Despesas Gerais com a Defesa Nacional   
    
 1) Manobras Militares   
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas.........................................  1.800.000 
 2) Escola Superior de Guerra......................................................  2.000.000 
   3.800.000 
    
1.6.24 –  Diversos   
    
 1) Despesas com o Serviço de Assistência Religiosa das 

Fôrças Armadas 
 

 
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas........................................   
  Total da Consignação 1.6.00..................................................  40.000 
  Total da Verba 1.0.00.............................................................  15.320.400 
    45.333.780 
VERBA 2.0.00 – TRANSFERÊNCIAS   
   

CONSIGNAÇÃO 2.6.00 – Transferências   
Diversas   

Subconsignação:   
2.6.05 –  Diversos   
    
 1) Despesas de qualquer natureza com a manutenção e 

funcionamento da Comissão Militar Mista Brasil-Estados 
Unidos (Acôrdo de assistência Militar entre o Brasil e os 
Estaos Unidos, promulgado pelo Decreto nº 33.044, 15-6-
53) 
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Rubricas da Despesa DOTAÇÃO 
  

  Fixa Variável 
   Cr$ Cr$ 
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas.........................................  500.000 
 2) Escola Superior de Guerra......................................................  – 
   500.000 
 Total da Consignação 2.6.00.........................................................  500.000 
 Total da Verba 2.0.00.....................................................................  500.000 
 Total das Despesas Ordinárias......................................................  45.853.780 
     
DESPESAS DE CAPITAL   
   
VERBA 4.0.00 – INVESTIMENTOS   
   

CONSIGNAÇÃO 4.1.00 – Obras   
   
Subconsignação:   
4.1.00 –  Reparos, adaptações, conservação e despesas de emergência 

com bens imóveis 
 

 
    
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas........................................  100.000 
 2) Escola Superior de Guerra.....................................................  100.000 
    200.000 
 Total da Consignação 4.1.00.........................................................  200.000 
   

CONSIGNAÇÃO 4.2.00 – Equipamentos e Instalações   
   
Subconsignações:   
4.2.01 –  Máquinas, motores e aparelhos   
    
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas........................................  120.000 
 2) Escola Superior de Guerra.....................................................  120.000 
    240.000 
     
4.2.03 –  Camionetas de passageiros, ônibus, ambulâncias e jipes............  7.500.000 
    
 2) Escola Superior de Guerra.....................................................   
4.2.11 –  Reparos, adaptações, conservação e despesas de emergência 

com equipamentos 
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Rubricas da Despesa DOTAÇÃO 
  

  Fixa Variável 
   Cr$ Cr$ 
 1) Para reparos e conservação de elevadores   
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas  60.000 
  Total da Consignação 4.2.00..................................................  7.800.000 
  Total da Verba 4.0.00..............................................................  8.000.000 
  Total das Despesas de Capital...............................................  8.000.000 
  Total Geral..............................................................................  53.833.780 
 

Discussão única do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores sôbre a Mensagem nº 183, de 
1959, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete ao Senado a escolha do Diplomata Álvaro 
Teixeira Soares para o cargo de Embaixador 
Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil junto ao 
Govêrno da Colômbia. 

 
O SR. PRESIDENTE: – O item 4 da Ordem do 

Dia versa matéria a ser apreciada em sessão 
secreta. 

Peço aos senhores funcionários da Mesa 
tomem as providências nesse sentido. 

A sessão transforma-se em secreta às 21 
horas e 50 minutos e volta a ser pública às 21 horas 
e 57 minutos. 

O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a 
sessão. 

Está esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia. 

Não há oradores inscritos. Nada mais havendo 
que tratar, vou encerrar a sessão. 

Designo para a sessão de segunda-feira a 
seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Votação, em discussão única,  

do Requerimento nº 385, de  
1959, do Sr. Jefferson de Aguiar 
 

e outros Senhores Senadores, solicitando 
urgência, nos têrmos do art. 330, letra c, do 
Regimento Interno, para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 24, de 1958, que regula o direito de 
greve na forma do art. 158 da Constituição 
Federal. 

2 – Votação, em primeira discussão, do 
Projeto de Emenda à Constituição nº 1, de 1959, 
que altera dispositivos constitucionais referentes 
à localização da Capital Federal a fim de 
possibilitar a sua transferência para Brasília, 
tendo Pareceres da Comissão Especial: I – Sôbre 
o projeto (nº 230, de 1959), favorável, salvo 
quanto aos arts. 11, parágrafo 5º do art. 26, art. 
63 e art. 8º (com o voto em separado do Sr. 
Senador Attílio Vivacqua) II – Sôbre o substitutivo 
de Plenário – nº 507, de 1959, favorável, em 
parte (com voto em separado do Sr. Senador 
Attílio Vivacqua). 

3 – Discussão única do Projeto de Lei  
da Câmara nº 208, de 1958 (nº 3.384-B, de 1957, 
na Câmara dos Deputados), que concede  
pensão especial de Cr$ 3.000,00 mensais a 
Francisca Philemon de Mascarenhas, viúva  
de Francisco de Assis Mascarenhas, tendo 
Pareceres Favoráveis sob ns. 570 e 571, de 
1959, das Comissões: de Constituição e Justiça e 
de Finanças. 

4 – Discussão única do Projeto  
de Decreto Legislativo nº 9, de 
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1959, que aprova a participação do Brasil na 
Convenção de 25 de julho de 1951, relativa ao Estatuto 
dos Refugiados, assinada pelo Brasil a 15 de julho de 
1952 (projeto incluído em Ordem do Dia em virtude de 
dispensa de interstício, concedida na sessão anterior, a 
requerimento do Sr. Senador Ruy Carneiro, tendo 
Pareceres Favoráveis sob ns. 615 e 616, das 
Comissões de Constituição e Justiça; de Relações 
Exteriores (oferecendo Emenda sob nº 1-CF). 

 
PARECERES 

NS. 615 E 616, DE 1959 
 

Nº 615, DE 1959 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre 

o Projeto de Decreto Legislativo da Câmara nº 7-A, 
de 1959, (na Câmara nº 9, de 1959) que aprova a 
participação do Brasil na Convenção de 25 de julho 
de 1951, relativa ao Estatuto dos Refugiados, 
assinada pelo Brasil a 15 de julho de 1952. 

 
Relator: Sr. Milton Campos. 
O Projeto de Decreto Legislativo nº 9 de 1959, 

destina-se a aprovar a participação do Brasil na 
Convenção de 25 de julho de 1951, relativa ao 
Estatuto dos Refugiados. 

Na sua tramitação pela Câmara dos 
Deputados, o projeto teve detido exame, 
especialmente na Comissão de Constituição e 
Justiça, onde o douto Relator, Deputado Joaquim 
Duval, opinou no sentido de ser aprovada a 
Convenção, mas com restrições quanto aos 
artigos 15 e 17, os quais determinam se dê aos 
refugiados, no país onde residam regularmente e 
em relação a certos direitos, o tratamento  
mais favorável entre os que são concedidos 
nacionais de países estrangeiros. Isso levaria a 
conceder se aos refugiados, no Brasil, tratamento 
igual ao que se dá aos portuguêses, que,  
por motivos óbvios, merecem da Constituição 
 

e das leis, tratamento excepcionamente favorável. 
Como essas reservas ou restrições são 

autorizadas pela própria Convenção (artigo 42), 
concluíram as Comissões de Justiça e de Relações 
Exteriores da Câmara por adotarem projeto de 
decreto legislativo consignando as reservas já 
citadas. É êsse o projeto que veio ao Senado, depois 
de aprovado na outra Casa do Congresso. 

Nada temos a acrescentar ao parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e, 
do ponto de vista Constitucional que nos compete, 
opinamos pela tramitação do projeto tal como veio 
redigido. A douta Comissão de Relações 
Exteriores melhor dirá sôbre o mérito da 
proposição. 

Sala das Comissões, em 23 de setembro de 
1959. – Daniel Krieger, Presidente em exercício. – 
Milton Campos, Relator. – Jefferson de Aguiar. – Rui 
Palmeira. – Menezes Pimentel. – Lima Guimarães. 
Attílio Vivacqua. – Argemiro de Figueiredo. 

 
Nº 616, DE 1959 

 
Da Comissão de Relações Exteriores, sôbre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 9, de 1959, (na 
Câmara nº 7-A-59). 

 
Relator: Sr. Moura Andrade. 
Pelo presente projeto é submetido  

ao referendum do Congresso Nacional, por fôrça 
do disposto no artigo 56, 1, da Constituição 
Federal, a Convenção relativa ao Estatuto dos 
Refugiados, concluída em Genebra a 25 de julho 
de 1951. 

2. A Mensagem presidencial que consta do 
processo se faz acompanhar de Exposição de 
Motivos do então titular da Pasta das Relações 
Exteriores, através da qual êste assinala a 
constituição do instrumento em aprêço à causa do 
equilíbrio entre as Nações, no que toca ao aspecto 
moral do problema dos refugiados. Acentua, após 
  



– 857 – 
 
resumir o texto da Convenção, que esta se faz notar 
sob três aspectos: 

«...aplica-se a número sem precedentes de 
refugiados, estabelece-lhes um conjunto de direitos 
mínimos e prevê a criação de um órgão das Nações 
Unidas, que valerá pelo cumprimento do 
estabelecido em suas disposições». 

3. Na Comissão de Constituição e Justiça da 
outra Casa do Congresso, o Relator da matéria, 
Deputado Joaquim Duval, suscitou reservas quanto 
aos arts. 15 e 17, malgrado, conforme êle mesmo 
reconheceu, tal aspecto devesse ser examinado pela 
respectiva Comissão de Relações Exteriores. Esta, 
entretanto acolheu a advertência no seu parecer, 
embora tenha optado, afinal, pela exclusão dos 
dispositivos aludidos, conforme projeto que ofereceu 
e a Câmara aprovou. 

4. Não é outra nossa orientação. Mais que a 
oposição de simples reservas, os artigos 15 e 17 
devem ser excluídos, pelo Brasil, da Convenção a 
que aderirá. Não apenas é claro, pelas razões 
aduzidas na Câmara dos Deputados e relativas a 
uma indesejável assemelhação dos refugiados aos 
portuguêses, aos quais, pelos tratados vigentes e 
pela própria Constituição Federal, é dispensado 
tratamento singular. A própria natureza política do 
refugiado aconselha e impõe a exclusão dos 
mencionados artigos. 

5. Face ao exposto nada opomos à substância 
do projeto em exame. Temos apenas reparos a 
oferecer à redação do seu artigo 1º o qual em nosso 
entendimento, não atende à melhor técnica 
legislativa nem tampouco aos propósitos visados. 

Assim é que o artigo em aprêço «aprova  
a participação do Brasil na Convenção»  
quando deveria aprovar a própria Convenção. 

Convém recordar, a respeito, que, de acôrdo 
com os peremptórios têrmos do artigo 66, I, da 
Constituição Federal, incumbe com exclusividade ao 
Congresso resolver definitivamente sôbre tratados e 
convenções celebrados com Estados estrangeiros. A 
clareza da linguagem constitucional impõe a 
conclusão de que ao Poder Legislativo cabe decidir 
sôbre o instrumento. 

6. Além disso, ao excluir os artigos 15 e 17 
desta, fá-lo «na conformidade do artigo 42 daquele 
instrumento». 

Ora, o artigo 42 versa exclusivamente sôbre o 
direito das partes contratantes assinarem-se com 
reservas e sôbre a faculdade de suspenderem, 
quando oportuno, essas reservas. A remissão é, 
portanto, inadequada, e há de ser expungida do texto 
do projeto em nome da boa técnica. 

7. Por tais fundamentos, opinamos 
favoràvelmente ao projeto, dando ao art. 1º outra 
redação, nos têrmos da seguinte: 

 
EMENDA  

Nº 1 – CRE 
 
«Art. 1º – É aprovada a Convenção de 25 de 

julho de 1951, relativa ao Estatuto dos Refugados e 
assinada a 15 de julho de 1952, com exclusão dos 
artigos 15 e 17». 

É o parecer. 
Sala das Comissões, em 21 de outubro de 

1959. – Afonso Arinos, Presidente. – Moura Andrade, 
Relator. – Mem de Sá. – Miguel Couto. – Lima 
Guimarães. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às vinte e uma horas e 

cinqüenta e sete minutos. 
 



147ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 26 DE OUTUBRO DE 1959 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. FILINTO MÜLLER E NOVAES FILHO 
 

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

Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Lameira Bittencourt. 
Zacharias de Assumpção. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Leônidas Mello. 
Mathias Olympio. 
Victorino Corrêa. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Dix-Huit Rosado. 
Argemiro de Figueiredo. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Silvestre Péricles. 
Lourival Fontes. 
Heribaldo Vieira. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Otávio Mangabeira. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Milton Campos. 
Moura Andrade. 
Lino de Mattos. 

Pedro Ludovico. 
Coimbra Bueno. 
Taciano de Mello. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Fernando Corrêa. 
Alô Guimarães. 
Gaspar Velloso. 
Souza Naves. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Irineu Bornhausen. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin. – (56). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 56 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, declaro aberta a 
sesão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Mathias Olympio, Primeiro  

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

O Sr. Souza Naves, Quarto Secretário, 
servindo de Primeiro, lê o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Mensagens 

 
– Do Sr. Presidente da República: 
– Ns. 196 e 197, acusando e agradecendo o 

recebimento das de ns. 126 e 123, de 15 e 13 do 
corrente, desta Casa. 
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– Ns. 198 e 199, acusando e agradecendo o 
recebimento das de ns. 48 e 178, comunicando 
haverem sido aprovados: o veto ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 28, de 1959, que cancela débito de 
servidores públicos civis da União, provenientes de 
equiparações de vencimentos concedidos em virtude 
de mandados de segurança, e a escolha do Senhor 
José Geraldo Tôrres para membro do Conselho 
Nacional de Economia. 

– Ns. 200 e 201, restituindo autógrafos, já 
sancionados, dos Projetos de Lei da Câmara nº 77, 
de 1959, que cria a Escola de Viticultura e Enologia 
de Bento Gonçalves, no Estado do Rio Grande do 
Sul, e dá outras providências, e nº 81, de 1959, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Cultura, o crédito especial de Cruzeiros 
3.000.000,00, para ocorrer às despesas da 
realização do VIII Congresso Nacional de Jornalistas 
em Fortaleza, Ceará, em 1959. 

 
Ofícios 

 
 Da Câmara dos Deputados, sob números 

1.828, 1.826 e 1.827, encaminhando autógrafos dos 
seguintes: 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 25, DE 1959 
 

(Nº 16-A, de 1959, na Câmara dos Deputados) 
 

Aprova acôrdo cultural entre o Brasil e o Irã. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É aprovado, para todos os efeitos, o 

Acôrdo Cultural entre o Brasil e o Irã, assinado em 
27 de novembro de 1957. 

Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

As Comissões de Constituição  
e Justiça, Educação e Cul- 
 

tura, de Relações Exteriores e de Finanças. 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 26, DE 1959 
 

(Nº 10-A, de 1959 na Câmara dos Deputados) 
 
Aprova acôrdo entre o Brasil e a Itália sôbre 

bitributação de rendas. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É aprovado o acôrdo firmado entre 

o Brasil e a Itália em 4 de outubro de 1957, nesta 
capital, que isenta de bitributação rendas 
relativas ao exercício da navegação marítima e 
aérea. 

Art. 1º – Êste decreto legislativo entrará em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

As Comissões de Constituição e Justiça,  
de Relações Exteriores, de Economia e de 
Finanças. 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 27, DE 1959 
 

(Nº 11-A, de 1959, na Câmara dos Deputados) 
 
Aprova o Protocolo Preliminar sôbre a 

Navegação Fluvial do Amazonas. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É aprovado o «Protocolo Preliminar 

sôbre a Navegação Permanente dos Rios Bolivianos 
e Brasileiros do Sistema Fluvial do Amazonas», 
firmado com a República da Bolívia, em La Paz, a 29 
de março de 1958. 

Art. 2º – Êste decreto Legislativo entrará em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

As Comissões de Constituição e Justiça,  
de Relações Exteriores, de Transportes, Co- 
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municações e Obras Públicas e de Finanças. 

 
Do Sr. Presidente do Tribunal Regional 

Eleitoral de Pernambuco, como segue: 
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
 

Pernambuco 
 

Recife, 14 de outubro de 1959. 
 

Ofício nº 2.424-59-SP  
 

Mensagem ao Congresso Nacional. 
Assunto: Emenda Orçamentária. 
Exmo. Sr. Presidente do Senado Federal: 
Aceitando a sugestão formulada a esta 

Presidência, por S. Exa., o Deputado Ranieri 
MazzilIi, Presidente da Câmara dos Deputados, 
em virtude de se haver esgotado, naquela 
Câmara, o prazo para apresentação de emendas 
ao projeto orçamentário para 1960, solicito a V. 
Exa., baseado, ainda, no parágrafo único do art. 
199, do Código Eleitoral, a adoção das medidas 
necessárias à autorização. de u'a emenda ao 
Orçamento de 1960, no valor de Cr$ 
1.557.300,00 (um milhão, quinhentos e cinqüenta 
e sete mil e trezentos cruzeiros), para ocorrer  
ao pagamento dos vencimentos do pessoal fixo 
da Secretaria dêste Tribunal, durante o próximo 
ano. 

Fundamenta-se o presente pedido na 
modificação operada no quadro funcional da 
mesma Secretaria, – decisões dêste Pretório, 
constantes dos acórdãos prolatados nos 
Processos ns. 2.915-55, 3.437 58 e 3.61459, já 
do conhecimento do Congresso Nacional. 
aplicando-se aos funcionários ocupantes dos 
cargos relacionados na Lei nº 2.488, de 16  
de maio de 1955, o escalonamento no art. 2º  
da mesma lei. 

ESPECIFICAÇÃO 
 

Verba 
Vencimento 

Consignação na Prop. 
Orçamentária p/1960 

7.594.800,00 
Necessária  

9.152.100,00  
Diferença 
solicitada 

1.557.300,00 
(um milhão, quinhentos e cinqüenta e sete mil e 

trezentos cruzeiros). 
 
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência os 

meus protestos de elevada estima e distinta 
consideração. – Luiz Gonzaga da Nóbrega, Presidente. 

a) Desembargador Luiz Gonzaza da Nóbrega. 
 

À Comissão de Finanças. 
 

PARECERES NS. 617, 618 E 619, DE 1959 
 

Nº 617, DE 1959 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça – 

sôbre o Projeto ide Lei da Câmara nº 85, de 1959, 
(na Câmara nº 1.524-B, de 1956, que inclui  
escolas superiores entre os estabelecimentos 
subvencionados pelo Gôvêrno Federal. 

 
Relator Sr. Daniel Krieger. 
Oriundo de Mensagem do Poder Executivo,  

o presente projeto manda incluir, nos têrmos da Lei  
nº 1.254, de 4 de dezembro de 1950, entre  
os estabelecimentos subvencionados pelo Govêrno 
Federal as faculdades: Católica de Filosofia,  
da Universidade do Ceará; de Ciências Econômcas,  
da Paraíba; de Filosofia, Ciências e Letras «Santa 
Maria», de Belo Horizonte; de Filosofia, Ciências  
e Letras «Cristo-Rei», de São Leopoldo; de  
Filosofia Ciências e Letras, da Universidade  
Mackenzie, de São Paulo; de Ciências Econômicas da 
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Universidade Católica de Pernambuco. 

Estabelece o projeto, no parágrafo único do 
art. 1º, que serão concedidas subvenções anuais de 
3 milhões à Faculdade Católica de Filosofia, da 
Universidade do Ceará e de 2 milhões e quinhentos 
mil às demais. 

O processo de habilitação das instituições 
beneficiárias ofereceu ao disposto na citada Lei nº 
1.254, de 1950, com o exame do Ministério da 
Educação e Cultura e audiência do Conselho 
Nacional de Educação, que opinou favoràvelmente à 
proposta. 

Assim, e tendo em vista que o projeto não 
apresenta nenhuma eiva de inconstitucionalidade, 
opinamos pela sua aprovação, quanto a êsse 
aspecto. 

É o parecer. 
Sala das Comissões, em 21 de outubro de 

1959. – Lourival Fontes, Presidente. – Daniel Krieger, 
Relator. – Menezes Pimentel. – Ruy Carneiro. – Attílio 
Vivacqua. – João Villasbôas, vencido. – Argemiro de 
Figueiredo. – Lima Guimarães. 

 
Nº 618, DE 1959 

 
Da Comissão de Educação e Cultura – sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 1.524-B-56 e no 
Senado nº 85-59. 

 
Relator: Sr. Mem de Sá. 
O presente projeto inclui entre os 

estabelecimentos de ensino superiores 
subvencionados pelo Govêrno Federal, nos têrmos da 
Lei 1.254, de 4 de dezembro de 1950, as Faculdades: 
Católica de Filosofia, da Universidade do Ceará; de 
Ciências Econômicas, da Paraíba; de Filosofa, 
Ciências e Letras «Santa Maria», de Belo Horizonte; de 
Filosofia, Ciências e Letras «Cristo Rei», de São 
Leopoldo; Filosofia, Ciências e Letras, da Universidade 
Mackenzie, de São Paulo; de Ciências Econômicas da 
Universidade Católica de Pernambuco. 

As subvenções anuais estipuladas são de Cr$ 
3.000.000,00 à Faculdade Católica de Filosofia da 
Universidade do Ceará e de Cruzeiros 2.500.000,00, 
igual às demais. 

A fim de atender ao pagamento das 
subvenções previstas, o Projeto autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e 
Cultura, o crédito especial de Cr$ 15.000.000,00. 

O projeto chega a esta Comissão instruído 
com farta documentação que justifica plenamente as 
subvenções concedidas. Trata-se, sem dúvida, de 
estabelecimentos de ensino superior cuja obra 
educativa se esteia numa sólida tradição. 

O processo de habilitação dessas instituições 
obedeceu ao disposto na Lei nº 1.254, de 4 de 
dezembro de 1950, e mereceu a aprovação do 
Conselho Nacional de Educação, órgão competente 
do Ministério de Educação e Cultura para examinar a 
matéria. 

Por todos êsses motivos, somos pela 
aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, em 22 de outubro de 
1959. – Reginaldo Fernandes, Presidente. – Mem de 
Sá, Relator. – Milton Campos. – Leônidas Mello. 

 
Nº 619, DE 1959 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 85, de 1959, na Câmara nº 1.524-
B, de 1956. 

 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
Projeto de Lei da Câmara nº 85, de 1959, 

inclui entre os estabelecimentos subvencionados 
pelo Govêrno Federal, nos têrmos da Lei nº 
1.254, de 4 de dezembro de 1950, as faculdades: 
Católica de Filosofia da Universidade do Ceará; 
de Ciências Econômicas, da Paraíba; de 
Filosofia, Ciências e Letras «Santa Maria», de 
Belo Horizonte; de Filosofia, Ciências e Letras 
«Cristo Rei», de São Leopoldo; de Filoso- 
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fia, Ciências e Letras, da Universidade Mackenzie, 
de São Paulo; de Ciências Econômicas, da 
Universidade Católica, de Pernambuco. 

À Faculdade Católica de Filosofia, da 
Universidade do Ceará, o projeto estabelece uma 
subvenção anual de Cr$ 3.000.000,00 enquanto, 
para as demais, será a mesma de Cr$ 2.500.000,00. 

Para atender às despesas no exercício em 
curso o projeto autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito 
especial de Cruzeiros 15.500.000,00. 

Como se vê, trata-se de proposição 
semelhante a tantas outras que têm sido votadas 
pelo Congresso Nacional, desde o advento da 
referida Lei nº 1.254, de 1950. 

Nestas condições, a Comissão de Finanças é 
de Parecer Favorável a este projeto de lei. 

Sala das Comissões, em 24 de outubro de 
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Daniel Krieger, 
Relator. – Fernando Corrêa. – Fausto Cabral. – Lima 
Guimarães. – Caiado de Castro. – Mem de Sá. – 
Saulo Ramos – Ary Vianna. – Francisco Gallotti. 

 
PARECER 

Nº 620, DE 1959 
 
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de Lei 

da Câmara nº 91, de 1959, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Agricultura, o crédito 
especial de Cr$ 30.000.000,00) em favor da Comissão 
de Desenvolvimento do Planalto de Ibiapaba. 

 
Relator: Sr. Fausto Cabral. 
A Comissão de Desenvolvimento do 

Planalto de Ibiapaba, embora criada pela Lei nº 
3.161, de 1º de junho de 1958 só teve a sua 
 

regulamentação baixada, em 1958, pelo Decreto nº 
44.684, de 28 de outubro daquele ano. 

Assim, não chegou a ser aberto, no prazo 
legal, de dois exercícios, o crédito especial de Cr$ 
30.000.000,00 autorizado pelo art. 14 da referida lei, 
para as despesas de instalação e funcionamento do 
referido órgão. 

O presente projeto renova a autorização para 
abertura do referido crédito, além de determinar, no 
seu art. 2º, a inclusão de Cr$ 40.000.000,00 
destinado ao custeio daquela Comissão. 

Convém esclarecer que a entidade em aprêço 
tem por objetivo promover, mediante assistência 
financeira, técnica e social, aos proprietários rurais, o 
desenvolvimento e a melhoria da produção agrícola 
na área do planalto da Serra de Ibiapaba, no Estado 
do Ceará, abrangendo os Municípios de Viçosa, 
Tinguá, Ubajara, Ibiapina, São Benedito e 
Guaraciaba do Norte, com cêrca de 45.000 hectares 
cultivados. 

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

Sala das Comissões, em 23 de outubro de 
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Fausto Cabral, 
Relator. – Fernando Corrêa. – Saulo Ramos. – Ary 
Vianna. – Caiado de Castro. – Francisco Gallotti. – 
Lima Guimarães. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
Expediente. 

O Senado deliberou que a hora do Expediente 
da sessão de hoje fôsse reservada para a 
comemoração do 14º aniversário da Organização 
das Nações Unidas; decidiu mais, que falaria, 
interpretando os sentimentos da Casa, o nobre 
Senador Cunha Mello. 

Tem a palavra o nobre Senador Cunha Mello. 
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O SR. CUNHA MELLO (*): – Senhor 
Presidente e Senhores Senadores, agradeço ao 
Senado nas pessoas dos seus ilustres Líderes, a 
deferência com que me distinguiu escolhendo-me 
para orador nesta homenagem modesta, singela, 
mas altamente expressiva que vamos prestar à 
Organização das Nações Unidas pela passagem do 
seu 14º aniversário. 

Recebo mais essa gentileza da Casa como 
atestado de que soube desempenhar-me bem da 
alta missão que me confiou, em 1958, de representá-
la junto àquela entidade internacional. 

(Lendo). 
Sr. Presidente, Senhores Senadores: Datam 

de uma época já muito remota os antecedentes da 
criação de um super-Estado, um verdadeiro «Forum 
do Mundo», para dirigir e praticar uma política de paz 
e segurança internacionais, resultante da 
aproximação e entendimento entre todos os povos. 

Duas correntes de pensamento, uma, européia, 
outra, anglo-saxônica se encontraram na defesa dessa 
política, sintonizaram-se na realização dêsse sonho, 
que se converteu no pesadelo de duas grandes 
guerras – a de 1914 a 1918, e a de 1939 a 1945. 

Desejava-se, na concepção continental, uma 
organização internacional à imagem da própria 
organização interna dos países, com órgãos dotados 
de competência ampla e de sanções coercitivas; 
pretendia a concepção anglo-saxônica tradicional, 
mais cuidadosa em moralizar e persuadir que 
proceder e reprimir, acreditar na eficácia dos apelos 
à opinião pública. 

Mais lógica, sistemática, construtiva e 
ordenada, aquela teve, como seus principais 
representantes: 1º na França, Pierre Dubois  
(De recuperatione terrae santae, 1.305), 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

Emeric Crucé (Le nouveau Cynée, 1.623), Sully 
(Mémoires posthumes, 1641, onde se encontra 
exposto o Gear Dessein d'Henri IV), o abade de 
Saint-Pierre (Projet pour rendre la paix perpétuelle 
en Europe, 1713), Brunet (Observations sur 
l'establissement d'un tribunal européen pour 
procurer la paix dans toute l'Europe, 1781) e Henri 
de Saint-Simon (De la reorganisation de la Societé 
européenne, 1814); 2º na Boêmia, o rei George de 
Poliebrad (projeto de federação européia, 1461); 
na Itália, Dante (De monarchia, 1315) e Marsile de 
Padoue (Defensor pacis 1324); na Holanda, 
Erasmo (Elogio da Loucura, 1510); 5º na 
Alemanha, Leibnitz (Codez juris gentium 
diplomaticus, 1693), Kant (De la paix perpétuelle, 
1795) e Tichte (Le droit des gens et le droit 
cosmopolitique, 1796). 

Essa, a concepção anglo-saxônica, é 
representada por publicistas, entre os quais Thomas 
More, Robert Barclay, William Penn, Rosentham, 
Taft, Ludy Frey, Brice e Wells, House, Conselheiro 
do Presidente Wilson. 

Concretizaram-se essas duas concepções – 
européia e anglo-saxônica, segundo a lição de 
Charles Rosseau, Droit International Public, onde 
encontramos o seu retrospecto – depois da primeira 
guerra européia, de 1914 a 1919, surgindo como 
decorrência do «Tratado de Versailles», a primeira 
organização internacional, a Sociedade das Nações. 
Depois da segunda guerra mundial, sucedendo a 
«Sociedade das Nações», que se dissolveu em abril 
de 1946, fundou-se «uma organização internacional, 
destinada a manter o princípio de igualdade 
soberana de todos os Estados pacíficos, da qual 
poderiam participar, todos os Estados – grandes e 
pequenos». 

Nunca o espírito humano colocou-se tão 
alto, concebeu idéia tão sadia e benemérita, 
como na criação dêsses dois órgãos internacio- 
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nais e nas atribuições, nas finalidades que lhes 
reservou. Lamentável é que, sòmente depois das 
provações, das calamidades de duas grandes guerras 
mundiais, tão alta e nobre, a idéia de estadistas e 
homens públicos de épocas já remotas, tenha se 
realizado e seja, ainda, apenas um belo programa. 

Completa êste ano, a Organização das 
Nações Unidas, 14 anos de existência. 

Na Conferência de Moscou, em outubro de 
1943, em que tomaram parte as quatro grandes 
nações – Grã-Bretanha, Estados Unidos União 
Soviética e a China – reconheceu-se a necessidade 
de criar, uma vez cessadas as hostilidades contra as 
Potências do Eixo, uma entidade internacional 
fundada sôbre os princípios de igualdade soberana de 
todos os Estados pacíficos – grandes e pequenos. 

Mais tarde, êsse compromisso foi confirmado nas 
Conferências de Teran, e depois em Dumbarton, Oaks e 
de Yalta, esta entre a Grã-Bretanha, os Estados-Unidos 
e a União Soviética, presente a França. 

Afinal, na Conferência de São Francisco, que 
passou à história como – Conferência das Nações 
Unidas – assinou-se a Carta da Organização, em 
cujo preâmbulo se escreveu: 

«Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a 
preservar as gerações vindouras, do flagelo da guerra, 
que por duas vêzes, no espaço da nossa vida, trouxe 
sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé 
nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e 
no valor do ser humano, na igualdade de direitos dos 
homens e das mulheres, assim como das nações 
grandes e pequenas, e, a estabelecer condições  
sob as quais a justiça e o respeito às obrigações 
decorrentes de tratados e de outras fontes do 
 

direito internacional possam ser mantidos, e, a 
promover o progresso social e melhores condições 
de vida dentro de uma liberdade mais ampla. 

E para tais fins praticar e viver em paz, uns 
com outros, como bons vizinhos, e unir as nossas 
fôrças para manter a paz e a segurança 
internacionais, e a garantir, pela aceitação de 
princípios e a instituição de métodos, que a fôrça 
armada não será usada a não ser no interêsse 
comum, a empregar um mecanismo internacional 
para promover o progresso econômico e social de 
todos os povos, e resolvemos conjugar nossos 
esforços para a consecução dêsses objetivos. 

Em vista disso, nossos respectivos Governos, 
por intermédio de representantes reunidos na cidade 
de São Francisco, depois de exibirem seus plenos 
poderes, que foram achados em boa e devida forma, 
concordaram com a presente Carta das Nações 
Unidas e estabelecem, por meio dela, uma 
organização internacional que será conhecida pelo 
nome de Nações Unidas». 

Versailles, 1919 e 1920, e São Francisco, 
1945, assinalam a criação dos dois órgãos – a 
Sociedade da Liga das Nações e, depois, a O.N.U., 
como os maiores serviços prestados pelo espírito 
humano a todos os povos, à paz na comunhão 
mundial. 

Nesses quatorze anos de sua existência, 
malgrado as críticas que lhe são feitas, acoimando-a 
de ineficaz, a O.N.U. tem um acervo apreciável de 
importantes realizações, sendo um ideal em marcha 
lenta, uma esperança maior que o próprio futuro, da 
conquista de uma paz duradoura entre os homens, 
pelo entendimento e aproximação de todos os povos. 
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O sonho dos participantes da Conferência de 
São Francisco marcha lentamente, pelos acertados 
caminhos em que a humanidade encontrará a 
realização definitiva de seu permanente anelo de paz. 

Aos seus quatorze anos de existência, a 
O.N.U. realiza sua décima quarta Assembléia Geral 
num momento dos mais aflitivos e inquietantes da 
humanidade. 

O mundo, graças, aos extraordinários 
progressos científicos e técnicos, que poderiam 
trazer-lhe a maior soma de bem-estar e de felicidade, 
está numa situação paradoxal, ameaçado pelo 
perigo iminente de sua própria destruição. 

Não é tranquila a situação internacional. A corrida 
armamentista, ainda hoje, ou melhor, hoje mais grave, é 
a maior ameaça à paz e à segurança do mundo. 

Sem pessimismo, pode-se afirmar que o art. 1º 
da Carta das Nações Unidas ainda não foi realizado. 

O problema de desarmamento material das 
grandes potências, a emulação entre elas, cada qual 
querendo poder mais pela fôrça das suas armas, se 
não é o único a ser resolvido, é aquêle que deveria 
ter a prioridade de todas as soluções, mesmo porque 
de sua solução outras resultarão. 

Sem o desarmamento dos espíritos, 
concretizado no desarmamento material das fôrças 
militares das nações, a paz universal será sempre 
uma utopia, um sonho de que não se acordou, um 
ideal a que não se atingiu. 

Criou-se, numa das sessões da ONU, uma 
«Comissão de Desarmamento», a princípio com 81 
dos seus integrantes, diga-se, então, com a 
totalidade dos seus membros. 

Até hoje, essa comissão, tão numerosa, por 
isso mesmo, talvez, nada de objetivo, de animador 
conseguiu. 

As incompreensões entre os  
dois grupos de Nações, representadas 
 

na ONU, não prenunciam uma breve solução. 
Dentro dessa organização, no Plenário de suas 
sessões, há como que dois mundos diferentes, 
um fiel e sincero às suas finalidades querendo a 
paz; outro, cuidando de armar-se, insistindo na 
experiência de novos instrumentos de guerra, 
cada vez mais mortíferos, numa desesperada 
faina de destruição. 

Marcha êsse grupo, corre cèleremente  
para o fim de sua própria tarefa – a guerra – 
ponto de partida e de chegada de sua própria 
política armamentista. Certo, cada qual quer a 
paz à sua maneira. Não traduzem os dois êsse 
seu insincero desejo em atos que inspirem 
confiança, que aliviem o mundo de suas 
apreensões. 

Mas, não se apercebem do mal por que estão 
sendo e serão responsáveis. 

Muito bem disse o senhor Augusto Frederico 
Schmidt, na Comissão Política, por ocasião da XIII 
Sessão da Assembléia Geral da O.N.U. em 14 de 
outubro de 1958: 

«Não há em tôda a História do mundo um 
só exemplo de corrida armamentista que não 
tenha resultado em guerra. Desta vez, no 
entanto, todos o sabemos, a corrida armamentista 
não nos levaria a um conflito de que ainda 
resultasse a possibilidade de reconstrução. Não 
seria mais uma guerra no sentido tradicional da 
palavra. Seus mortos não seriam mais os  
heróis exaltados pela imaginação popular, 
idealizados pela legenda «a heureux ceux  
qui sont morts dans les grandes batailles». 
Sabemos que a guerra dos heróis, a guerra que a 
História transforma em epopéia, pertence ao 
passado». 

Na corrida armamentista não  
haverá vencedor. Nem também 
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vencidos. Não teremos nem heróis a exaltar, nem 
mártires, a chorar. 

Da guerra que ela desencadear, resultará uma 
destruição total. 

Nas guerras da atualidade, mormente numa 
futura guerra, não existem, nem existirão, aquelas 
velhas práticas de cortesia, do direito internacional. 

As cortesias, as práticas da diplomacia, 
existentes no passado, não mais têm prevalecido. 

Não temos mais declarações prévias. Não se 
respeitam mais, tratados, nem os mais comezinhos 
princípios de humanidade. 

Nem ao menos se chegou, no combate a essa 
corrida de destruição, a obter-se um entendimento 
entre os grupos que se digladiam na O.N.U., a uma 
restrição nas despesas militares, cada dia de mais 
alto custo, pesando mais nos orçamentos públicos. 

Restringindo-se tais despesas que montam a 
somas fabulosas, a 100 bilhões de dólares, em 
cálculos otimistas, e que, de 1928 a 1958, 
passaram de 4 a 100 bilhões de dólares, ter-se-iam 
meios para resolver um outro grave problema, ora 
muito nos cuidados da O.N.U., constante dos seus 
debates: 

«o problema do desenvolvimento de imensas 
áreas do mundo, de diversos países, seus atuais 
membros em regime de fome, de miséria, de 
subdesenvolvimento». 

Reduzir os orçamentos militares das grandes 
potências para a aplicação de parte das economias 
resultantes no desenvolvimento dêsses países, será 
um grande passo em prol da paz e da segurança 
mundiais. 

Sòmente com uma cooperação econômica, 
entre os países mais avançados em  
matéria de industrialização e inventos técnicos, e 
aquêles insuficientemente desenvolvidos,  
numa unificação de todos os recursos  
espirituais, humanos e materiais, poder-se-á ini- 
 

ciar uma nova era, de segurança política e 
estabilidade econômica. 

Só assim poderemos erigir as bases de uma 
paz mundial justa e duradoura. 

Na miséria, na fome, na subnutrição, no 
subdesenvolvimento de diversos países do mundo, 
estarão sempre os motivos de intranqüilidade, não só 
dêles, mas da própria comunhão universal. 

Não é senão para libertar-se dêsse regime em 
que vivem, que êsses países querem a sua 
liberdade, reagem contra o colonialismo que os 
tortura, que os massacra, reduzindo-os a uma 
permanente escravidão. 

Senhor Presidente: 
Não só o problema do desarmamento constitui 

a verdadeira finalidade da O.N.U. Diversos outros 
problemas lhe incumbem. 

Não bastará conseguir a paz entre todos os 
povos do mundo, mas uma paz justa, de liberdade e 
de justiça, onde a fôrça do poder seja substituída 
pelo equilíbrio do entendimento. 

Êsse equilíbrio, resultante de uma cooperação 
harmoniosa de todos os povos, só poderá ser alcançado 
tendo-se em atenção os fatôres econômicos, elevando-
se o nível de vida do maior número de sêres humanos, 
dando-se-lhes uma melhor vida, uma vida isenta dos 
temores da fome e da miséria. 

Alguns outros temas, além do desarmamento, 
sem solução concreta e objetiva, têm estado nas 
discussões na Ordem do Dia das sessões anuais 
das Nações Unidas, como, por exemplo, o 
desenvolvimento econômico, o direito de livre 
determinação dos povos, ainda sob regime de tutela, 
de mandatos, de colonialismo, e as questões dos 
mares territoriais. 

No conceito dos Estados modernos,  
de preferência, de uma entidade super-estatal, 
como a O.N.U. a liberdade política, a 
independência política de um povo, como 
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membro da grande família mundial só existe, só se 
completa com o desenvolvimento de sua vida 
econômica. 

Em São Paulo, quando de sua recente visita 
ao Brasil disse o Presidente da Itália: 

«O direito de todos os povos a sua 
independência e ao respeito mútuo de suas legítimas 
aspirações; o direito de gozar as liberdades civis, 
condição e expressão da dignidade do homem, por 
exigências de justiça, reclamam uma melhor 
distribuição, mais equitativa das riquezas e um nível 
mais alto e adequado de vida das massas. 

Constituem êsses princípios as premissas 
básicas de uma democracia efetiva e duma sólida 
convivência internacional». 

A paz não significa meramente ausência de 
qualquer conflito. A paz deve ser vista como um ato 
positivo, criando-se uma cooperação dos fatôres 
políticos e econômicos, com a visão do mundo atual 
que se desenvolve. A paz não se assegurará 
enquanto se se utilizar de fôrça, enquanto se se 
preparar para a guerra. 

Os homens têm descoberto os maiores 
segredos da natureza, encontrado novas fontes 
de energia, outros conhecimentos em explorar a 
terra. Mas, evidentemente, tudo isto, que deveria 
servir à causa da paz, está a constituir uma 
apreensão, uma ameaça de ser pôsto ao serviço 
da guerra. 

Uma cooperação econômica entre os  
povos do mundo, na conquista de um melhor 
padrão de vida para todos êles, ainda ensaia os 
seus primeiros passos, deixando muito a desejar. 
O que ainda existe é um conflito entre os  
que crêem numa economia livre e os que 
praticam uma economia completamente dirigida, 
procurando-se uma transação entre ambas. A 
 

fome, a miséria e o subdesenvolvimento de uma 
parte do mundo fazem sofrer as suas outras regiões. 

Deve-se assinalar que, dentro dessa 
compreensão, de alto sentido político e humano, já 
diversas deliberações têm sido tomadas, criando-se 
a Comissão Econômica para a África, o Banco 
Internacional de Reconstrução e Fomento, com cotas 
do Fundo Monetário Internacional e a O.P.A., 
iniciativa feliz do nosso Presidente Juscelino 
Kubitschek, e outras, de repercussão não só no 
continente americano como em todo o mundo. 

Não só as injunções de natureza política, mas, 
de preferência, as de natureza econômica, 
conservam em regime de verdadeira escravidão uma 
grande parcela da humanidade. 

Sôbre o tema de autodeterminação no combate 
ao colonialismo, malgrado ainda persistam casos 
como os de Chipre e Argélia, já a O.N.U. indo ao 
encontro da arrancada de emancipação política que 
parte da Ásia e da África, atendeu às reivindicações 
de liberdade de diversos territórios, de oito novas 
nações, hoje incluídas entre os seus membros. 

As Conferências de Bandung, em 1955, do Cairo, 
em 1957, e de Acera em 1958, proclamando o fim do 
colonialismo, ainda não realizaram os seus objetivos. 

Nos próximos anos, mais outros povos, como 
a Somália, Togolândia francesa, Nigéria, os 
Camarões franceses, no Pacífico, a Samoa 
Ocidental em luta desesperada pela sua 
emancipação, talvez tenham igual sorte. 

Já no ano passado, no próprio Govêrno De 
Gaulle, após um plebiscito, tornou-se independente a 
Guiné. 

Outras colônias francesas lutam pelo mesmo 
ideal. 

E, assim, o prestígio e a maioria do Ocidente 
na Organização vão diminuindo. 
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Pouco importa. Vencem a vocação de 
liberdade de todos os povos do mundo e a igualdade 
de todos os Estados pacíficos – grandes e 
pequenos. 

Um outro tema que suscita grandes 
controvérsias, pelos interêsses econômicos que 
representa, tem sido discutido na O.N.U.: a posse o 
domínio dos mares, da bacia continental, dos 
plateaux continentales, habitats dos peixes 
destinados ou próprios para alimentação. 

E, depois das descobertas do petróleo no 
subsolo marinho, permitindo a sua exploração, em 
diversos golfos e mares, como no Mar Caspiano, no 
Gôlfo do México e no Lago de Maracaibo, na 
Venezuela, as ambições eclodiram. 

Um nosso patrício, servindo na O.N.U., Dr. 
Gastão Ceccato, escreveu sôbre o assunto uma rica 
monografia, prefaciada por Charles Rousseau. Já vai 
longe a época em que o mar não era suscetível de 
apropriação, de ser possuído e utilizado. 

As afirmações – o mar é português – do 
«Justo Império Lusitanorum Asiático» e o mar é 
propriedade exclusiva da Coroa da Inglaterra, caíram 
nos arquivos históricos. Não têm, hoje, qualquer 
expressão. 

O velho conceito das três milhas, que tanto se 
generalizou, está abandonado: desapareceu do 
mundo como princípio de Direito Internacional. 

O adágio in finitur terrae dominium, ubi finitur 
armorum vis – ex-vi do qual se atribuía aos mares 
territoriais o alcance de um tiro de canhão, tornou-
se, com os progressos da balística, dos projéteis 
radioguiados, um critério sem consistência, dos 
mais variáveis. Hoje, a fôrça das armas já vai até a 
lua. 

O México, enfileirado na «Marcha para o Mar», 
defendendo os recursos naturais, das suas águas, 
 

não só pròpriamente territoriais como em zonas 
adjacentes de suas costas, não as querendo 
empobrecidas e exaustas, defendeu em Genebra a 
extensão de 12 milhas. 

A prática internacional dos dias 
contemporâneos se caracteriza por uma tendência 
de extensão do domínio sôbre os mares territoriais. 

França e Inglaterra, como é fácil de 
compreender, ainda se mantêm no clássico e 
tradicional limite das 3 milhas. Diversas convenções 
multilaterais ainda adotam êsse velho critério. 

Na hora atual, pode-se afirmar a inexistência 
duma regulamentação internacional sôbre o conceito 
e os limites dos mares territoriais. Cada Estado, 
neste sentido, defende a seu modo, prodomo sua – 
uma solução. 

Segundo a lição de Charles Rousseau, o mar 
territorial é um espaço intermediário entre o alto mar 
e o território. 

E conclui o erudito professor francês: 
«Para determinar o direito do Estado sôbre o 

mar territorial duas correntes existem: 
a) uma, que pretende determinar êsse direito 

em função do território; 
b) outra, que sustenta que essa determinação 

decorre em função do alto mar». 
Recentemente, apareceu na literatura jurídica 

do direito internacional público, a tese do plateau 
continental, que designa o leito do mar e o subsolo 
das regiões contíguas às costas, mas situadas fora 
da zona do mar territorial, alcançando uma 
profundidade de 200 metros. 

O SR. LOURIVAL FONTES: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. CUNHA MELLO: – Com muito prazer! 
O SR. LOURIVAL FONTES: –  

Discorre o nobre colega, brilhante- 
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mente e com rara concepção de homem de Estado, 
sôbre data memorável e das mais caras aos 
sentimentos dos contemporâneos. Não podemos 
negar os serviços beneméritos e relevantes prestados 
peIa ONU à causa da humanidade. Numa idade de 
tensões e conflitos, tem sido ela, fôrça apaziguadora; 
mas, onde sua ação é mas relevante e sua iniciativa 
mais brilhante é no terreno dos problemas e das 
soluções. Entre êles, vale notar o da plataforma 
continental. Não se trata mais da posse do mar e sim 
da proteção do terreno das bases marítimas, que 
prolongam os territórios das Nações. É principalmente 
importante essa instituição, não sòmente por causa da 
pesca, inspeção ou fiscalização, mas porque nas 
plataformas continentais situam-se, hoje, a pesquisa e 
exploração do petróleo. Louvo, assim, e aplaudo, as 
palavras de Vossa Excelência. 

O SR. CUNHA MELLO: – Agradeço o aparte 
do nobre Senador Lourival Fontes. S. Exa. após se 
haver distinguido em diversas funções públicas foi 
dos melhores diplomatas credenciados para 
representação do nosso País. O aparte de S. Exa. 
não só honra meu discurso – abrilhanta-o, torna-o 
mais apreciável. 

Dizia eu, Sr. Presidente, que a respeito da 
tese do plateau continental, vale consignar a 
proclamação do Presidente dos Estados Unidos, em 
setembro de 1945, relativa à regulamentação 
nacional das pescarias contíguas, estabelecendo 
zonas de conservação e prevendo-lhes o contrôle. 

Alguns países já defenderam a tese de 6, de 9 
e de 12 milhas. No domínio dos mares territoriais, na 
exploração de suas riquezas, também se verifica um 
grande desequilíbrio, uma evidente desigualdade 
entre diversas nações. 

Enquanto umas se aproveitam de grandes frotas 
pesqueiras, do que há de moderno em barcos apro- 
 

priados à exploração, outras, menos prósperas e 
desenvolvidas, não podem usar dos mesmos 
meios. E, algumas vêzes se vêem estas 
exploradas por aquelas, com prejuízo da riqueza 
de seus mares, de suas zonas pesqueiras, como 
no caso da Islândia. Estudando êsses aspectos 
do problema, Gilberto Amado, o nosso grande 
sociólogo e publicista, com aquêle talento e 
cultura que todos lhe admiramos num discurso na 
6ª Comissão da XI Conferência das Nações 
Unidas, disse: 

«Evidentemente, tudo iria melhor a respeito 
de pesca e de mar territorial se o 
desenvolvimento industrial dos países se tivesse 
processado num ritmo uniforme. Mas não é êste o 
caso, infelizmente. Estados super-desenvolvidos, 
armados de imensas frotas de pesca 
pertencentes a grandes companhias aparelhadas 
com todos os recursos da técnica mais moderna, 
percorrem os mares, acompanham os hábitos e 
os movimentos das espécies e – devemos 
reconhecê-lo – no exercício de seu pleno direito, 
beneficiando-se de uma das garantias 
fundamentais do direito, a da liberdade da pesca 
– ameaçam espécies e estoques inteiros. De 
outro lado, outros Estados, não equipados 
industrialmente para concorrer com os 
primeiros... sofrem da super atividade dos 
primeiros na sua própria carne, nas necessidades 
de suas populações. As nações avisadas 
estimulam legìtimamente – é inegável – o 
desenvolvimento da pesca; é o dever delas  
para com os respectivos povos. É uma  
atitude inocente lamentar-se do progresso 
 que outros almejam e realizam. Mas, ao  
mesmo tempo, é permitido ignorar situações 
como a do Peru e outros países do Paci- 
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fico sul-americano e a da Islândia? 

Conto encontrar no Direito Internacional os 
meios de atender a situações exclusivas e a 
circunstâncias não suscetíveis de entrar num 
quadro determinado, numa mesma categoria de 
direito? Como conciliar dois interêsses tão 
antagônicos? Evidentemente, seria necessário 
encontrar fórmulas especiais para situações 
especiais». 

Não foram ainda encontradas as fórmulas 
especiais que o nosso grande e caro patrício sugere 
e reclama. 

Gastão Ceccato, na monografia a  
que já nos referimos, noticiando as diversas 
correntes sôbre a exploração do plateau  
continental – a internacionalização, a  
ocupação e a da propriedade do Estado  
ribeirinho – conclui, depois de examiná-las e refutá-
las: 

«A única solução possível parece consistir em 
atribuir ao Estado ribeirinho, como membro de 
comunidade politicamente organizada, o exclusivo 
direito a essa parte das regiões submarinas, ou 
«plateau continental», considerada um 
prolongamento de sua massa terrestre continental.» 
– (Monografia, fls. 74). 

Versado em conferências brilhantes, 
discutido em debates animados, o tema da 
jurisdição sôbre os mares territoriais continua, 
como muitos outros, sem solução, nas atenções 
da O.N.U. 

Num projeto elaborado pela Comissão de 
Direito Internacional sôbre o «plateau continental», 
em seu artigo 1º, se lê: 

«A expressão «plateau continental» designa o 
leito do mar e o subsolo das regiões submarinas 
contíguas às costas, mas situadas fora da zona do 
 

mar territorial até uma profundidade de duzentos 
metros». 

Nesse projeto são claramente consignados e 
respeitados os direitos dos Estados ribeirinhos. 

O problema da exploração e exportação das 
riquezas marítimas, dos mares territoriais e de alto 
mar, tem dois aspectos, reclama uma regulamentação 
distinta. 

As águas territoriais, na expressão de Gilberto 
Amado, são o território líquido de um país. O alto 
mar não é do domínio do Estado ribeirinho, mas do 
domínio comum de todos os Estados. 

Certo, em qualquer regulamentação, o Estado 
ribeirinho deve ser especialmente considerado, ter 
destaque. 

A influência do mar, no destino das nações, de 
todos os povos, sempre teve a mais rara expressão, 
mesmo porque foi êle a rota de todas as descobertas 
de Cristovam Colombo, Pedro Álvares Cabral, Vasco 
da Gama e outros navegadores audazes. 

As riquezas dos mares de tôdas as partes do 
mundo, banhando todos os continentes, desde 
épocas imemoriais, sempre foram motivo de violentos 
atritos, ameaças à paz entre todos os povos. 

Depois de servir-se dêsses mares para suas 
audaciosas descobertas, os homens nêles estão a 
buscar as riquezas que encerram, para aumentar o 
patrimônio da humanidade. 

Em atos bilaterais e multilaterais, em acordos, 
em convenções, em Tratados, como entre a França 
e a Inglaterra em 1839, completado por convenções 
de 1928 e 1951; o acôrdo entre a Itália e a Iugoslávia 
sôbre a pesca no Adriático, em 13 e 14 de abril de 
1949; entre os Estados Unidos e o Canadá, em 
1923, em 1930 e em 1937, sôbre a pesca do salmão 
o acôrdo russo-japonês sôbre a pesca nos mares do 
Japão entre a União Soviética e a Inglaterra sôbre a 
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pesca no Mar Branco, e em outros, cuja citação  
seria fastidiosa, ficou demonstrada a atenção 
especial de todos os interessados em benefício dum 
entendimento no propósito de uma cooperação 
econômica e da própria paz mundial. 

Sôbre o assunto, face a tantos esforços  
bem intencionados, só se pode conjeturar o melhor 
êxito. 

Outra não é a impressão do nosso erudito 
Delegado Gilberto Amado na sua notável 
Conferência de 6 de dezembro de 1946, na  
XI Assembléia das Nações Unidas sôbre o título:  
«O Brasil e o Direito do Mar», em que ficou 
consignado: 

«Reunida a Conferência, a ela 
comparecemos de espírito aberto, prontos a 
conciliar, colaborar, transigir, fazer concessões 
tendo em vista uma melhor cooperação entre  
os Estados, na esperança de um êxito para  
a Conferência. Isto decorre da tradição do meu 
País». 

Nessa notável Conferência, depois de 
demonstrar os mais vastos conhecimentos históricos 
do problema, o nosso Delegado defendeu os  
direitos dos Estados ribeirinhos, distinguindo e 
separando os aspectos do problema nos mares 
territoriais e nas regiões submarinas, na plataforma 
continental, expressão hoje familiar e de sentido 
claro e diverso. O mar territorial e o alto mar são 
partes distintas do globo terrestre. Aquêle pode e 
deve ser propriedade dos Estados ribeirinhos: êsse, 
não pertence a ninguém. É um bem comum a todos 
os Estados. 

O Mare liberum de Grotius se impôs nos fins 
do Séculos XIX, embora com restrições exercidas 
sem prejuízo da navegação e outros interêsses 
igualmente respeitáveis. 

O futuro da humanidade, no planêta, depende 
da conjugação do todos os esforços. 

Não somos células de um mesmo tecido, 
desavindas e vociferantes, mercê daquilo que Pitkin 
chamava a estupidez humana. 

A Terra está, lenta mas invariàvelmente, 
atingindo os limites máximos de sua produtividade 
natural, seja pela exaustão de regiões inteiras, seja 
pelo pauperismo que, cada dia mais, domina os 
grupos humanos que se emancipam. A técnica não 
conseguiu senão transformar, estimulando o que 
encontra em desgaste. 

É tão vertiginoso, contudo, o progresso da 
técnica, e tão amplos e quase fantásticos os seus 
horizontes, que a acuidade do estudo coloca o 
planêta em que vivemos há milhares de anos, como 
algo quase virgem, oferecendo-se à humanidade que 
o desfrutará pela harmonia dos sistemas políticos, 
econômicos e filosóficos, pela unificação dos 
sentimentos, pela soma de todos os esforços, pela 
ciência, enfim. 

Tão surpreendentes têm sido os resultados das 
experiências científicas, embora benéficos em sua 
essência, que nós atingimos o ponto de saturação do 
mêdo e da consciência de extermínio da espécie com 
a deflagração de mais um conflito internacional. 

Alcançamos, sem dúvida, uma etapa de 
imprevisíveis programas científicos, em todos os 
setores de atividade humana. 

Olhamos o espaço cósmico familiarmente, 
mergulhamos ao fundo dos mares, sondamos as 
camadas estratigráficas, e já não reconhecemos 
nenhuma dificuldade na dominação do ecúmeno, no 
povoamento dos espaços desertos, na integração 
das mais estranhas espécies vivas. 

Descobriu-se um verdadeiro campo de 
experiência para a agricultura submarina. 

Os platôs submersos poderão  
fornecer alimento a milhões de sêres. São 
campos imensos, leitos amplos, formando 
plataformas mergulhadas, que a agricultura me- 
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canizada aproveitará, incrementará e transformará 
em mananciais incalculáveis. 

Isso faz ruir as clássicas noções jurídicas a 
respeito dos mares territoriais, cuja extensão  
estará condicionada à longitude dêsses latifúndios 
submarinos, explorados em benefício das 
populações dos respectivos países. 

Tanto maiores forem essas plataformas 
continentais submarinas, ricas de vegetação 
multivária, mais largo e amplo será o conceito  
dos mares territoriais, diga-se com mais propriedade 
– águas territoriais – cuia noção ora se restringe,  
ora se amplia, em critério ainda instável, não  
fixado. 

A ONU terá, afinal, que reconhecer o  
direito dos povos aos espaços marinhos, em 
harmonia e paralelo com as conquistas da  
ciência moderna, cada dia mais avançada e 
insinuante. 

Sr. Presidente: Da minha passagem  
pela O.N.U., naquela tribuna de ressonância 
internacional, em convívio com os homens  
mais ilustres, com os maiores estadistas de tôdas  
as Nações, três das melhores recordações me 
ficaram. 

Quero referir-me a três de suas conquistas, 
àquelas de maior eficiência da sua atuação – os 
problemas referentes à Saúde Pública (OMS), aos 
refugiados e à Declaração Universal dos Direitos do 
Homem. 

Três realizações que eternizam, que 
consagram êsses verdadeiros postulados. 

Da Saúde Pública devo salientar, no  
que sempre me tocou de perto como brasileiro o 
plano de erradicação da malária nas regiões 
palúdicas do Mundo, no qual o sistema científico 
brilhou como a mais importante fórmula de  
combate. 

Foi profícua e notável a ação da O.N.U.  
na que tange à batalha contra o «Bissorhincus 
Dastingi» e os «Anófeles Tarsimaculatus  
e Maculipenis», além da extirpação 
 

indiscriminada dos culicídios em regiões antípodas. 
Quanto ao Brasil, foi de real interêsse a ação 

da O.N.U. e do govêrno norte-americano, no que diz 
respeito aos auxílios internacionais para a eliminação 
da malária. 

Em futuro próximo, vaticina o professor 
Engelgardt, em duas décadas, mercê da energia 
nuclear e do avanço científico anti-virus, o câncer 
estará dominado. 

A fadiga nervosa, fonte do esgotamento e do 
desgaste prematuro do homem, só compensados 
pelo sono, estará definitivamente combatida, 
neutralizadas as suas toxinas, transformadas em 
elementos inofensivos reduzindo-se assim a 
necessidade do sono a quatro horas. 

Ter-se-á, destarte, mais energia mais 
longevidade, mais produtividade, mais altruísmo, 
portanto, a vida com mais desejo de viver, mais feliz. 

O problema dos refugiados, problema político, 
social, econômico e sobretudo humano, estêve em 
discussões agitadas e brilhantes nas sessões da 
ONU. 

É êsse um problema em que não se entra só 
com o coração, mas muito com a pecúnia. Eis que, 
considerando-se o refugiado, na maioria dos motivos 
da sua emigração, um pária, um ente vencido, só o 
repatriamento resolve a sua situação. Ora, isso 
demanda grandes «ônus», grandes somas de 
fundos. 

Como representante do Brasil, salientei 
sempre o profundo interêsse do nosso País em 
resolver com muita hospitalidade e com humanidade 
êsse problema, que sacode o nosso 
sentimentalismo, que lhe desperta dolorosos 
impactos. 

Conservei, entretanto, o bom senso e o 
equilíbrio. Declarei que o meu País se reservava o 
direito de submeter os refugiados a uma triagem 
racional, prevenindo-se contra os elementos 
indesejáveis pelo descrédito físico e moral. 

Não recusaremos asilo, mas nos  
reservamos o direito de livre es- 
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colha daqueles que nos convier receber. 

E, com êsse critério, a nossa ação foi exaltada 
na O.N.U., onde nunca faltou boa vontade para a 
solução do cruciante problema. 

Sr. Presidente: Numa das maiores de suas 
iniciativas, cuidando do homem, a referida 
Organização iniciou, em 1948, a famosa – 
Declaração dos Direitos do Homem – formulação de 
princípios, possìvelmente, como já a classifiquei, 
inspirada no milagre do Pentecoste, na visão da 
Civitas Dei, ou no sonho deslumbrante de algum 
profeta. Passo ciclópico na luta sem quartel contra a 
arbitrariedade e o irracionalismo. 

Tivemos, a êsse propósito, o ensejo de 
focalizar e exaltar a nossa Pátria, como índice 
superior de compreensão internacional pela sua 
tradição pacifista e vocação de liberdade. 

Os povos só se poderão entender e aproximar 
quando se tiverem nivelado em condições  
sociais e econômicas, ou pelo menos, liberados  
e libertados da penúria, da ignorância e das 
opressões, exterminados os preconceitos raciais, 
enfim, abraçados e unidos no mesmo espírito  
cristão de amor ao próximo e de esperanças  
no futuro do Mundo. Graças a Deus – afirmei, 
convicto, naquele augusto Parlamento – o Brasil  
não precisa de exemplos e de emulação nesse 
terreno, pois em nosso País os homens têm os 
mesmos direitos, as raças se estreitam,  
procuramos corrigir os desníveis, as chamadas 
diferenças sociais, sob as bênçãos do Cruzeiro do 
Sul. 

Mantemos um clima de entendimento, de 
respeito a tôdas as liberdades, de garantias a todos 
os direitos, dentro do magno padrão recomendado 
pelas Nações Unidas, orientados por um espírito de 
simplicidade de ternura e bondade, próprio  
daqueles que nascem com a palavra de Deus a 
inspirá-los na vida. 

Paradoxalmente, as mais impressionantes 
conquistas da ciência materialista conduzem a 
Humanidade no rumo da utopia. 

Manipulamos o elixir da longa vida com os 
antibióticos e os hormônios; a pedra filosofal, que 
transforma os metais em ouro, com a energia 
atômica e voltamos depois ao fabulário antigo, que 
nos embalou a infância. 

Disse Petkin: «A esperança do Amanhã está 
nos jovens inteligentes. Sòmente êles são os filhos 
de Ulisses, sempre errantes, sempre inquietos. Êles 
vêm, como certa vez o fizemos outrora, para as 
terras dos Ciclopes». 

Sr. Presidente: 
Completa a O.N.U. quatorze anos de 

existência, na luta por uma humanidade unida, em 
paz assegurada e duradoura. 

Os olhos do Mundo estão voltados para ela, 
confiantes em que, em futuro próximo, ela lhe dê a 
paz entre todos os povos, uma paz de liberdade, de 
igualdade e de justiça econômica e social. 

Completa a O.N.U. mais um ano de existência. 
Apesar do seu esfôrço bem intencionado, ainda não 
é de quietude e de tranqüilidade o ambiente mundial. 

Ventos do Pacífico ainda sopram como 
ameaças às suas realizações. A corrida 
armamentista continua; muitos povos ainda lutam 
pela sua emancipação; os desníveis econômicos, 
sociais e culturais, os choques entre as ideologias 
políticas, ainda afligem e inquietam o Universo. 

O homem, absorvido por essa deidade pagã – 
o Estado é o grande problema do mundo. Urge 
realizar o seu maior anelo: aproximá-lo dos outros 
homens, dar-lhe uma vida em que haja alegria de 
viver. 

O Brasil se sente muito nobre e elevado na 
participação e na solidariedade que dá à O.N.U. 

Somos um País que não temos,  
nessa organização, imediatos in- 
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terêsses próprios a resolver. Dentro da vocação de 
liberdade o Brasil há muito se emancipou, jamais 
tomou parte em guerra com seus vizinhos. Quando 
duas vêzes entrou em conflitos armados, fê-lo em 
defesa da Democracia, da Civilização que pratica e 
ajudou a construir. Não somos inimigos, nem 
concorrentes de Nação alguma. Desejamos e 
porfiamos pela felicidade dos outros povos, como o 
fazemos pela nossa própria. 

Queremos o Mundo, em futuro próximo, unido 
pela fraternidade internacional no amplo seio 
abrâmico das Nações Unidas, construído para os 
visionários do progresso, jovens e velhos, homens 
do Século XXI, os mesmos que sonharam com 
Ulisses e que admitiram o Brasil como Pátria do 
Evangelho e Coração do Mundo. (Muito bem. Muito 
bem. Palmas prolongadas. O orador é vivamente 
cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

São lidos e sem debate aprovados os seguintes: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 390, DE 1959 

 
Dispensa de interstício 

 
Nos têrmos do art. 211, letra «n», do 

Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e 
prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Lei 
da Câmara nº 91, de 1959, a fim de que figure na 
Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, em 26 de outubro de 1959. 
– Fausto Cabral. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 389, DE 1959 

 
Dispensa de interstício 

 
Nos têrmos do art. 211, letra n,  

do Regimento Interno, requeiro dis- 
 

pensa de interstício e prévia distribuição de  
avulsos para o Projeto de Lei da Câmara nº 85, de 
1959, que inclui escolas superiores entre os 
estabelecimentos subvencionados pelo Govêrno 
Federal, a fim de que figure na Ordem do Dia da 
sessão seguinte. 

Sala das Sessões, em 26 de outubro de 1959. 
– Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE: – Em face do 
deliberado, os projetos a que se referem os 
requerimentos dos nobres Senadores Daniel Krieger 
e Fusto Cabral serão incluídos na Ordem do Dia da 
próxima sessão. 

Está terminada a hora do Expediente. 
Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Votação, em discussão única, do 

Requerimento nº 385, de 1959, do Senhor  
Jefferson de Aguiar e outros Senhores Senadores, 
solicitando urgência, nos têrmos do artigo 330,  
letra «c», do Regimento Interno, para o Projeto de 
Lei da Câmara nº 24, de 1958, que regula o direito 
de greve na forma do artigo 158 da Constituição 
Federal. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 

requerimento, que vai ser lido pelo Senhor Primeiro 
Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 391, DE 1959 

 
Adiamento para determinado dia 

 
Nos têrmos dos artigos 212, letra l,  

e 274, letra b, do Regimento Interno, requeiro 
adiamento da votação do Requerimento nº 385, de 
1959. 

Sala das Sessões, em 26 de outubro de 1959. 
– Lameira Bittencourt. 
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O SR. PRESIDENTE: – O requerimento que 
acaba de ser lido independe de apoiamento e 
discusão. 

Em votação. 
O SR. LIMA TEIXEIRA (para encaminhar a 

votação) (*): – Sr. Presidente, o Projeto de Lei da 
Câmara nº 24, de 1958, que regula o direito de 
greve, já recebeu parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça. Encontra-se na de Legislação 
Social na qual foi designado Relator o eminente 
Senador Caiado de Castro. Quando, entretanto, Sua 
Excelência se preparava para emitir parecer, o ilustre 
Senador Jefferson de Aguiar requereu urgência para 
a apreciação da matéria. Embora surprêso, atendeu 
o nobre representante carioca às razões invocadas, 
mesmo porque os operários, através das 
Confederações, Federações e Sindicatos, 
interessam-se vivamente, pela aprovação rápida da 
proposição, que há longos anos tramita no 
Congresso Nacional. 

Agora, para admiração minha, surge outro 
requerimento, de adiamento. 

Sr. Presidente, não compreendo o que se 
passa. O nobre Senador Caiado de Castro, segundo 
creio, já tem pronto o parecer. Assim, não encontro 
explicação para o pedido de adiamento. 

Nessas condições, apreciaria esclarecesse o 
nobre Relator sôbre se Sua Excelência está ou  
não com o parecer concluído; e, se responder 
afirmativamente, não vejo como se admitir o 
adiamento da votação da urgência requerida. (Muito 
bem!) 

O SR. CAIADO DE CASTRO (para 
encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, minha 
admiração sobreleva a do nobre Colega, Senador 
Lima Teixeira. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

Ainda não compreendi a razão de requerer-se 
urgência no próprio dia em que, às dezessete horas 
e trinta minutos recebera o Projeto de Lei de Câmara 
nº 24, de 1958 – que há dez anos e sete meses 
tramita no Congresso – para relatar, como se 
duvidas houvesse sôbre minha retidão, sôbre meu 
modo de trabalhar. 

O nobre Senador Jefferson de Aguiar  
explicou, satisfatòriamente, que não tivera 
semelhante intenção. Desejo frisar, no entanto, que 
desde meu ingresso nesta Casa – há cinco anos – 
sou dos poucos Senadores que jamais emitiu 
parecer sôbre qualquer projeto fora do prazo 
regimental. 

A proposição que regula o direito de  
greve é importantíssima. Avisado pelo nobre 
Senador Lima Teixeira de que fôra designado 
Relator, pelo Líder da minha Bancada e pelo 
Presidente de meu Partido, recorri, de imediato, às 
pessoas que me pudessem elucidar, procurando, 
ainda, dentro de meu trabalho, recorrer ao  
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Faltou-
me, porém, tempo para completá-lo. Já estavam 
meus estudos bem adiantados, com grande  
número de sugestões, quando surgiu o requerimento 
de urgência. Comuniquei, então, ao Presidente  
do meu Partido, ao Líder de minha Bancada  
e ao Presidente da Comissão de Legislação  
Social a impossibilidade de concluir minhas 
investigações. 

Ainda hoje, pela manhã, o nobre Senador 
Attílio Vivacqua enviou-me a solução de caso difícil 
de engrenar dentro da tese que defendemos. 

Sr. Presidente, concordo com a transferência  
da votação do requerimento de urgência. A apreciação 
do projeto pode ser adiada quantas vêzes o  
desejarem, desde que se exclua do Partido Trabalhista 
Brasileiro a responsabilidade da procrastinação. 
Também o Relator não poderá ser responsabilizado, 
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tem pronto o parecer, que embora ofereça  
defeitos, não é só seu, mas de colaborações. 
Procurou-se fugir às discussões acadêmicas, 
partindo do ponto de vista de que a Constituição 
assegura o direito de greve, cujo exercício o 
Congresso está regulando. 

Pretendia apresentá-lo à Comissão de 
Legislação Social, recebesse as luzes e as  
emendas dos nobres Colegas, a fim de que, se não 
perfeito fôsse, pelo menos, aceitável. Não 
compreendo, repito – e minha estranheza é  
idêntica à do Senador Lima Teixeira – se  
solicite urgência no dia preciso em que recebia o 
projeto, e se adie a votação do requerimento quando 
já o fôsse relatar. Ou a intenção é apressar a 
votação do projeto ou então, deixar que corra 
normalmente. 

Meu ponto de vista é que proposição  
dessa natureza, há dez anos e sete meses no 
Congresso Nacional, pode esperar mais quinze dias 
ou um mês para ser aprovado. Se aguardarmos a 
presença, em Plenário, de todos os Líderes, jamais o 
Senado sôbre êle se manifestará. No momento, por 
exemplo estão ausentes os Líderes da União 
Democrática Nacional e do Partido Social 
Democrático. 

Sr. Presidente, julgo inconveniente a urgência; 
prejudicará o estudo do projeto. Se a Lei Interna 
estipula quinze dias para o Relator emitir parecer é 
natural seja êsse prazo concedido, ainda mais 
porque nunca o excedi em qualquer proposição a 
mim distribuída. 

Respondendo à interpelação nominal que  
me dirigiu o nobre Senador Lima Teixeira, declaro, 
uma vez mais, que meu parecer, que é de  
equipe, está em condições de ser apreciado. (Muito 
bem). 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (para 
encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, o 
Projeto de Lei da Câmara nº 24, de 1958, que visa a 
regulamentar o Direito de Greve, nos têrmos 
preconizados pelo art. 158, da Constituição Federal, 
foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça 
em março de 1958. Relatou-o, prontamente, o nobre 
Senador Lima Guimarães; a seguir foi-me distribuído, 
em julho de 1959. 

Fiz estudo meticuloso da matéria, ouvindo, 
inclusive, assessores do Sr. Vice-Presidente da 
República e S. Exa. pessoalmente, Presidente que é do 
Partido Trabalhista Brasileiro, no intuito de escoimar a 
proposição de dúvidas, extirpar-lhe as nugas e 
erradicar do texto qualquer preceito incompatível com a 
segurança nacional e a ordem pública. Dentro do prazo 
regimental, apresentei substitutivo. 

Por proposta de eminente colega da Comissão 
de Constituição e Justiça, foi a proposição publicada, 
para estudo de seus integrantes. 

Outro substitutivo surgiu, elaborado pelos 
líderes sindicais, com o beneplácito dos assessores 
do Sr. Vice-Presidente da República e de Sua 
Excelência, pessoalmente. Em seguida, publicada a 
matéria, apreciado o meu substitutivo na Comissão 
de Constituição e Justiça, debatido o assunto, tive a 
missão de elaborar o vencido, novo substitutivo com 
pequenas modificações, porque, por unanimidade, 
os membros da Comissão Permanente aprovaram a 
proposição de minha autoria. 

Em seguida, publicado êsse novo substitutivo 
e apreciado o assunto pelos Senadores e  
Partidos interessados, foi o projeto distribuído  
à Comissão de Legislação Social. Realmente,  
o nobre Senador Caiado de Castro recebeu-o  
no dia em que requeri urgência. Ocorre, no 
 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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entanto, que os Líderes do Partido Trabalhista 
Brasileiro já haviam estudado suficientemente a 
matéria e, sôbre ela, versava apreciação – que foi 
em grande parte atendida – não só dos líderes 
sindicais como do Sr. Vice Presidente da República 
e, ainda, do Sr. Ministro do Trabalho, Indústria e 
Comércio. 

Quando requeri a urgência, estava convencido 
de que nenhuma dúvida mais haveria sôbre o 
projeto; nenhum debate mais surgiria sôbre meu 
trabalho com o beneplácito da Comissão de 
Constituição e Justiça. Já na Comissão de 
Legislação Social era possível requerer-se a 
urgência; e esta só foi feita depois que pedi a opinião 
do eminente Senador Caiado de Castro, informando 
o minuciosamente sôbre meu propósito. Concordou 
S. Exa. e afirmou-me, na oportunidade, que 
apreciaria o assunto com rigor, mas com a urgência 
com que sempre examina as proposições que lhe 
são confiadas. 

Sou o primeiro a reconhecer-lhe o trabalho 
afanoso, sempre pronto a colaborar com o Poder 
Público e com esta Casa do Congresso Nacional, 
dentro dos mais elevados intuitos patrióticos, não só 
na Comissão de Legislação Social, como, 
especialmente, na de Segurança Nacional, da qual 
sou Presidente. 

Assim, Sr. Presidente, quando pela primeira 
vez o eminente Líder da Maioria requereu adiamento 
da votação do requerimento de urgência, teve em 
mira apenas assegurar à Comissão de Legislação 
Social, e, principalmente, ao ilustre Senador Caiado 
de Castro, maior prazo para estudos e apresentação 
de parecer. 

Na sexta-feira passada, o eminente Senador 
Lameira Bittencourt formulou idêntica restrição à 
concessão imediata da urgência, e, antes de viajar, 
requereu o adiamento de que se cogita neste 
momento. 

Afirma o ilustre Presidente da Comissão de 
Legislação Social e reitera o eminente Relator, 
naquela Comissão permanente, que o parecer está 
pronto e em condições de ser apreciado. 

Não tive intuito de acutilar, restringir,  
prejudicar ou, de qualquer maneira, atingir meu 
eminente Colega e caro amigo Senador Caiado de 
Castro; moveu-me apenas a intenção de  
demonstrar que eu e o meu Partido, o Partido  
Social Democrático, estamos tão empenhados e 
interessados na aprovação dêste projeto  
quanto o Partido Trabalhista Brasileiro e todos  
os Srs. Senadores que representam o País nesta 
Casa do Congresso Nacional, indistintamente,  
sem coloração partidária. No entanto, já que 
restrições se fazem e dúvidas se levantam em  
tôrno do meu pedido de urgência, desejo pôr  
têrmo ao debate, permitindo o exame tranqüilo  
da matéria na Comissão de Legislação Social e  
no Plenário. Não desejo imputem-me, também, a 
responsabilidade de apressar-lhe e prejudicar-lhe a 
elaboração; quero colaborar com quantos  
pretendem obter proposição perfeita, escoimada  
de errônea: não desejo, outrossim, de modo  
algum, pressionar os membros da Comissão de 
Legislação Social, como não quero vulnerar 
preconceitos nem embaraçar o exame equânime do 
assunto. 

Assim, Sr. Presidente, dentro da faculdade 
que me concede o Regimento, requeiro o 
arquivamento do meu pedido de urgência, decidindo-
se pela prejudicialidade do requerimento de 
adiamento apresentado pelo eminente Líder da 
Maioria, Senador Lameira Bittencourt. 

Assim procedo visando a permitir o estudo  
que meu eminente Colega, Senador Caiado  
de Castro, está procedendo. Afirma S. Exa.  
existirem dúvidas, erros e defeitos no seu parecer. 
Deseja ainda ouvir outras pessoas, cautela natu- 
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ral e louvável dos que querem bem cumprir o  
dever. Dentro do Regimento solicito, repito, o 
arquivamento do meu pedido de urgência para o 
Projeto de Lei da Câmara nº 24, de 1958. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Atendendo ao pedido 
do nobre Senador Jefferson de Aguiar, defiro sua 
petição. 

O requerimento do nobre Senador Lameira 
Bittencourt está prejudicado e o requerimento de 
urgência será arquivado. 

Votação, em primeira discussão, do Projeto  
de Emenda à Constituição nº 1, de 1959, que  
altera dispositivos constitucionais referentes à 
localização da Capital Federal a fim de possibilitar a 
sua transferência para Brasília, tendo Pareceres  
da Comissão Especial: I – Sôbre o projeto  
(nº 230, de 1959), favorável, salvo quanto aos 
artigos, 11, § 5º do art. 26, arts. 63 e art. 8º  
(com o voto em separado do Sr. Senador Attílio 
Vivacqua). II – Sôbre o substitutivo de Plenário –  
nº 507, de 1959, favorável em parte (com  
voto em separado do Sr. Senador Attílio  
Vivacqua). 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder  
à amada. De acôrdo com o Regimento,  
deverão responder, no mínimo, quarenta e dois 
Senhores Senadores, para que a votação seja 
válida. 

Responderão «sim» os Senhores Senadores 
que aprovarem o substitutivo, e «não» os que o 
rejeitarem. 

Procede se à chamada. 
Respondem «sim» os Senhores Senadores: 
Cunha Mello. 
Leônidas Mello. 
Mathias Olympio. 
Victorino Corrêa. 
Fausto Cabral. 

Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Dix-Huit Rosado. 
Argemiro de Figueiredo. 
Ruy Carneiro. 
Silvestre Péricles. 
Lourival Fontes. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Lima Guimarães. 
Alô Guimarães. 
Gaspar Velloso. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Guido Mondim. (24). 
Respondem «não» os Senhores Senadores: 
Fernandes Távora. 
Novaes Filho. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Milton Campos. 
Lino de Mattos. 
Coimbra Bueno. 
Daniel Krieger – (8). 
O SR. PRESIDENTE: – Votaram «sim» 24 

Senhores Senadores e «não», 8. 
Não há número regimental para a votação. 
O projeto voltará à Ordem do Dia da próxima 

sessão ordinária. 
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 208, de 1953 (nº 3.384-B, de 1957, na Câmara 
dos Deputados), que concede pensão especial de 
Cr$ 3.000,00 mensais a Francisca Philemon de 
Mascarenhas, viúva de Francisco de Assis 
Mascarenhas, tendo Pareceres Favoráveis sob ns. 
570 e 571, de 1959 das Comissões: de Constituição 
e Justiça e de Finanças. 

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

Está encerrada. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

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

sanção. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 208, DE 1958 

 
(Nº 3.384-B, de 1958, na Câmara dos Deputados) 

 
Concede a pensão especial de Cr$ 3.000,00 

mensais a Francisca Philemon de Mascarenhas, 
viúva de Francisco de Assis Mascarenhas. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É concedida a pensão especial  

de Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) mensais a 
Francisca Philemon de Mascarenhas, viúva de 
Francisco de Assis Mascarenhas, ex-inspetor da 
Comissão de Linhas Telegráficas e Estratégicas de 
Mato Grosso ao Amazonas, chefiada pelo Marechal 
Rondon. 

Art. 2º – O pagamento da pensão, de que trata 
esta lei, correrá à conta da dotação orçamentária do 
Ministério da Fazenda, destinada aos pensionistas 
da União. 

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

 
Discussão única do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 9 de 1959, que aprova a participação 
do Brasil na Convenção de 25 de julho de 1951 
relativa ao Estatuto dos Refugiados, assinada pelo 
Brasil, a 15 de julho de 1952 (projeto incluído em 
Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstí- 
 

cio, concedida na sessão anterior, a requerimento  
do Sr. Senador Ruy Carneiro) tendo Pareceres 
Favoráveis sob ns. 615 e 616, das Comissões de 
Constituição e Justiça; de Relações Exteriores 
(oferecendo emenda, sob nº 1-C). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto com a emenda. 
O SR. CUNHA MELLO (lê o seguinte 

discurso): – Senhor Presidente, Senhores 
Senadores, no discurso que acabei de proferir sôbre 
a data de hoje, 14º aniversário da Organização das 
Nações Unidas, sustentei que o homem era o único 
problema do mundo. Orientando-se, nesse sentido, 
os Estados modernos, inscrevem nas suas 
Constituições, um grande programa, não só 
definindo os direitos e assegurando as garantias 
individuais, como de sua assistência econômica e 
social ao homem. 

E, a nossa Constituição nivela nos direitos e 
garantias que assegura, no seu artigo 141, – 
nacionais e estrangeiros. 

A humanidade é uma só. Iluminada no Oriente 
ou no Ocidente pelo mesmo Sol, feliz ou infeliz, com 
as mesmas fraquezas, com as mesmas dificuldades 
e algumas alegrias, rica ou pobre, desenvolvida ou 
subdesenvolvida, reclamando cada dia a assistência 
dos organismos estatais ou super-estatais em sua 
proteção. 

Acabo de louvar, de exaltar, como maior 
iniciativa das Nações Unidas, a que, pela passagem 
de seu 14º aniversário, prestamos uma modesta 
homenagem, a elaboração dum Estatuto Universal 
dos Direitos do homem. 

É esta a sua maior iniciativa, há dez anos 
discutida e ainda não ultimada. Trata-se duma 
formulação de princípios. 

Os postulados por que propugna que  
proclama que procura consagrar, incorporando-os 
como dogmas à ordem jurídica internacio- 
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nal, se destinam a constituir, para as gerações 
futuras, um legado imperecível de uma herança 
espiritual da chamada civilização ocidental. 

Dentro do seu alto sentido, foi assinada a 
Convenção de 25 de julho de 1951, em Genebra, 
tida como o «Estatuto Legal dos Refugiados». 

Depois de preocupações de trinta anos, as 
deslocações das consideráveis massas humanas, 
provocadas por duas grandes guerras mundiais, a 
situação dos refugiados a dos apátridas mereceu 
algumas medidas de proteção e assistência. 

O pioneiro de uma formulação convencional 
em diversos atos de 1926, 1928, 1933 e 1938 foi 
Fridtgo Nansen. 

Notável, foi no mesmo sentido, a obra da 
Sociedade das Nações, nos acordos de 5 de julho de 
1922, maio de 1924, maio de 1926 e junho de 1928, 
na Convenção de Genebra de 1933, criando um 
estatuto internacional dos refugiados, antecedendo, 
assim, a Convenção que ora é trazida ao voto do 
Congresso brasileiro. 

Mas, em verdade, êsse estatuto só teve 
incremento quando dêle se encarregou, depois de 
1945, a O.N.U., tornando-o objetivo em julho de 
1951. 

Por muitos anos, o problema dos refugiados 
vem merecendo, é justo registrar, a atenção dos dois 
órgãos internacionais, criados depois das referidas 
guerras – a Sociedade das Nações e a Organização 
das Nações Unidas, onde está confiado a um Comité 
Executivo, conhecido pela sigla de «Unref». 

Problema político e humano, para sua solução 
dentro da moral da comunidade internacional, como 
já se disse com acêrto, não basta considerá-lo com o 
coração, mas auxiliá-lo com o bôlso. 

O refugiado, qualquer que seja a causa  
do abandono de sua pátria, se considera  
sempre um pária, um estranho nas terras para 
 

as quais se deslocou, e, em regra só sonha, só 
deseja voltar, ser repatriado. 

Muito bem disse um inspirado poeta nosso, 
refletindo com rara expressão, o estado de alma, 
melancólico, sombrio dos que são obrigados a 
emigrar, a deixar constrangidos na ânsia de 
sobreviver, as suas pátrias: 

– a dor na terra da gente dói menos. 
Êsses infelizes, raramente se adaptam, se 

conformam nas terras alheias. 
Alimentam e agravam, nas terras distantes, no 

exílio, as suas dores que só terminam quando 
podem voltar às suas pátrias. 

Todos nós, nesta Casa, conhecemos o drama 
nordestino que Dante não conheceu. 

Batidos pelo flagelo das sêcas, quando  
deixam suas terras, mesmo sem abandonar o  
Brasil, os nordestinos, os flagelados, famintos  
e doentes, exaustos, desnutridos e desnudos,  
só pensam em voltar às suas habitações, só  
pensam nas chuvas que não vieram, mas,  
que quando vierem, marcarão o dia de seu  
regresso. 

Há muita semelhança entre os nossos 
retirantes, vítimas das sêcas, e de outros 
acontecimentos císmicos, os nossos flagelados, os 
paus-de-arara e os navios negreiros cheios de 
nossos irmãos nas suas andanças, no turismo do 
sofrimento pelo Brasil a fora, procurando sobreviver, 
e os refugiados, que, nos vêm de outras pátrias, 
vítimas das guerras e de certos regimes de 
opressão, de fatôres políticos e econômicos. 

Há, todavia, muita diferença na desigualdade 
de tratamento, que a uns e a outros dispensamos. 

Um estatuto jurídico da situação dos 
refugiados, com extensão aos apátridas deve ter em 
vista dar-lhes uma solução política e sobretudo 
humana. 
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A convenção de Genebra a que o Brasil, 
dentro do tradicional espírito de hospitalidade de seu 
povo deu sua participação, ora depedendo do nosso 
voto, tem um tríplice aspecto, como muito bem frisa o 
Sr. Macedo Soares, então à frente do Itamarati, na 
exposição dirigida ao Sr. Presidente da República. 

Aplica-se a número sem precedente de 
refugiados, estabelece-lhes um conjunto de direitos 
mínimos e prevê a criação de um órgão das Nações 
Unidas, que velará pelo cumprimento do 
estabelecido em suas disposições. 

A tudo isto, se chegou «em conseqüência dos 
esforços realizados visando a defender e assistir 
humanamente a situação dos refugiados. 

Criado há muitos anos; possui a O.N.U  
um alto comissariado para os refugiados, que tem 
estado atento, solícito e eficiente na sua enorme 
tarefa. 

No programa dêsse órgão está com 
prioridade, a extinção, o fechamento dos  
campos de concentração, dos acampamentos de 
refugiados. 

Na realidade, existem mais refugiados fora dos 
acampamentos, que, nêles internados. 

Para êstes, a melhor solução é a dispendiosa 
solução do repatriamento, quando não seja possível 
a integração no País a que êle, voluntàriamente ou 
não foi levado. 

Para todos os refugiados, quaisquer que 
sejam os motivos que os tenham levado a abandonar 
a sua pátria, urgem medidas de proteção e 
assistência internacionais. 

Instituiu a O.N.U. em 1959 como o «Ano 
Mundial dos Refugiados», com o objetivo de neste 
fluente ano, incentivar iniciativas como a constante 
da Convenção de Genebra, campanhas em todos os 
países, em favor dos refugiados. 

Os problemas dos refugiados são, 
freqüentemente, polítícos. 

A proteção e assistência do Mundo a todos 
êles têm um objetivo humanitário. 

Em seus variados aspectos, êsses problemas 
têm merecido do Govêrno brasileiro a sua maior 
atenção e acolhimento, quer se trate simplesmente 
de imigrantes, quer de refugiados. 

Assim temos procedido dentro da nossa 
tradição de hospitalidade e do propósito de viver em 
harmonia dentro da comunhão internacional. 

Neste ano de 1959, dedicado ao problema dos 
refugiados, nesta sessão em que festejamos mais 
um aniversário da O.N.U., aprovando a Convenção 
de Genebra, em julho de 1951, mais uma vez nos 
colocamos à altura do nosso passado, de nosso 
presente e de nosso futuro, trabalhando pela paz 
universal, pela aproximação de todos os povos, pela 
sorte dos oprimidos e dos que reclamam, paz, 
liberdade e justiça social e econômica. 

Eram essas, Sr. Presidente, as palavras que 
eu, na O.N.U. havia prometido dizer quando viesse à 
deliberação do Congresso essa Convenção de 
Genebra. (Muito bem! Muito bem! Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão. 
O SR. MOURA ANDRADE (*): – Sr. 

Presidente, fui, na Comissão de Relações Exteriores 
o Relator do Projeto de Decreto Legislativo nº 9, de 
1959. Do estudo a que procedida proposição 
verifiquei equívoco de redação da outra Casa do 
Congresso. 

A Câmara dos Deputados assim a ridigiu: 
«É aprovada a participação do Brasil na 

Convenção de 25 de julho de 1951, relativa ao 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Estatuto dos Refugiados, assinada a 15 de julho de 
1952, com exclusão dos artigos 15 e 17, na 
conformidade do artigo 42 daquele instrumento». 

Essa redação dá por aprovada a  
participação do Brasil na Convenção. O que  
cabe, entretanto, ao Congresso é deliberar sôbre  
se aprova ou não a Convenção firmada durante  
a Conferência da qual o Brasil participou. Apresentei, 
então, o seguinte substitutivo que, no meu entender, 
oferece tôdas as características de substitutivo 
redacional: 

«É aprovada a Convenção de 25 de julho de 
1951, relativa ao Estatuto dos Refugiados e assinada 
a 15 de julho de 1952, com exclusão dos artigos 15 e 
17». 

A exclusão dos arts. 15 e 17 fê-la a Câmara 
dos Deputados. Poderia ter optado pela reserva a 
essas normas. O art. 42 do Instrumento de 25 de 
julho declara que as partes contratantes poderão,  
por ocasião da assinatura ou da ratificação do 
Convênio, estabelecer reservas quanto aos seus 
artigos. Salvo aquêles que expressamente enumera, 
para os quais não se admite a formulação de 
qualquer reserva. 

A Câmara dos Deputados poderia ter 
deliberado sôbre a reserva, pura e simplesmente,  
ou sôbre a taxativa exclusão daqueles artigos. 
Optou, então, pela taxativa exclusão dêsses dois 
artigos, por declararem que as partes contratantes 
teriam que dar aos refugiados os mesmos direitos 
outorgados aos estrangeiros mais favorecidos pela 
lei do País. 

No caso do Brasil, entretanto ocorre  
situação excepcional. É que, posteriormente a êsse  
fato, o nosso País, por decorrência de caráter 
constitucional e legislando especificamente sôbre  
a matéria, concedeu aos nacionais portuguêses 
 

condições realmente excepcionais, diante de tôdas 
as mais outorgadas aos outros estrangeiros aqui 
residentes, chegando mesmo a equiparar o nacional 
português ao nacional brasileiro, no uso e gôzo de 
direitos e prerrogativas. 

Não podia, assim, o Brasil subscresever os 
artigos 15 e 17. Nosso País é dos poucos, senão o 
único, que concede igualdade de direitos entre seus 
nacionais e nacional de país estrangeiro. 

A Câmara optou, então, pela supressão dos 
artigos 15 e 17, a fim de que os refugiados gozem 
dos mesmos direitos dos mais estrangeiros, salvo os 
direitos assegurados aos portuguêses. 

O art. 42 do Instrumento, refere-se apenas à 
reserva; e a Câmara dos Deputados, por equívoco, 
ao estabelecer a exclusão, estabeleceu-a na 
conformidade do ast. 42 daquele Instrumento; e 
havendo citado essas supressões, falando, o art. 42 
apenas em «reserva», amanhã poderão as partes 
contratantes tomar a palavra «exclusão» como 
sinônimo de reserva. Poderá assim entender o 
Conselho Internacional Jurídico que trata dessa 
matéria, pois que não apenas a diferenciação das 
línguas colocadas naquele Conselho, como a 
referência expressa do Brasil ao artigo 42, poderão 
dar a entender que no sistema jurídico brasileiro, as 
expressões «exclusão» e «reserva» têm a mesma 
vitalidade, significam o mesmo fato. 

Sr. Presidente, para melhor esclarecimento e 
visando ainda, em conseqüência, à melhor redação 
do projeto de decreto legislativo, na emenda 
apresentada à Comissão de Relações Exteriores e 
por esta aprovada, foram excluídas essas 
expressões finais. Dessa maneira, verifica V. Exa. 
que a emenda em pauta tem tôdas as características 
de emenda de redação, e foi como emenda de 
redação que a concebi e propus. 
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No projeto se diz que é aprovada a 
participação do Brasil na Convenção, evidente 
equívoco de redação. Não se pode aprovar a 
participação de um país, dado que êsse ato é 
privativo do Sr. Presidente da República, nos têrmos 
da Constituição. O que se aprova é o resultado 
dessa participação. Trata-se, então, de equívoco 
redacional. Onde a Câmara dos Deputados pusera – 
«é aprovada a participação do Brasil ao Convênio, 
teria, e tinha de fato que dizer – «é aprovado o 
Convênio». Essa a redação exata que dei. 

Também onde a Câmara invoca o art. 42, feira 
fruto de idêntico equívoco, dado que êsse artigo se 
refere apenas à palavra «reserva» e não à exclusão 
dos arts. 15 e 17. E ao referir-se apenas à palavra 
«reserva», o art. 42 era ali citado com evidente 
equívoco, conseqüência da narrativa do Convênio, 
mas que não encontrava na sua conclusão 
redaconal, qualquer consonância com o parecer da 
Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos 
Deputados. 

Assim, Sr. Presidente, visando a melhor 
redação, apresentei a emenda agora submetida à 
consideração do Plénário, aprovada na Comissão de 
Relações Exteriores. 

Estamos próximos de grande data para a 
Organização das Nações Unidas. Ainda há pouco, 
recebi apêlo do ilustre 1º Secretário desta Casa, o 
nobre Senador Cunha Mello, no sentido de que 
esclarecesse V. Exa., Sr. Presidente, e os nobres 
Colegas a respeito das intenções dessa emenda  
e da sua natureza concepcional. É o que faço,  
na certeza de que o Senado Federal pode, 
perfeitamente diante da clara e até extensa 
explicação que como Relator me incumbia, tomar a 
emenda como redacional – o que efetivamente é – a 
fim de evitar a devolução do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 9, à Câmara dos Deputados,  
a qual, por certo, após a demora natural, homolo- 
 

gará êsse pensamento que a Casa acaba de 
conhecer. 

Se o Plenário entender procedente minha 
argumentação, considerando como de redação a 
emenda, contribuirá para o maior prestígio da atitude 
brasileira nessa formidável Convenção em que 
realmente se deu um estatuto jurídico aos refugiados 
a todos aquêles que, até 1951, por questões de raça, 
de religião ou de pensamento filosófico, foram 
banidos de suas pátrias ou perderam suas 
nacionalidades, por fôrça do desaparecimento das 
Nações que compunham. 

Êsses homens, que perderam suas pátrias, 
que delas foram banidos, que não têm 
nacionalidade, que vivem a mendigar a cada nação 
organizada, civilizada, respeito aos seus direitos,  
às suas concepções de direito, às suas raças,  
ao seu sangue, à sua religião, à sua ideologia,  
enfim, direito às coisas mais sagradas que a 
Democracia afirma, proclama e respeita, êsses 
homens encontraram nessa Convenção, na qual o 
Brasil deu entusiástica participação, ao estatuto 
jurídico que há de regular futuramente os seus 
passos, a garantia de um lar, permanente, uma 
profissão válida, honesta, através da qual poderão 
recuperar a tranqüilidade perdida e reconstruir vidas 
outrora instáveis. 

Diante de uma grande data, o décimo-quarto 
aniversário da instalação da Organização das 
Nações Unidas, cabe perfeitamente, o gesto do 
Senado encaminhando diretamente ao Presidente da 
República, para sanção, matéria à qual não 
apresentou senão – repito – emenda de redação. 
Daremos, assim, alta compreensão ao drama dos 
refugiados e, principalmente, nítida convicção do 
Brasil na formulação de problema jurídico tão 
profundo, e de tanta significação para as 
democracias ainda vigentes nas várias partes do 
mundo. 
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Com estas palavras, Sr. Presidente, encerro 
minha intervenção, na esperança de que o Estatuto 
dos Refugiados seja hoje homologado no Senado 
Federal e encaminhado à sanção presidencial na 
redação exata, a fim de que o mundo tenha 
conhecimento, num documento elaborado para a 
vida jurídica internacional, do gesto do Brasil, que, 
assim, participa da glória de ter, com sua assinatura 
e sua aprovação, dado definições absolutamente 
exatas ao problema jurídico dos refugiados. (Muito 
bem). 

Durante o discurso do Sr. Moura Andrade, o 
Sr. Filinto Müller deixa a cadeira da presidência, 
assumindo-a o Sr. Novaes Filho. 

O SR. CUNHA MELLO: – Sr. Presidente, peço 
a palavra, para uma Questão de Ordem. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Cunha Mello. 

O SR. CUNHA MELLO (pela ordem) (*): – Sr. 
Presidente, antes de objetivar a Questão de Ordem 
para a qual pedi a palavra; desejo enaltecer, 
duplamente, a atuação do nobre Senador Moura 
Andrade neste projeto; primeiro, pelo esméro, 
cuidado e inteligencia com que o examinou, 
descobrindo-lhe um equívoco; segundo, porque já 
havia o referido projeto até passado pelo exame de 
dezenas de parlamentares, aprovado pela Câmara 
dos Deputados, sem que, no entanto, se houvesse 
notado o equívoco – ficava aprovada a participação 
do Brasil na Convenção de Genebra em 1951, e não 
a aprovação dessa convenção assinada pelo Brasil. 

Sr. Presidente, continua instável, infeliz e 
melancólica a sorte de milhares de refugiados 
disseminados pelo mundo em fora, emigra- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

dos de suas terras, em grandes massas humanas, 
em conseqüência quer da última guerra quer de 
acontecimentos políticos, eonômicos ou sociais. 

Essa Convenção realizou-se em julho de 1951 
e foi enviada ao Congresso Nacional por mensagem 
presidencial com uma exposiposição do então 
Ministro Macedo Soares, â frente do Itamarati, 
naquele mesmo ano. Estamos em 1959. 

Decorridos quase dez anos, essa Convenção 
não teve a aprovação do Brasil, dentro do passado 
de hospitabilidade, dentro da atuação de 
humanidade com que o País se tem tratado da 
situação dos refugiados. 

A emenda do nobre Senador Moura Andrade 
é, evidentemente, de redação. Cabe à Mesa decidir, 
considerando-a ou não emenda de redação. 
Devíamos ter percebido que se trata de Convenção e 
não de participação. 

Sr. Presidente, todos sabemos – não é preciso 
ser jurista, nem conhecedor de Direito Internacional, 
nem mesmo dos têrmos da nossa Constituição  
– que o Poder Executivo é livre para mandar 
emissários e delegados aos Congressos 
Internacionais; para o que não tem liberdade nos 
têrmos da Lei Maior, ou melhor, para o que  
lhe falta competência constitucional, é aceitar 
compromissos ou firmar convenções; portanto, 
jamais o Congresso foi chamado, em Mensagem do 
Sr. Presidente da República, para aprovar a 
participação do País, mas sim, e tão sòmente, para 
aprovar os compromissos assumidos pelo Brasil em 
tratados internacionais. 

A emenda do nobre Senador Moura Andrade, 
foi apresentada como de redação: em nada altera a 
essência da Convenção assinada pelo Brasil; apenas 
corrige, como está claramente explicado no parecer, 
o texto do projeto. 
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Todos sabemos que o Brasil participou dessa 
Convenção; logo, o que ao Congresso cabe aprovar 
ou não são os compromissos relativos ao Estatuto 
Jurídico dos Refugiados, esabelecidos naquela 
reunião. 

Louvando, pois, o gesto do nobre Senador 
Moura Andrade, a cujos impulsos de generosidade 
para comigo já estou habituado, peço à Mesa 
considere a emenda como de redação; que  
em lugar de – «aprova a participação do Brasil  
na Convenção etc.» diga – «aprova a Convenção 
etc.» Em nada altera o sentimento dominante  
no coração dos brasileiros neste ano de 1959, 
reservado à solução da sorte dos refugiados,  
dos apátridas, dos que saem obrigados de  
suas terras. 

Aprovando, no dia de hoje, essa  
Convenção, teremos redobrado nossas  
homenagens à data consagrada às Nações Unidas. 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Quando do  
inicio da discussão do Projeto de Decreto  
Legislativo nº 9, de 1950, o Senador Afonso  
Arinos, Presidente da Comissão de Ralações, 
Exteriores, referindo-se à emenda do Senador  
Moura Andrade, declarou que S. Exa. a  
apresentara como de redação, mas  
posteriormente, a Comissão à considerara de 
subsitância. 

A Mesa aceitou o esclarecimento e procedeu 
nessa conformidade; todavia, como o Plenário  
acaba de ouvir, tanto o Senador Moura Andrade, 
autor da emenda, como o Senador Cunha Mello, 
ofereceram argumentos no sentido de caracterizá-la 
redacional. 

Diante da divergência, a Mesa resolve, com 
fundamento no parágrafo 2º do art. 232, solicitar, 
sôbre a matéria, o parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça da Casa. 

Continua em discussão o projeto com a 
emenda. (Passa). 

O SR. CUNHA MELLO (pela ordem) (*): – Sr. 
Presidente, de acôrdo com a decisão de V. Exa., a 
divergência sôbre a emenda deverá ser dirimida pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Não me parece assim, razoável que, estando 
o Plenário na dependência do parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça, seja encerrada a 
discussão na sessão de hoje. 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa entendeu 
deixar aberta a discussão não só por espírito liberal 
como pelo desejo de receber outros esclarecimentos 
e dar oportunidade aos Senhores Senadores de 
debaterem o assunto. 

A matéria voltará a Plenário logo que sôbre a 
mesma se manifeste a Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Está esgotada a Ordem do Dia. 
Não há orador inscrito. (Pausa). Convoco os 

Senhores Senadores para uma sessão extraordinária 
hoje, às 21 horas, com a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 – Votação, em discussão única, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 67, de 1959, que estima a 
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício 
financeiro de 1960, da parte referente ao Ministério 
da Guerra (Anexo nº 4 – Subanexo nº 4.16), tendo 
Pareceres da Comissão de Finanças: I – Sôbre o 
Projeto nº 548, de 1959, favorável ao mesmo e às 
emendas 2 a 6, contrário à de nº 1 e oferecendo as 
de ns. 6 (CF) a 37 (CF). II – Sôbre a emenda de 
Plenário (nº 38) nº 592 de 1959 – favorável, nos 
têrmos da subemenda que oferece. 

2 – Discussão única do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 6, de 1959 (número 165, de 1959), na 
Câmara dos Deputados) que aprova os acôrdos 
sôbre cooperação técnica e programas de serviços 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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técnicos especiais entre o Brasil e os Estados 
Unidos, tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 610 a 
613 de 1959, das Comissões de Constituição e 
Justiça; Relações Exteriores; Economia; e de 
Finanças. 

3 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 85, de 1959, que inclui escolas superiores 
entre os estabelecimentos subvencionados pelo 
Govêrno Federal (incluído em Ordem do Dia em 
virtude de dispensa de interstício concedida na 
sessão anterior a requerimento do Sr. Senador 
Daniel Krieger), tendo Parereces Favoráveis (ns. 617 
a 619, de 1959) das Comissões: de Constituição e 
Justiça; de Educação e Cultura; e de Finanças. 

4 – Discussão única do Projeto de  
Lei da Câmara nº 91, de 1959 número  
4.805, de 1959, na Câmara), que autoriza  
o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
 

Agricultura, o crédito especial de Cr$ 30.000.000,00 
em favor da Comissão de Desenvolvimento  
do Planalto de Ibiapaba (incluído em Ordem  
do Dia em virtude de dispensa de interstício 
concedida na sessão anterior, a equerimento  
do Sr. Senador Fausto Cabral). tendo Parecer 
Favorável, sob nº 620, de 1959, da Comissão  
de Finanças. 

5 – Discussão única do Parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sôbre a Mensagem nº 181, 
de 1959, pela qual o Sr. Presidente da República 
submete ao Senado a escolha do Diplomata Jaime 
Sloan Chermont para o cargo de Embaixador 
Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil junto ao 
Govêrno do Haiti. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 16 horas e 25 

minutos. 
 



148ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 26 DE OUTUBRO DE 1959 
 

EXTRAORDINÁRIA 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. FILINTO MÜLLER 
 

Às 21 horas acham-se presentes os Senhores 
Senadores: 

Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Zacharias de Assumpção. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Leônidas Mello. 
Mathias Olympio. 
Victorino Corrêa. 
Fausto Cabral. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Dix-Huit Rosado. 
Argemiro de Figueiredo. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Silvestre Péricles. 
Lourival Fontes. 
Heribaldo Vieira. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Otávio Mangabeira. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandés. 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Milton Campos. 
Moura Andrade. 
Lino de Mattos. 

Pedro Ludovico. 
Coimbra Bueno. 
Taciano de Mello. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Fernando Corrêa. 
Alô Guimarães. 
Gaspar Velloso. 
Souza Naves. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Irineu Bornhausen. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin. – (54). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 54 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, declaro aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Novaes Filho, 4º Secretário,  

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

O Sr. Cunha Mello. 1º Secretário, lê o 
seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

PARECER 
Nº 621, DE 1959 

 
Da Comissão de Finanças à Emenda nº 1 

(Plenário), oferecida ao Projeto de Lei da Câmara nº 
67, de 1959, que estima a Receita e fixa a Des- 
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pesa da União para o exercício financeiro de 1960 – 
Subanexo 4.04 – Comissão de Readaptação dos 
incapazes das Fôrças Armadas. 
 

Relator Sr. Fernando Corrêa. 
O eminente Senador João Vilasbôas  

ofereceu, em Plenário, emenda que aumenta,  
de Cr$ 3.100.000,00 para Cr$ 5.100.000,00, a 
dotação destinada a serviços de assistência social 
aos incapacitados das Fôrças Armadas e  
constantes do projeto de orçamento da CRIFA, para 
1960. 

A Comissão de Readaptação dos incapazes 
das Fôrças Armadas é órgão que tende  
à extinção, ou, pelo menos, a estacionar nos  
moldes em que vem funcionando há longos  
anos. 

Não vemos razão para o aumento proposto, 
até porque, para aprová-lo, necessitaríamos de 
justificação adequada, através da qual o órgão 
interessado demonstrasse a ampliação de seus 
"programas de assistência social", para o exercício 
vindouro. 

Nestas condições, a Comissão de Finanças é 
de parecer contrário à Emenda nº 1 (Plenário), 
oferecida ao projeto de orçamento da CRIFA, para 
1960. 

Sala das Comissões, em 23 de outubro  
de 1959. – Gaspar Velloso, Presidente. –  
Fernando Corrêa, Relator. – Lima Guimarães. –  
Ary Vianna. – Mem de Sá. – Francisco Gallotti.  
– Saulo Ramos. 
 

EMENDA A QUE SE REFERE O PARECER 
 

É lida e apoiada a seguinte: 
 

EMENDA Nº 1 
 

1) Para atender a serviços de qualquer 
natureza com a readaptacão e a formação 
profissional dos incapazes das Fôrças Armadas. 

Acrescente-se Cr$ 2.000.000,00, elevando a 
dotação para Cruzeiros 5.100.000,00. 

Justificação 
 

É insuficiente a dotação do projeto. Daí o 
aumento proposto. 

Sala das Sessões, em 20 de outubro de 1959. 
– João Villasbôas. 
 

PARECER 
Nº 622, DE 1959 

 
Da Comissão de Finanças sôbre a Emenda nº 

2 (Plenário) oferecida ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 67, de 1959, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício financeiro de 
1960 – Subanexo 3.02 – Conselho Nacional ide 
Economia. 
 

Relator: Sr. Fernando Corrêa. 
O eminente Senador João Vailasbôas 

ofereceu, em Plenário, emenda suprimindo dotação 
existente no orçamento do Conselho Nacional de 
Economia, para 1960. 

A dotação de Cr$ 150.000.00, que a emenda 
pretende suprimir, destina-se a obras de reparos, 
conservação e despesas de emergência com bens 
imóveis. 

Trata-se de inciso orçamentário comum a 
todos os órgãos e repartições, para atender a 
despesas de reparos e adaptações porventura 
necessários, durante o exercício, nos edifícios em 
que funcionem. 

Assim, não vemos razão para o corte 
proposto, uma vez que a dotação será necessária, 
mesmo que o Conselho de Economia se instale em 
prédio novo, em Brasília. 

Nestas condições, a Comissão de Finanças é 
de parecer contrário à Emenda nº 2 (Plenário), 
oferecida ao orçamento do Conselho Nacional de 
Economia, para 1960. 

Sala das Comissões, em 23 de outtubro de 
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Fernando 
Corrêa, Relator. – Lima Guimarães. – Ary Vianna. – 
Mem de Sá. – Saulo Ramos. – Fausto Cabral. – 
Caiado de Castro. – Francisco Gallotti. 
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EMENDA A QUE SE REFERE O PARECER 
 

Nº 2 
 

Anexo 3 – Órgãos Auxiliares. 
3.02 – Conselho Nacional de Economia. 
Verba 4.0.00 – Investimentos. 
Consignação 4.1.00 – Obras. 
Subconsignação: 
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação, 

despesas de emergência com bens imóveis – 
Cruzeiros 150.000,00. 

Suprima-se. 
 

PARECER 
Nº 623, DE 1959 

 
Da Comissão de Finanças sôbre a Emenda nº 

13, oferecida ao Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 
1959, que estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercício financeiro de 1960 – 
Subanexo 4.18 – Ministério das Relações Exteriores. 
 

Relator: Sr. Mem de Sá. 
O eminente Senador Caiado de Castro 

apresentou, em Plenário, Emenda nº 13, ao 
Orçamento do Ministério das Relações Exteriores, 
para 1960, de acôrdo com a qual são incluídos dois 
créditos: 

a) para auxiliar a participação do Brasil em 
competições esportivas internacionais, de caráter 
continental, realizada fora do Brasil, Cr$ 
5.000.000,00; b) para auxiliar a realização de 
atividades decorrentes dos Jogos Desportivos Luso-
Brasileiros, Cr$ 8.000.000,00. 

As dotações acima referidas deverão ser 
consignadas à Confederação Brasileira de 
Desportos. 

Sugerimos à Comissão de Finanças a rejeição 
da emenda, sem prejuízo do direito de seu autor 
repeti-la no anexo do Ministério da Educação e 
Cultura, quando, então, será apreciada sôbre a sua 
conveniência. 

Nestas condições, a Comissão de Finanças é 
de parecer contrário à Emenda nº 13 ao orçamento 
do Ministério das Relações Exteriores. 

Sala das Comissões, em 23 de outubro  
de 1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Mem  
de Sá, Relator. – Dix-Huit Rosado. – Saulo Ramos. – 
Fausto Cabral. – Francisco Gallotti. – Fernando 
Corrêa. – Lima Guimarães. – Ary Vianna. –  
Daniel Krieger. – Caiado de Castro. – Victorino 
Freire. 
 

EMENDA A QUE SE REFERE O PARECER 
 
Secretaria .de Estado – Encargos Gerais. 
2.0.00 – Transferência 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções 
2.1.02 – Subvenções Ordinárias 
Inclua-se: 
Confederação Brasileira de Desportos. 
1) Para auxiliar a participação do Brasil em 

competições desportivas internacionais, de caráter 
continental, realizadas fora do Brasil – Cr$ 
5.000.000,00. 

2) Para auxiliar a realização de atividades 
decorrentes dos Jogos Desportivos Luso – 
Brasileiros – Cr$ 8.000.000,00. 
 

PARECER 
Nº 624, DE 1959 

 
Da Comissão de Finanças sôbre a emenda  

de Plenário ao Projeto de Lei da Câmara nº 67,  
de 1959, que estima a Receita e fixa a Despesa  
da União para o exercício financeiro de 1960  
– Subanexo 4.08 – Conselho Nacional do  
Petróleo. 
 

Relator: Sr. Fernando Corrêa. 
Volta o subanexo de orçamento do  

Conselho Nacional do Petróleo a esta Comissão, a 
fim de que se pronuncie sôbre a emenda 
apresentada, em Plenário, pelo nobre Senador  
João Villasbôas. 
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A emenda aumenta de Cruzeiros 1.000.000,00 
para Cruzeiros 2.000.000,00 a dotação destinada às 
despesas com "estudos e planejamentos da indústria 
petroquímica na Bahia". 

Tendo em vista a importância dos serviços que 
os recursos em tela visam a atender, opinamos 
favoràvelmente à emenda. 

Sala das Comissões, em 23 de outubro de 
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Fernando 
Corrêa, Relator. – Lima Guimarães. – Ary Vianna. – 
Francisco Gallotti. – Daniel Krieger. – Fausto Cabral. 
– Mem de Sá. – Saulo Ramos. – Caiado de Castro. 
 

EMENDA A QUE SE REFERE O PARECER 
 

Nº 1 
 

1.6.00 – Encargos Diversos 
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento 

de programas, serviços e trabalhos específicos 
5) Para os estudos e planejamentos da 

indústria petroquímica na Bahia. 
Onde se lê: 
Cr$ 1.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 2.000.000,00. 

 
Justificação 

 
A dotação supra é insuficiente para os fins 

previstos. 
Sala das Sessões. – João Villasbôas. 

 
PARECER 

Nº 625, DE 1959 
 

Da Comissão de Finanças à Emenda  
nº 2 (Plenário), oferecida ao Projeto de  
Lei da Câmara nº 67, de 1959, que 
 

estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1960 – Subanexo 3.01 – 
Tribunal de Contas. 
 

Relator: Sr. Fernando Corrêa. 
O eminente Senador João Viliasbôas 

ofereceu, em Plenário, emenda mandando incluir, no 
orçamento do Tribunal de Contas, para 1960, 
dotação especial de Cruzeiros 15.000.000,00, para 
ocorrer às despesas com a mudança do referido 
órgão para Brasília. 

As despesas com a transferência de todos os 
órgãos da administração pública, para Brasília, 
deverão ser realizadas à conta do crédito próprio, 
inscrito no orçamento do DASP, e que será utilizado 
através do Grupo de Trabalho de Brasília, criado 
pelo Decreto número 43.285, de 25 de fevereiro de 
1958. 

Em reunião passada, a Comissão de  
Finanças teve a oportunidade de apresentar, à 
deliberação do Plenário, emenda mandando 
consignar, no orçamento do DASP, para 1960, a 
dotação global de Cruzeiros 1.450.000.000,00 para 
aquêle fim. 

À conta dos recursos acima citados correrão 
tôdas as despesas com a transferência da 
administração pública para Brasília. 

Dêsse modo, sugerimos a rejeição ida 
emenda. 

Nestas condições, a Comissão de Finanças é 
de parecer contrário à Emenda nº 2 (Plenário), 
oferecida ao orçamento do Tribunal de Contas para 
1960. 

Sala das Comissões, em 23 de outubro  
de 1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Fernando 
Corrêa, Relator. – Lima Guimarães. – Daniel  
Krieger. – Fausto Cabral. – Ary Vianna. – Francisco 
Gallotti. – Saulo Ramos. – Caiado de Castro. – 
Victorino Freire. 
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EMENDA A QUE SE REFERE O PARECER 
Nº 2 

 
Acrescente-se onde convier: 
Para custear a transferência do Tribunal para 

Brasília – Cruzeiros 15.000.000,00. 
 

PARECER 
Nº 626, DE 1959 

 
Da Comissão de Finanças ao Projeto de Lei 

da Câmara nº 67, de 1959, que estima a Receita e 
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro 
de 1960 – Subanexo 4.01.01 – Presidência da 
República. 

 
Relator: Sr. Fernando Corrêa. 
O Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959, 

que estima a Receita e fixa a Despesa da União para 
o exercício financeiro de 1960 – na parte referente 
aos Subanexos 4.01.01 e 4.01.02 – Presidência da 
República (despesas próprias e encargos gerais, 
respectivamente), consigna dotações no valor total 
de Cr$ 2.207.810.400,00 sendo Cruzeiros 
71.982.720,00 para as despesas próprias e, Cr$ 
2.225.827.680,00 para os encargos gerais. 

A primeira parcela diz respeito às despesas 
com a manutenção dos serviços e instalações da 
Presidência da República, enquanto a outra, 
denominada encargos gerais, reúne créditos 
destinados a certos e determinados órgãos que lhe 
são vinculados, tais como, os Conselhos de 
Desenvolvimento Nacional de Pesquisas, de 
Desenvolvimento do Nordeste e Coordenador do 
Abastecimento, o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e organismos anexos, bem assim 
a Comissão Nacional de Energia Nuclear. 

Por conseguinte, as despesas próprias  
da administração da Presidência correspondem  
a parcela sem grande significação no  
conjunto dos subanexos em aprêço,  
 

embora apresentem uma majoração de Cr$ 
19.213.560,00 sôbre as autorizadas para o exercício 
em curso. A Câmara dos Deputados, convém 
assinalar, efetuou uma redução de Cr$ 420.000,00 
na dotação solicitada na Proposta do Poder 
Executivo para o pagamento de diárias. 

Além disto, nada há de especial a esclarecer 
em relação a esta parte do orçamento em exame. 

No que diz respeito aos encargos gerais, se 
compararmos a dotação prevista no projeto com a 
autorizada para o exercício em curso, verificamos um 
aumento de Cruzeiros 1.191.827.680,00. 

Vejamos, no quadro anexo, onde incide o 
referido aumento, que corresponde a mais de Cr$ 
100% das dotações autorizadas no orçamento em 
vigor. 

De acôrdo com o quadro, duas dotações se 
destacam e pràticamente explicam a razão de ser da 
majoração de Cr$ 1.191.827.680,00. 

A primeira, de Cr$ 500.000.000,00, destinada 
à Comissão Nacional de Energia Nuclear, que não 
figura no Orçamento em vigor, pois suas despesas 
vêm sendo atendidas através de créditos especiais. 

A segunda, de Cr$ 327.435.000,00, 
consignada ao Núcleo de Planejamento Censitário, 
na qual estão computados Cr$ 300.000.000,00 para 
as despesas relativas ao Recenseamento Geral, em 
1960. 

Sòmente aí, portanto, temos aumentos que 
somam Cruzeiros 800.000.000,00. 

A parcela restante, distribuída pelos diversos 
órgãos relacionados, tem o abono provisório, 
autorizado pela Lei nº 3.531, de 19 de janeiro de 
1959, como o principal responsável pelo aumento. 

De um modo geral, salvo acréscimos 
resultantes de naturais reajustamentos das despesas 
variáveis, as dotações dos órgãos citados se 
mantêm em níveis equivalentes aos do exercício 
corrente. 

Prestados êsses esclarecimentos, 
submetemos o projeto à aprovação  
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desta Comissão, com as emendas, que passamos a 
relatar: a primeira, subscrita pelo Líder da Maioria, o 
eminente Senador Lameira Bittencourt, relacionada 
com os problemas de abastecimento; a segunda, de 
autoria do eminente Senador Jarbas Maranhão, para 
o Conselho Nacional de Pesquisas; a terceira, 
relativa à Comissão Nacional de Energia Nuclear; e a 
quarta, referente ao Conselho Nacional de 
Estatística. 

Nestas condições, a Comissão de Finanças é 
de parecer favorável ao projeto de Orçamento da 
Presidência da República para 1960, e às Emendas 
ns. 1 e 2, apresentando as de ns. 3 (CF) e 4 (CF). 

Sala das Comissões, em 23 de outubro de 
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Fernando 
Corrêa, Relator. – Lima Guimarães. – Ary Vianna. – 
Fausto Cabral. – Daniel Krieger. – Francisco Gallotti. – 
Saulo Ramos. – Caiado de Castro. – Victorino Freire. 

 

TÍTULOS 
Orçamento 

1959 
Cr$ 

Projeto 
Orçamento 
1960 – Cr$ 

 + 
ou – 
Cr$ 

      
1 –  Conselho de Desenvolvimento ................. 25.000.000 26.237.680 + 1.237.680 
2 –  Conselho Coordenador do 

Abastecimento .......................................... 35.000.000 38.000.000 + 3.000.000 
3 –  Conselho de Desenvolvimento 

Econômico do Nordeste ........................... 20.000.000 30.000.000 + 10.000.000 
4 –  Grupo de Trabalho para estudo da Bacia 

Hidrográfica do Rio Itajaí .......................... 7.000.000 7.000.000  – 
5 –  Comissão Executiva de Armazéns e Silos  – 50.000.000 + 50.000.000 
6 –  Núcleo de Planejamento Censitário, 

inclusive recenseamento geral, em 1960 . 25.000.000 327.435.000 + 302.435.000 
7 –  Conselho Nacional de Estatística ............. 470.000.000 680.750.000 + 210.750.000 
8 –  Escola Nacional de Ciências Estatísticas  22.000.000 29.321.000 + 7.320.000 
9 –  Conselho Nacional de Geografia ............. 160.000.000 227.084.000 + 67.084.000 

10 –  Conselho Nacional de Pesquisas ............. 270.000.000 310.000.000 + 40.000.000 
11 –  Comissão Nacional de Energia Nuclear ... – 500.000.000 + 500.000.000 
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EMENDAS 
Nº 1 

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

e programas, serviços e trabalhos específicos. 
Acrescente-se: 
2) ....................................................................... 
3) Despesas de qualquer natureza com a 

execução de programas regionais de abastecimento, 
no que se refere a assistência técnica, elaboração de 
projetos, especificações e orçamentos, inclusive 
execução direta de obras de construção de 
mercados, feiras permanentes e outros entrepostos 
de gêneros alimentícios, em colaboração com os 
Estados e Municípios, e, bem assim, pagamento de 
pessoal eventual, sujeito ao regime previsto na 
Consolidação das Leis do Trabalho, destinado a 
atender aos serviços de administração, fiscalização, 
auxiliares ou braçais dos mesmos mercados, 
mediante escala salarial prèviamente submetida ao 
Departamento Administrativo do Serviço Público, 
correndo os referidos pagamentos e demais 
despesas à conta de itens próprios constantes do 
Plano de Aplicação de Recursos, aprovado para o 
exercício, pelo Presidente da República – Cr$ 
200.000.000,00. 

 
Justificação 

 
Em emenda apresentada à Comissão de 

Orçamento da Câmara, já havia o Sr. Deputado 
Armando Falcão pedido o estabelecimento de uma 
verba de Cr$ 200.000.000,00, destinada a fazer face 
aos novos encargos do Conselho Coordenador do 
Abastecimento. 

Essa emenda não pôde, entretanto, ser 
aprovada, prejudicada que estava em virtude de uma 
norma regulamentar daquela Comissão que proíbe a 
apresentação de emendas visando ao aumento da 
verba de custeio. 

Todavia, por ocasião de uma reunião de 
ilustres Deputados, havida há dias na Secretaria 
Geral do Cons. Coordenador, apresentou o 
Deputado Martins Rodrigues, Presidente da 
Comissão de Orçamento da Câmara, uma sugestão 
acolhida com a maior simpatia pelos presentes, 
inclusive os Líderes do PSD, PTB e PSP, e pela qual 
se comprometia desde logo aquela Comissão a 
manter emenda que, sôbre a matéria, viesse a ser 
apresentada e aprovada pelo Senado Federal. 

É necessário esclarecer que a verba pleiteada 
se destina especialmente à construção, instalação e 
manutenção de novos mercados nesta Capital e nos 
Estados, a exemplo do Mercado Livre do Produtor 
Castelo. 

Em .. de outubro de 1959. – Lameira 
Bittencourt. 

 
Nº 2 

 
4.01.02 – Previdência da República (Encargos 

Gerais) 
2.0.00 – Transferências 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções 
2.1.01 – Auxílios 
3) Entidades autárquicas. 
2) Conselho Nacional de Pesquisas. 
Onde se diz: 
Cr$ 304.500.000,00 
Diga-se: 
Cr$ 450.000.000,00 

 
Justificação 

 
O Conselho Nacional de Pesquisas vem 

sofrendo uma contensão em seu programa de 
trabalhos por contingências financeiras cujas 
circunstâncias principais são as seguintes: 

1) a perda do poder de compra de nossa 
moeda no mercado interno, o que obriga à revisão 
dos valores de bôlsas de estudos de modo a que não 
se desinteressem os cientistas e técnicos sensíveis à 
atração de outros tipos de atividade melhor 
remunerados. 
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2) A posição desfavorável da taxa cambial que 
vem reduzindo, progressivamente, o número de 
bolsistas para aperfeiçoamento no estrangeiro, e 
bem assim a possibilidade de aquisição de 
equipamentos não produzidos no Brasil, naquele 
mercado. 

3) A subida de preço de tais equipamentos 
nesses mercados, o que em média orça por 30 por 
cento. 

Com impacto de tais fatôres adversos fica o 
Conselho Nacional de Pesquisas na contingência de 
ver perturbada a execução de seu programa que 
inclui compromissos seja com os meios científicos 
nacionais, seja com instituições estrangeiras com as 
quais tem estabelecido vínculos de cooperação. 
Assim, qualquer perda de capacidade do Conselho 
Nacional de Pesquisas terá reflexos lamentáveis na 
vida universitária do País onde a atividade  
de pesquisas e da alta formação técnica-científica 
repousa em maior parte no auxilio do  
Conselho. 

De um modo geral as instituições de pesquisa 
científica ou tecnológicas de todo o Brasil estão 
assistidas pelo Conselho Nacional de Pesquisas, 
sendo que várias delas encontram no auxílio do 
Conselho a razão de permanecerem em 
funcionamento. 

Na classe internacional, tem o Conselho 
Nacional de Pesquisas acordado cooperação, entre 
outros, com o Centre National de La Recherche 
Scientifique da França, com Consiglio Nazionale de 
La Richerce, italiano, Nation Science Foundation e 
National Academy of Science dos Estados Unidos, o 
que prevê intercâmbio de cientistas e técnicos de 
alto nível indispensável ao progresso da Ciência 
Brasileira. 

Não seria demais acrescentar que o Conselho 
Nacional de Pesquisas também se comprometeu com 
programas de âmbito nacional, de alcance indiscutível 
para o desenvolvimento do País, como sejam os  
 

de melhoramentos de pastagens, de rebanhos e 
combate às zoonoses, de genética de trigo, batata, 
milho etc., de tecnologia de curtimento com vista à 
uniformização e melhoria da produção de fisiologia 
vegetal especialmente para regiões úmidas e semi-
áridas, de defesa florestal e formação de 
silvicultores, de metalurgia física, de biologia marinha 
e da pesca e tecnologia do pescado, o qual tem nexo 
com programas análogos do Uruguai e da Argentina, 
com assistência técnica da FAO, do estudo dos vírus 
do vale amazônico e tantos outros de alto interêsse 
para o País. 

Ora, tais atividades só serão possíveis se o 
órgão fôr assistido com dotação orçamentária 
compatível, o que justifica de modo pleno a 
majoração que a emenda propõe. 

Sala das Comissões, em 20 de outubro de 
1959. – Jarbas Maranhão. 

 
Nº 3 

 
4.01.02 – Presidência da República (Encargos 

Gerais) 
2.0.00 – Transferências 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções 
2.1.01 – Auxílios 
3) Entidades autárquicas. 
Onde se diz: 
3) Comissão Nacional de Energia Nuclear – 

Cr$ 500.000.000,00. 
Diga-se: 
3) Comissão Nacional de Energia Nuclear – 

Cr$ 1.250.000.000,00. 
 

Justificação 
 

A Comissão Nacional de Energia Nuclear foi 
criada pelo Decreto nº 40.110, de 10 de outubro de 
1956, para atender o progresso da ciência nuclear e 
suas aplicações. 

O nosso País, em que pese a exigüidade de 
recursos aplicados a essa atividade científica, já 
alcançou posição brilhante no conceito das demais 
Nações. 

Para que possa ser assegurado o programa 
atômico brasileiro, que manterá o País em posição van- 
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guardeira na ciência nuclear e suas aplicações ao 
progresso nacional, a Comissão Nacional de Energia 
Nuclear necessita de meios compatíveis com tais 
objetivos. 

Êsse órgão, desde o início, por fôrça da 
Política Nacional de Energia Nuclear, recebeu 
pesados encargos de manutenção de indústrias de 
beneficiamentos de minérios radioativos, para os 
quais representa ela o único mercado. 

Seus créditos para 1950 sofreram um corte 
substancial, reduzidos de Cr$ 1.231.700.000,00 para 
Cruzeiros 976.700.000,00. 

De maneira evidente, para o ano de 1960, há 
necessidade de uma dotação maior em relação ao 
ano de 1959, não sòmente pela elevação do custo 
de vida em 26% neste ano, mas, ainda, pela parte do 
programa conseqüentemente a ser executada. 

Nestas condições, a parcela de Cr$ 500 
milhões para 1950, inferior a de 1959, deve ser 
elevada para Cr$ 1.250.000.000,00. 

A emenda sugerida procura manter a 
característica fundamental do desenvolvimento, 
restabelecido, assim, o atendimento imprescindível 
às necessidades de um órgão que tem a missão de 
acelerar uma tarefa de elevado alcance para a 
economia, a defesa e o prestígio da técnica e da 
ciência nacionais. 

 
Nº 4 

 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
2.0.00 – Transferências 
– Auxílios e Subvenções 
– Auxílios 
Entidades autárquicas. 
Onde se lê: 
1) Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística. 
1) Conselho Nacional de Estatística (inclusive 

Administração Geral do IBGE, Inspetorias Regionais 
de Estatística, Agências Municipais de Estatística – 
Cruzeiros 500.000.000. 

Leia-se: 
1) Conselho Nacional de Estatística (inclusive 

Administração Geral do IBGE, Inspetorias Regionais 
de Estatística, Agências Municipais de Estatística – 
Cruzeiros 560.000.000. 

 
PARECER 

Nº 627, DE 1959 
 

Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 67, de 1959, que estima a Receita 
e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro 
de 1960 – Subanexo 4.02 – Departamento 
Administrativo do Serviço Público. 

 
Relator: Sr. Fernando Corrêa. 
O presente subanexo do Projeto de 

Orçamento para 1960, fixa as despesas do 
Departamento Administrativo do Serviço Público em 
Cr$ 140.102.100,00. 

A dotação acima não considera os créditos 
solicitados pelo Poder Executivo, em sua Proposta 
Orçamentária, para as despesas relativas à mudança 
da, Capital Federal para Brasília. Êsses créditos 
foram cortados pela Câmara dos Deputados e 
somavam Cruzeiros 1.150 000.000,00. 

O projeto que ora examinamos reúne, assim, 
sòmente as despesas administrativas de 
manutenção do DASP, em 1960. 

Para essas despesas o Executivo pedira Cr$ 
153.102.100,00, verificando-se, dêsse modo, um 
corte de Cr$ 13.000.000,00, efetuado pela Câmara 
dos Deputados. 

Junto a êste parecer, sugerimos emendas  
que não apenas recompõem, a proposta original  
na parte das despesas administrativas, mas, 
também, consideram os créditos necessários às 
despesas com a transferência da Capital Federal 
para Brasília. 

Em relação a êste último caso, o único  
digno de referência especial, propomos  
emenda liberando créditos no valor de Cruzeiros  
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1.450.000.000,00, maior que o originalmente 
requerido na Proposta Orçamentária do Poder 
Executivo. 

É digno, também, de registro, que isso não 
fazemos intentando desfazer o profícuo trabalho da 
douta Comissão de Orçamento e de Fiscalização 
Financeira da Câmara dos Deputados. 

Não. Com as emendas procuramos, apenas, 
dar àquele órgão técnico a oportunidade de novo 
pronunciamento sôbre a matéria. 

Nestas condições, a Comissão de Finanças  
é de parecer favorável ao projeto de orçamento  
do Departamento Administrativo do Serviço  
Público, para 1960, e apresenta as emendas de 
números. 

Sala das Comissões, em 23 de outubro de 
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Fernando 
Corrêa, Relator. – Dix-Huit Rosado. – Saulo Ramos. 
– Fausto Cabral. – Lima Guimarães. – Francisco 
Gallotti. – Ary Vianna. – Caiado de Castro. – 
Victorino Freire. 

 
EMENDAS 
Nº 1 (CF) 

 
4.02 – Departamento Administrativo do 

Serviço Público 
1.0.00 – Custeio 
1.1.00 – Pessoal Civil 
1.1.04 – Salários de mensalistas 
Onde se lê: 
Cr$ 47.236.600,00 
Leia se: 
Cr$ 56.236.600;00 

 
Justificação 

 
A importância solicitada na presente emenda 

se destina ao pagamento da Tabela Única de 
Mansalistas do DASP, aprovada pelo Decreto nº 
46.933, de 8-10-59, e publicada no Diário Oficial de 
10 de outubro de 1959. 

Nº 2 (CF) 
 

4.02 – Departamento Administrativo do 
Serviço Público 

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

serviço 
Onde se lê: 
Cr$ 2.000.000,00 
Leia se: 
Cr$ 2.800.000,00 

 
Justificação 

 
Novos cálculos determinaram a conclusão de 

que a importância é insuficiente para arcar com as 
despesas decorrentes de concessões obrigatórias 
dessa gratificação a servidores que completarão o 
tempo de serviço necessário (20 ou 25 anos), no 
decorrer do exercício de 1960, nos têrmos da relação 
anexa. 

 
Nº 3 (CF) 

 
Presidência da República. 
4.02 – Departamento Administrativo do 

Serviço Público 
1.0.00 – Custeio 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação 
1.3.13 – Vestuários, uniformes, equipamentos 

e acessórios; roupa de cama, mesa e banho. 
Onde se lê: 
Cr$ 500.000,00 
Aumente-se para: 
Cr$ 700.000,00. 

 
Justificação 

 
O órgão necessita realmente da dotação 

constante da proposta orçamentária do Executivo, 
tendo em vista o número de pessoal subalterno, que 
tem direito a uniformes, macacões e aventais para o 
trabalho. A dotação do ano corrente não permitirá 
suprir as necessidades de vestuário. 
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Nº 4 (CF) 
 

Presidência da República. 
4.02 – Departamento Administrativo do 

Serviço Público 
1.0.00 – Custeio 
1.6.00 – Encargos Diversos 
1.6.11 – Seleção, aperfeiçoamento e 

especialização de pessoal 
Onde se lê: 
Cr$ 3.500.000 
Aumente-se para: 
Cr$ 5.500.000 

 
Justificação 

 
A dotação constante da proposta do Executivo 

se impõe como lógica conseqüência do programa 
que se traçou o DASP: realizar, em 1960, o concurso 
para Escrivão de Coletoria do Ministério da Fazenda. 

Referido concurso a que deverão concorrer, 
segundo se espera, mais de cinqüenta mil (50.000) 
candidatos em todo o País exigirá, êle só, despesas 
de certo vulto. Realizar-se á em todos os Estados. 
Demais disso, tal realização é imperativa, visto como 
se trata de carreira em que há interinos há mais de 
dois anos. Demiti-los, pura e simplesmente, não é 
aconselhável, porque prejudicial à Administração, 
acarretando baixa na arrecadação. A solução lógica 
e legal é proceder à realização do concurso. Para 
que isso se concretize, no entanto, necessário é dar 
à Administração os meios financeiros para o 
cumprimento da tarefa. 

Fácil é imaginar as despesas conseqüentes à 
realização de um concurso de âmbito nacional, como 
êsse, quando se sabe que são sete as matérias em 
que serão examinados os prováveis 50.000 
candidatos. 

Somem-se os gastos com bancas 
examinadoras, fiscais, executores, material, transporte 
de material para todo o território nacional, transporte de 
executores nos Estados, estada dos executores, en- 
 

fim, tôda a série de despesas com um concurso 
dêsse porte, e verificar-se á que a dotação prevista 
na proposta orçamentária não é exagerada. Antes 
pelo contrário. 

A presente emenda visa, pois, a restaurar  
a dotação prevista na proposta orçamentária  
do Executivo, a fim de propiciar à Administração  
os meios de que carece para realizar o concurso  
de Escrivão de Coletoria do Ministério da  
Fazenda. 

Não é possível que se queira pretender 
realizar concursos – instituto constitucional dos mais 
democráticos – para cargos públicos, sem que se 
dote a Administração dos recursos Indispensáveis à 
concretização dêsse mandamento. 

 
Nº 5 (CF) 

 
4.02 – Departamento Administrativo do 

Serviço Público 
1.0.00 – Custeio 
1.6.00 – Encargos Diversos 
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento 

de programas, serviços e trabalhos específicos 
1 – Despesas de qualquer natureza e 

proveniência com os trabalhos de elaboração e 
execução orçamentária, inclusive elaboração de 
estudos, pesquisas, levantamentos estatísticos, 
análises econômico-financeiro e inspeções para 
acompanhamento da execução orçamentária. 

Onde se lê: 
Cr$ 1.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 1.300.000,00 

 
Justificação 

 
O aumento proposto permitirá ao órgão 

desincumbir-se satisfatòriamente do elevado número 
de trabalhos que lhe cabem como órgão de 
assessoria da Presidência da República e para os 
quais é constantemente solicitado. 
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Nº 6 (CF) 
 

Presidência da República. 
4.02 – Departamento Administrativo do 

Serviço Público 
1.0.00 – Custeio 
1.6.00 – Encargos Diversos 
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento 

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

participação do DASP em programas especiais  
junto ao Instituto Internacional de Ciências 
Administrativas em Bruxelas e a outras entidades de 
Administração Pública nacionais e estrangeiras –  
Cr$ 1.500.000. 

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

participação do DASP em programas especiais com 
o Instituto Internacional de Ciências Administrativas 
de Bruxelas (Seção Brasileira) e a outras entidades 
de Administração Pública, nacionais e estrangeiras – 
Cruzeiros 2.000.000. 

 
Justificação 

 
Encontra-se o DASP vinculado ao Instituto 

Internacional de Ciências Administrativas de 
Bruxelas, bem como a outras entidades de 
Administração Pública nacionais e estrangeiras. 

A presente emenda, além de melhor 
caracterizar a natureza das despesas, visa a repor a 
dotação fixada na Proposta Orçamentária do 
Executivo. 

 
Nº 7 (CF) 

 
4.02 – Departamento Administrativo do 

Serviço Público 
1.0.00 – Custeio 
1.6.00 – Encargos Diversos 
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento 

de programas, serviços e trabalhos específicos. 

5) Despesas de qualquer natureza com a 
mecanização da elaboração e contrôle da execução 
orçamentária e com o cadastro de pessoal do serviço 
público. 

Onde se lê: 
Cr$ 1.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 2.000.000,00 

 
Justificação 

 
Pretende o DASP mecanizar os serviços de 

orçamento e cadastro do pessoal do serviço público, 
o que muito concorrerá para maior presteza e 
eficiência dos trabalhos ali realizados. 

A importância de Cr$ 2.000.000,00 é a mínima 
imprescindível para início da instalação e do material 
necessário. 

 
Nº 8 (CF) 

 
Inclua-se: 
4.02.02 – Departamento Administrativo do 

Serviço Público (Encargos Gerais). 
Despesas Ordinárias. 
Verba 1.0.00 – Custeio. 
Consignação 1.6.00 – Encargos Diversos. 
Subconsignações: 
1.6.29 – Diversos. 
1) Despesas de qualquer natureza com a 

remoção do pessoal para Brasília, inclusive 
amortização, aluguel e arrendamento de imóveis. 

2) Despesas de qualquer natureza com a 
transferência de repartições da administração pública 
federal para Brasília, inclusive aquisição de material, 
equipamentos, reparos, adaptações e construção de 
imóveis mediante convênio com o Grupo de Trabalho 
de Brasília, criado pelo Decreto nº 43.285, de 25-2-
58 – Cr$ 400.000.000. 

Total da Consignação 1.6.00 – Cr$ 
1.450.000.000. 

Total da Verba 1.0.00 – Cruzeiros 
1.450.000,00. 
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Total das Despesas Ordinárias – Cr$ 
1.450.000.000. 

Total Geral – Cr$ 1.450.000.000. 
 

Justificação 
 

A emenda visa a restabelecer os recursos 
propostos pelo Poder Executivo, a fim de possibilitar 
a remoção de funcionários, seus dependentes e 
bagagens e a transferência das repartições para 
Brasília. 

Em conseqüência do dispositivo legal que 
determinou seja realizada a mudança da Capital em 
21 de abril de 1960, o Poder Executivo criou o Grupo 
de Trabalho incumbido da transferência dos órgãos 
federais para a Nova Capital. 

Os trabalhos iniciais para a localização dos 
servidores e seus dependentes, bem como dos 
membros dos Três Poderes, e os de planejamento 
da instalação dos órgãos que devam ser transferidos 
já se acham em vias de conclusão, fato que leva a 
concluir pelas importâncias indicadas como o mínimo 
indispensável à efetivação das citadas medidas. 

Por outro lado, em conseqüência da 
necessidade de coordenação geral da mudança dos 
diversos órgãos e da assistência comum aos grupos 
de servidores a serem transferidos, as despesas 
decorrentes deverão ser centralizadas para a 
obtenção de maior economia. 

Daí parecer avultado o total proposto, o que 
poderia da mesma forma ocorrer caso fôsse diluído 
pelos vários órgãos da Administração. 

Cumpre também esclarecer que por êsses 
recursos também correrão as despesas com a 
remoção de pessoal e a transferência do P. 
Legislativo, do P. Judiciário, do Tribunal de Contas 
da União e do Conselho Nacional de Economia. 

 
PARECER 

Nº 628, DE 1959 
 

Da Comissão de Finanças  
sôbre a emenda de Plenário  
 

ao Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959,  
que estima a Receita e fixa a Despesa da União  
para o exercício financeiro de 1960 – Subanexo  
4.07 – Conselho Nacional de Águas e Energia 
Elétrica. 
 

Relator: Sr. Fernando Corrêa. 
A presente emenda, apresentada, em 

Plenário, pelo nobre Senador João Villasbôas, 
manda suprimir no subanexo orçamentário do 
Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica, a 
dotação destinada a "reparos, adaptações, 
conservação e despesas de emergência em bens 
imóveis". 

Justificando a medida, alega o seu autor que a 
dotação não será necessária, uma vez que o referido 
Conselho deverá transferir-se para Brasília, a 21 de 
abril de 1960. 

Parece-nos, entretanto, que, justamente 
devido à provável mudança a dotação que se 
pretende suprimir será de grande utilidade para o 
Conselho, pois, de um modo geral, os prédios 
construídos pela Companhia Urbanizadora da Nova 
Capital precisarão de adaptações que atendam às 
peculiaridades dos serviços. 

Nestas condições, opinamos contràriamente à 
emenda. 

Sala das Comissões, em 23 de outubro de 
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Fernando 
Corrêa, Relator. – Lima Guimarães. – Ary Vianna. – 
Saulo Ramos. – Mem de Sá. – Caiado de Castro. –
Fausto Cabral. 

 
EMENDA A QUE SE REFERE O PARECER 

Nº 1 
 

4.1.00 – Obras 
4.1.04 – Reparos, adaptações conservação e 

despesas de emergência com bens imóveis 
Suprima-se a dotação proposta de Cr$ 

30.000,00. 
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Justificação 
 

Devendo transferir-se para a Nova Capital, 
êsse Conselho, a 21 de abril do ano vindouro, 
desnecessária se faz a dotação supra. 

Sala das Sessões. – João Villasbôas. 
 

PARECER 
Nº 629, DE 1959 

 
Da Comissão de Finanças sôbre a Emenda nº 

3, ao Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro da 1960 – Subanexo 4.09 – 
Conselho de Segurança Nacional. 

 
Relator: Sr. Fernando Corrêa. 
Ao subanexo do Orçamento do Conselho de 

Segurança Nacional, em 1960, o nobre Senador 
João Villasbôas apresentou, em Plenário emenda 
que aumenta de Cruzeiros 90.000,00 para Cr$ 
190.000,00, a dotação destinada à aquisição de 
"material bibliográfico em geral e filmes". 

De acôrdo com a justificação da emenda, 
opinamos pela aprovação. 

Sala das Comissões, em 23 de outubro de 
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Fernando 
Corrêa, Relator. – Lima Guimarães. – Ary Vianna. – 
Daniel Krieger. – Fausto Cabral. – Saulo Ramos. – 
Caiado de Castro. – Victorino Freire. 

 
EMENDA A QUE SE REFERE O PARECER 

 
Nº3 

 
1.4.00 – Material Permanente 
1.4.03 – Material bibliográfico em geral; filmes 
Onde se lê: 
Cr$ 90.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 190.000,00 

Justificação 
 

A dotação supra é insuficiente para os fins a 
que se destina. 

Sala das Sessões. – João Villasbôas. 
O SR. PRESIDENTE – Está finda a leitura do 

Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Jefferson de 

Aguiar, primeiro orador inscrito. 
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (*): – Sr. 

Presidente, notícias auspiciosas a respeito das 
operações da Petrobrás S. A. no território 
espiritossantense, levam-me a ocupar a tribuna do 
Senado Federal para enaltecer a atividade benemérita 
dos Coronéis Janari Nunes e Idálio Sandenberg, ex e 
atual Presidente daquela sociedade. 

Tive ensejo de receber a apreciação admirável 
dos técnicos da Petrobrás, demonstrando que no 
território espiritossantense de Conceição da Barra a 
Aracruz, Municípios capixabas, pelas características 
geológicas e pelas análises feitas existe petróleo. 
Exibi ao ex-Presidente da Petrobrás vários 
documentos relacionados com aquêle território, 
especialmente com Santa Cruz, pôrto marítimo,  
onde as atividades da Itabira Iron e do Engenheiro 
Jaguar demonstraram a necessidade iniludível de se 
instalar a siderúrgica nacional, que por questões 
políticas e poderosas fôrças partidárias, foi 
construída no território do Estado do Rio, em  
Volta Redonda. 

Quando examinei os projetos do Engenheiro 
Jaguar, de 1923, e de outros engenheiros que 
apreciaram a possibilidade da construção do Pôrto de 
Santa Cruz, para a importação de carvão e exportação 
de minério de ferro, tive oportunidades várias  
de discursar na Câmara dos Deputados, demonstrando 
a necessidade inadiável de serem construídos  
o Pôrto e a Siderúrgica naquela região; mesmo  
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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porque, segundo estudos feitos pela Companhia 
Vale do Rio Doce S.A., de Barbados até Santa Cruz, 
importaria extraordinária e vantajosa redução de 
percurso, inclusive para a segurança nacional, pois a 
extensão é de apenas 32 quilômetros. 

Como, no entanto, o Espírito Santo é Estado 
pequeno e sem fôrça expressiva na política 
nacional, dado o reduzido número de contingentes 
expressivo do eleitorado capixaba, nenhum favor 
governamental foi deferido àquela unidade da 
Federação. Lamentàvelmente, marchamos sempre 
ao sabor de ensaios, tentativas e erros e sob o 
influxo de revoluções momentâneas ou daqueles 
que assumem o poder e exercem a atividade 
governamental. 

Na apreciação dêsse ponto, não tenho 
dúvida em afirmar, no Senado Federal, onde estão 
representados os Estados na dicotomia dos 
Poderes federativos, que apenas os Governos 
estaduais, com fortes contingentes políticos, têm o 
exercício do poder político na Federação. Lembro-
me, na oportunidade, da lição de Maurice 
Duverger, em obra monumental, recentemente 
publicada e traduzida, em espanhol. "É, sem 
dúvida, verdade irretorquível o afirmar-se que os 
Partidos políticos não respondem aos desafios da 
realidade. 

Sem ordem pragmática e sem ideologias 
definidas, marchamos sempre ao sabor dessas 
tentativas a que aludi há pouco; sem marcarmos o 
nosso roteiro com a formulação de opinião pública e 
sem as lideranças indispensáveis à realização das 
anamneses, fase primacial da dinâmica sociológica. Ao 
revés dessas atividades beneméritas de organização 
da sociedade e de indicação das vias adequadas para 
a solução das angústias sociais, marcamos nossas 
atividades apenas pelas soluções daquelas 
reivindicações que recebemos na manutenção da 
clientela eleitoral, que nos é imposta por uma 
 

mentalidade que deve ser reformada neste País. 
Tenho, por isso mesmo, Sr. Presidente, a 

convicção inarredável de que a organização dos 
quadros públicos não pode permanecer dentro das 
soluções que aí estão, atendendo-se a nomeações e 
aumentando-se o exército de servidores públicos, 
apenas pelas solicitações políticas e de pessoas 
influentes. 

Ainda há pouco, foi apresentada ao Senado 
proposição que merece a análise cuidadosa dos 
Senadores, porque nela deve ser inserida outra 
determinação coibitiva, impedindo-se a nomeação de 
servidores, ao sabor de solicitações políticas, 
fixando, porém, que o servidor público deverá 
alcançar um alistamento superior, na conquista do 
seu próprio saber e dos próprios títulos conseguidos, 
pelos conhecimentos, pelas provas, pela realização 
de concurso de títulos de prova. 

Sr. Presidente, esta digressão que faço é 
necessária, para demonstrar que aquêles fatôres 
primaciais do progresso do Espírito Santo, têm sido 
marcados numa prejudicialidade que deve impor-nos 
o dever de extirpar da história capixaba esta 
solicitação maior dos grandes e poderosos Estados 
da Federação. 

Deverei iniciar, dentro em breve, no Espírito 
Santo, uma cruzada para aumentarmos o número de 
eleitores, atingindo em curto prazo, cêrca de 
quatrocentos mil votos, para incrementarmos nosso 
poder de barganha na Federação e conquistarmos 
as obras que farão nosso progresso e estimularão 
nosso desenvolvimento econômico. 

Assegurando à União Federal cêrca  
de duzentos milhões de dólares, através da 
exportação de café, madeira e cacau, o Espírito 
Santo não tem recebido as benesses do Poder 
Central. Temos alcançado algumas realizações nos 
Governos Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek  
de Oliveira, ao passo que, na História pretérita 
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mais próxima, nada conseguimos, porque fomos 
desconhecidos dêsse Poder, que se voltava, 
permanentemente, para os grandes Estados, eis que 
seus delegados exerciam, realmente, a chefia 
política do País. 

Êste apêlo dirige-se também aos 
representantes dos pequenos Estados, para que 
adquiram posição superior na Federação, através de 
seu trabalho, do exercício do poder político, de maior 
solicitação do Poder Central, em benefício das suas 
coletividades. Só conseguiremos semelhante 
situação com o aumento do contingente eleitoral de 
cada unidade federativa, exibindo parcela de grande 
realce nas soluções dos problemas políticos. 

Ainda hoje os candidatos apresentados à 
escolha popular, provêm dos grandes Estados. 
Minas Gerais e São Paulo têm, não só o exercício do 
poder político, como, através de seus delegados, a 
total direção da política financeira do Brasil. 
Apreciando a Lei de Meios e a prestação de contas 
do Chefe do Executivo, verificamos que tôdas as 
dotações orçamentárias e as grandes realizações 
são levadas para as regiões das unidades já 
poderosas da Federação Brasileira. 

Êsse desequilíbrio político e econômico é fruto 
apenas da omissão dos representantes dos 
pequenos Estados, que poderiam, unidos, significar 
fôrça invejável e respeitável no momento de se 
desenvolverem as soluções dos problemas políticos 
e financeiros do País. Esquecemos, no entanto, essa 
participação ativa e dinâmica e nos mantemos 
apegados às decisões nacionais, tôdas inseridas nas 
resoluções anteriormente adotadas pelos partidos 
políticos brasileiros. 

Há poucos dias surgiu, no panorama político 
nacional, a candidatura do ilustre brasileiro, Sr. 
Juracy Magalhães, Governador do Estado da Bahia. 
Contra ela se lavantaram vozes de todos os 
quadrantes da Nação. Sob o ponto de vista po- 
 

pular de sensibilidade política, e até mesmo de 
união nacional, no entanto seria uma solução 
para o desequilíbrio político que se prevê e 
analisa, na Nação Brasileira, em suas fases 
históricas. 

Sr. Presidente, tenho divagado sôbre vários 
assuntos, todos êles totalmente integrados nesta 
dissonante apreciação do progresso do Estado do 
Espírito Santo, que tanto tem contribuído para o 
engrandecimento da indústria nas várias regiões 
do País, através do trabalho do seu povo, da 
exportação dos seus produtos e da percepção, 
pela União Federal, de grandes parcelas de ágios 
em dólares, que favorecem a balança cambial 
nacional. 

Sr. Presidente, deveria ler, nesta 
oportunidade, o trabalho que recebi da Petrobrás 
S.A., através de ofício que me dirigiu seu 
Presidente, o Sr. Idálio Sardenberg. Procederei a 
essa leitura, entretanto, na próxima sessão do 
Senado Federal, quando terei o ensejo de entregar 
aos representantes da imprensa, nesta Casa, o 
relatório das atividades beneméritas da Petrobrás 
S.A., em busca do ouro negro em favor da 
economia nacional. 

Mais uma vez, demonstrar-se-á, no Plenário 
de uma das Casas do Congresso Nacional, que os 
problemas da siderurgia e do petróleo poderiam 
ser resolvidos e atendidos, em grande parte, pelos 
trabalhos que vêm sendo desenvolvidos no 
território do Espírito Santo, sem dúvida, não 
apenas um traço de união nesta Federação mas 
ainda uma síntese do Brasil, porque ali, 
efetivamente, há um povo que só tem como alvo a 
grandeza do Brasil. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, 
requerimento que vai ser lido. 
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É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 392, DE 1959 

 
Nos têrmos do art. 330, letra c, do Regimento 

Interno, requeremos urgência para o Projeto de Lei 
da Câmara nº 7, de 1959. 

Sala das Sessões, em 26 de outubro de 1959. 
– Jefferson de Aguiar, como Líder do PSD. 

O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com o 
Regimento, o requerimento de urgência do nobre 
Senador Jefferson de Aguiar, será votado no final da 
Ordem do Dia. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
O SR. PRESIDENTE: – Havendo a Comissão 

de Finanças oferecido subemenda à Emenda nº 38, 
em face do Regimento deve ser aberta discussão 
especial sôbre a emenda e subemenda. 

O SR. CAIADO DE CASTRO (*): – Sr. 
Presidente, fui Relator na Comissão de Finanças, da 
Emenda nº 38, à qual dei parecer contrário,  
que foi aprovado. Posteriormente, entretanto, tive 
entendimento com o Comandante do Colégio Militar 
do Rio de Janeiro, que me explicou, mais do que 
satisfatório, que a emenda viria atender a situação 
de fato, pois a obra a que se refere já foi iniciada e 
está em franco progresso. Se não concedermos a 
verba para o próximo ano, o prejuízo decorrente da 
paralisação será igual ou maior do que a importância 
prevista. 

Apesar de ter oferecido parecer contrário à 
emenda, pelo fato de já existir verba de vinte milhões de 
cruzeiros votada para 1959, razão por que entendia 
desnecessária outra dotação para a mesma obra, em 
face das informações prestadas pelo Diretor do Colégio 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

Militar, vejo-me na contingência de pedir ao 
Senado a aprovação da Emenda nº 38. Estou 
realmente convencido de que, se a rejeitarmos 
causaremos ao ensino e ao Govêrno males bem 
maiores. 

Tendo em vista a situação difícil que o 
Brasil atravessa, tínhamos adotado o critério de 
cortar as verbas ao máximo. Consignamos, por 
isso, apenas cinco milhões de cruzeiros para 
essa obra. Em vista, porém, dos novos 
argumentos, peço ao Senado aprove a Emenda 
nº 38. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
subanexo, sem prejuízo das emendas. 

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

Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Nº 67, de 1959 
 
Estima a Receita e fixa a Despesa da União 

para o exercício financeiro de 1960 – Ministério da 
Guerra – Anexo 4 – Subanexo 4.16. 

 
(Publicado em Suplemento) 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação as 

Emendas ns. 2 a 37, com parecer favorável da 
Comissão de Finanças. 

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

Estão aprovadas. 
São as seguintes as emendas aprovadas: 
 

Nº 2 
 
4.0.00 – Investimentos  
4.1.00 – Obras 
4.1.02 – Início de Obras 
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Inclua-se: 
Construção da sede do Centro Preparatório de 

Oficiais da Reserva (CPOR), São Paulo – Cruzeiros 
5.000 000,00. 

 
Nº 3 

 
4.0.00 – Investimentos 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações 
4.2.10 – Instalações e Equipamentos para 

Obras  
Inclua-se: 
Para o Laboratório Químico Farmacêutico do 

Exército instalar a Segunda Divisão, equipar a 
mesma e a Cozinha no Distrito Federal – Cr$ 
5.000.000,00. 

 
Nº 4 

 
1.0.00 – Custeio 
1.6.00 – Encargos Diversos  
1.6.24 – Diversos 
Inclua-se: 
2) Despesas de qualquer natureza com a 

instalação e manutenção do Colégio Militar de Recife 
e Pernambuco – Cr$ 4.000.000,00. 

 
Nº 5 

 
4.0.00 – Investimentos 
4.1.02 – Início de Obras. 
Onde se diz: 
Inclusive, Colégio Militar de Vitória – Espírito 

Santo. 
Diga-se: 
Inclusive Colégio Militar de Vitória – 

Espírito Santo e Colégio Militar de São Luiz do 
Maranhão. 

 
Nº 6 (CF) 

 
Ministério da Guerra 
1.0.00 – Custeio 
1.1.00 – Pessoal Civil 
1.1.05 – Salários de Contratados 
Na proposta da Câmara: 
Onde se lê: 
Cr$ 6.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 16.000.000,00 
Para 1959 foi concedida o crédito de Cr$ 

15.476.000,00, idêntico ao votado para o exercício 
de 1958. 

Nº 7 (CF) 
 
Ministério da Guerra 
1.0.00 – Custeio 
1.1.00 – Pessoal Civil 
1.1.06 – Salário de Tarefeiro  
Na proposta da Câmara: 
Onde se lê: 
Cr$ 50.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 80.000.000,00 
Para 1959 foi votado o crédito de Cr$ 

60.000.000,00, repetindo o do exercício de 1958. 
 

Nº 8 (CF) 
 
Ministério da Guerra  
1.0.00 – Custeio 
1.1.00 – Pessoal Civil  
Na proposta da Câmara:  
Onde se lê: 
Cr$ 150.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 300.000,00 
 

Nº 9 (CF) 
 
Ministério da Guerra  
1.0.00 – Custeio  
1.1.00 – Pessoal Civil 
1.1.10 – Diárias 
Na proposta da Câmara: 
Onde se lê: 
Cr$ 180.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 360.000,00 
 

Nº 10 (CF) 
 
Ministério da Guerra 
1.0.00 – Custeio  
1.1.00 – Pessoal Civil 
1.1.16 – Gratificação pelo exercício de magistério 
Na proposta da Câmara: 
Onde se lê: 
Cr$ 1.700.000,00  
Leia-se: 
Cr$ 4.400.000,00 
 

Nº 11 (CF) 
 
Ministério da Guerra 
1.0.00 – Custeio 
1.1.00 – Pessoal Civil 
1.1.17 – Gratificação pela prestação de serviço 

extraordinário 
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Na proposta da Câmara: 
Onde se lê:  
Cr$ 500.000,00  
Leia-se: 
Cr$ 1.200.000,00 
 

Nº 12 (CF) 
 
Ministério da Guerra 
1.0.00 – Custeio 
1.1.00 – Pessoal Civil 
1.1.26 – Gratificação de representação 
Na proposta da Câmara: 
Onde se lê: 
Cr$ 56.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 172.000,00 
 

Nº 13 (CF) 
 
Ministério da Guerra 
1.0.00 – Custeio 
1.1.00 – Pessoal Civil 
1.1.29 – Diversos 
1) Gratificação a Professôres de ensino etc. 
Na proposta da Câmara: 
Onde se lê: 
Cr$ 800.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 2.200.000,00 
 

Nº 14 (CF) 
 
Ministério da Guerra  
1.0.00 – Custeio 
1.2.00 – Pessoal Militar 
1.2.06 – Diárias 
Na proposta da Câmara: 
Onde se lê: 
Cr$ 60.000.000,00  
Leia-se: 
Cr$ 120.000.000,00 
 

Nº 15 (CF) 
 
Ministério da Guerra 
1.0.00 – Custeio 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação  
1.3.02 – Artigos de expediente, desenho, 

ensino e educação 
Na proposta da Câmara: 
Onde se lê: 
Cr$ 25.000.000,00 

Leia-se: 
Cr$ 30.000.000,00 
 

Nº 16 (CF) 
 
Ministério da Guerra 
1.0.00 – Custeio 
1.3.00 – Material de Consumo de 

Transformação  
1.3.03 – Material de limpeza, conservação e 

desinfecção 
Na proposta da Câmara: 
Onde se lê: 
Cr$ 25.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 28.000.000,00 
 

Nº 17 (CF) 
 
Ministério da Guerra  
1.0.00 – Custeio 
1.3.00 – Material de Consumo de 

Transformação  
1.3.04 – Combustíveis e lubrificantes 
Na proposta da Câmara: 
Onde se lê: 
Cr$ 160.000.000,00  
Leia-se: 
Cr$ 188.000.000,00 
 

Nº 18 (CF) 
 
Ministério da Guerra 
1.0.00 – Custeio 
1.3.00 – Material de Consumo de 

Transformação  
1.3.10 – Matérias-primas e produtos 

manufaturados ou semi-manufaturados, destinados a 
qualquer transformação  

Na proposta da Câmara: 
Onde se lê: 
Cr$ 310.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 320.000.000,00 
 

Nº 19 (CF) 
 
Ministério da Guerra 
1.0.00 – Custeio 
1.3.00 – Material de Consumo de 

Transformação  
1.3.11 – Produtos químicos, biológicos, 

farmacêuticos e odontológicos; artigos cirúrgicos e 
outros de uso nos laboratórios 
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Na proposta da Câmara:  
Onde se lê: 
Cr$ 60.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 66.495.000,00 
 

Nº 20 (CF) 
 
Ministério da Guerra 
1.0.00 – Custeio 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação 
1.3.13 – Vestuário, uniforme, equipamentos e 

acessórios; roupas de cama, mesa e banho 
Na proposta da Câmara: 
Onde se lê: 
Cr$ 673.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 796.820.000,00 
 

Nº 21 (CF) 
 
Ministério da Guerra 
1.0.00 – Custeio 
1.4.00 – Material Permanente  
1.4.07 – Material de acampamento, de 

campanha e de pára-quedismo 
Na proposta da Câmara: 
Onde se lê: 
Cr$ 70.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 94.536.000,00 
Para 1959 foi concedido o crédito de Cr$ 

69.979.300,00 
 

Nº 22 (CF) 
 
Ministério da Guerra 
1.0.00 – Custeio 
1.4.00 – Material Permanente  
1.4.09 – Utensílios de copa, cozinha, 

dormitório e enfermaria 
Na proposta da Câmara: 
Onde se lê: 
Cr$ 11.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 12.100.000,00 
 

Nº 23 (CF) 
 
Ministério da Guerra  
1.0.00 – Custeio 

1.5.00 – Serviços de Terceiros  
1.5.08 – Serviços clínicos e de 

hospitalização 
Na proposta da Câmara:  
Onde se lê: 
Cr$ 2.200.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 6.000.000,00 
Para 1959 foi concedido o crédito de Cr$ 

2.208.100,00. 
 

Nº 24 (CF) 
 

Ministério da Guerra 
1.0.00 – Custeio 
1.5.00 – Serviços de Terceiros 
1.5.11 – Telefones, telefonemas, telegramas, 

radiogramas, porte postal e assinaturas de caixas 
postais. 

Na proposta da Câmara:  
Onde se lê: 
Cr$ 9.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 13.000.000,00 
 

Nº 25 (CF) 
 
Ministério da Guerra 
1.0.00 – Custeio 
1.6.00 – Encargos Diversos  
1.6.03 – Prêmios, diplomas condecorações e 

medalhas 
Na proposta da Câmara: 
Onde se lê: 
Cr$ 2.000.000,00  
Leia-se: 
Cr$ 3.200.000,00 
Para 1959 foi concedido o crédito de Cr$ 

2.010.160,00 
 

Nº 26 (CF) 
 
Ministério da Guerra 
1.0.00 – Custeio 
1.6.00 – Encargos Diversos  
1.6.15 – Representação etc. 
Na proposta da Câmara: 
Onde se lê: 
Cr$ 17.000.000,00  
Leia-se: 
Cr$ 50.000.000,00 
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Nº 27 (CF) 
 
Ministério da Guerra 
1.0.00 – Custeio 
1.6.00 – Encargos Diversos  
1.6.19 – Despesas gerais com a defesa 

nacional 
1) Execução da Lei do Serviço Militar e 

incrementamento da instrução militar. 
Na proposta da Câmara:  
Onde se lê: 
Cr$ 6.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 8.000.000,00 
Para 1959 foi concedido o crédito de Cr$ 

6.000.000,00 
 

Nº 28 (CF) 
 
Ministério da Guerra 
2.0.00 – Transferências 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções  
2.1.01 – Auxílios 
6) Fundações criadas pela União. 
1) Fundação Osório (Decreto-lei nº 8.917, de 

26 de janeiro de 1946). 
Na proposta da Câmara: 
Onde se lê: 
Cr$ 4.155.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 7.500.000,00 
 

Nº 29 (CF) 
 
Ministério da Guerra 
2.0.00 – Transferências 
2.6.00 – Transferências Diversas 
2.6.05 – Diversos 
Inclua-se: 
a) Para aquisição de casa própria dos ex- 

combatentes, de acôrdo com o art. 4º da Lei 
3.596, de 29 de julho de 1959 – Cruzeiros 
60.000.000,00. 

 
Nº 30 (CF) 

 
Ministério da Guerra 
4.0.00 – Investimentos 
4.1.00 – Obras 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras 

Acrescente-se à dotação global, a quantia de 
Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros) 
para a construção definitiva dos paióis do Depósito 
Central de Munição. 

 
Nº 31 (CF) 

 
Ministério da Guerra 
4.0.00 – Investimentos 
4.1.00 – Obras 
4.1.04 – Reparos, adaptações conservação e 

despesas de emergência com bens imóveis. 
Na proposta da Câmara: 
Onde se lê: 
Cr$ 131.200.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 150.000.000,00 
 

Nº 32 (CF) 
 
Ministério da Guerra 
4.0.00 – Investimentos 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações 
4.2.01 – Máquinas, motores e aparelhos 
Na proposta da Câmara: 
Onde se lê: 
Cr$ 80.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 130.000.000,00 
Para 1959 foi concedido o crédito de Cr$ 

128.990.900,00. 
 

Nº 33 (CF) 
 
Ministério da Guerra 
4.0.00 – Investimentos 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações 
4.2.03 – Camionetas de passageiros, ônibus, 

ambulâncias e jipes 
Na proposta da Câmara: 
Onde se lê: 
Cr$ 40.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 61.358.000,00 
Para 1959 foi votado o crédito de Cr$ 

59.166.900,00. 
 

Nº 34 (CF) 
 
Ministério da Guerra  
4.0.00 – Investimentos 
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4.2.00 – Equipamentos e Instalações 
4.2.06 – Tratores; equipamentos para 

rodovias; implementos agrícolas  
Na proposta da Câmara: 
Onde se lê: 
Cr$ 15.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 24.100.000,00 
 

Nº 35 (CF) 
 
Ministério da Guerra 
4.0.00 – Investimentos 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações 
4.2.08 – Embarcações e material flutuante; 

dragas e material de dragagem 
Na proposta da Câmara: 
Onde se lê: 
Cr$ 8.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 4.000.000,00 
 

Nº 36 (CF) 
 
Ministério da Guerra 
4.0.00 – Investimentos 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações 
4.2.11 – Reparos, adaptações, conservação e 

despesas de emergência com equipamentos 
Na proposta da Câmara: 
Onde se lê: 
Cr$ 10.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 15.000.000,00 
Para 1959 foi concedido o crédito de Cr$ 

15.000.000,00. 
 

Nº 37 (CF) 
 
4.0.00 – Investimentos 
4.3.00 – Desapropriação e Aquisição de Imóveis  
4.3.02 – Prosseguimento e Conclusão de 

Desapropriação e Aquisição de Imóveis 
Na proposta da Câmara: 
Onde se lê: 
Cr$ 20.000.000,00 

Leia-se: 
Cr$ 100.000.000,00 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 

Emenda nº 1, com parecer contrário da Comissão de 
Finanças. 

O SR. LIMA GUIMARÃES (para encaminhar 
a votação) (*): – Sr. Presidente, a Emenda nº 1 diz 
respeito à Confederação Colombiana Brasileira, 
criada pelo Decreto nº 22.894, de 6 de julho de 1933. 
Trata-se de organização oficial. Nosso orçamento, 
entretanto, não lhe atribui coisa alguma para sua 
subsistência. Nota-se que o próprio decreto, no seu 
art. 9º, declara: 

"As despesas da Confederação Colombófila 
Brasileira serão custeadas: 

a) pela verba normal orçamentária que o 
Govêrno anualmente fixar como auxílio;..." 

Ora, se há decreto que manda que o Govêrno, 
em seu Orçamento anual, fixe um auxílio para essa 
Confederação, trata se de imperativo legal a que não 
podemos fugir. Por conseguinte, devemos aprovar 
essa verba, para que a Confederação continue a 
existir. 

Na verdade, procede o argumento do nobre 
relator, que declara não precisar hoje o Exército de 
pombos correios, em virtude de dispor de tôdas as 
formas de transmissão. Todavia, essa 
Confederação existe e por conseguinte há 
despesas, porque os pombos têm que comer, 
ainda que, conforme a opinião do nobre relator 
possam ser comidos. 

Sr. Presidente, apelo para o Senado para que 
vote a favor da emenda, para que se cumpra o 
imperativo da lei. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
Emenda nº 1, com parecer contrário da Comissão de 
Finanças. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

 



– 909 – 
 

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

Está rejeitada. 
O SR. LIMA GUIMARÃES (pela ordem): – Sr. 

Presidente, requeiro verificação de votação. 
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à 

verificação da votação solicitada pelo nobre Senador 
Lima Guimarães. 

Os Senhores Senadores que aprovam a 
Emenda nº 1, queiram levantar-se. (Pausa). 

Vinte e um Senhores Senadores aprovaram a 
Emenda nº 1. 

Os Senhores Senadores que a rejeitam, 
queiram levantar-se. (Pausa). 

Quinze Senhores Senadores rejeitaram a 
Emenda nº 1. 

A emenda foi aprovada. 
É a seguinte a emenda aprovada: 
 

EMENDA Nº 1 
 
2.0.00 – Transferências 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções.  
2.1.01 – Auxílios 
Inclua-se: 
Para a Confederação Colombiana Brasileira: 
a) aquisição de cestas – Cruzeiros 150.000,00; 
b) aquisição de material colombófilo – Cr$ 

100.000,00; 
c) eventuais e prêmios – Cruzeiros 50.000,00. 
Total – Cr$ 300.000,00. 
O SR. VICTORINO FREIRE (para declaração 

de voto) (*): – Sr. Presidente, declaro que fui 
vencido na Comissão, onde votei pela aprovação da 
emenda, motivo por que mantive meu voto no 
Plenário. 

Era a declaração que tinha a fazer. 
O SR. PRESIDENTE: – A declaração de V. 

Exa. constará da Ata dos nossos trabalhos. 

Em votação a Emenda nº 38, sem prejuízo da 
respectiva subemenda. 

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

Está aprovada. 
É a seguinte a emenda aprovada: 
 

EMENDA Nº 38 
 
4.0.00 – Investimentos 
4.1.00 – Obras 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras 
Inclua-se: 
– Construção de um pavilhão destinado a 

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

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
subemenda. 

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

Está rejeitada. 
É seguinte a subemenda rejeitada: 
 

SUBEMENDA 
 
Onde se diz: 
Cr$ 30.000.000,00  
Diga-se: 
Cr$ 5.000.000,00 
O SR. PRESIDENTE: – A matéria vai à 

Comissão de Finanças para Redação Final. 
 
Discussão única do Projeto Legislativo nº 6, de 

1959 (nº 165, de 1959, na Câmara dos Deputados), que 
aprova os acordos sôbre cooperação técnica e 
programas de serviços técnicos especiais entre o Brasil 
e os Estados Unidos, tendo Pareceres Favoráveis, sob 
ns. 610 a 613, de 1959, das Comissões de Constituição 
e Justiça; Relações Exteriores; Economia e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto. (Pausa). 
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Ninguém pedindo a palavra declaro encerrada 
a discussão. 

Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 6, DE 1959 
 

(Nº 165-A, de 1959, na Câmara dos Deputados) 
 
Aprova os acordos sôbre cooperação técnica e 

programas de serviços técnicos especiais entre o 
Brasil e os Estados Unidos. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Ficam aprovados o Acôrdo Básico de 

Cooperação Técnica e o Acôrdo sôbre Programas de 
Serviços Técnicos Especiais assinados pelo Brasil e 
os Estados Unidos da América, a 19 do dezembro de 
1950 e 30 de maio de 1953 respectivamente. 

Art. 2º Êste decreto legislativo entrará em vigor 
na data de sua publicação. 

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

 
ACÔRDO SÔBRE PROGRAMAS DE 

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAIS ENTRE O 
GOVÊRNO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
E O GOVÊRNO DOS ESTADOS UNIDOS DO 
BRASIL. 

 
O Govêrno dos Estados Unidos da América e 

o Govêrno dos Estados Unidos do Brasil, tendo 
concluído um Acôrdo Geral de Cooperação Técnica, 
por troca de notas, no Rio de Janeiro, a 19 de 
dezembro de 1950, o qual dispõe sôbre a celebração 
de acordos suplementares relativos a programas e 
projetos específicos a serem executados, em 
comum, pelos dois mencionados Governos; e 

desejando estabelecer as condições  
para a prestação de serviços 
 

técnicos em todos os projetos, em andamento ou a 
serem adotados, que não se enquadrem no âmbito 
de Acordos de Programas referentes a setores 
específicos de atividade: 

Acordam no seguinte:  
 

Artigo I 
 

Serviços Técnicos Especiais 
 
1. O Govêrno dos Estados Unidos da América 

porá à disposição do Govêrno dos Estados Unidos 
do Brasil, sempre que êste os solicitar e aquêle 
concordar, os serviços de técnicos e especialistas 
em qualquer setor de atividade que se relacione com 
o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos 
do Brasil e que se enquadre nos objetivos do 
programa de Cooperação técnica dos Estados 
Unidos da América. 

2. Serviços técnicos serão postos à 
disposição do Govêrno dos Estados Unidos do 
Brasil, nos têrmos dêste Acôrdo, quando, 
solicitados e concedidos, não estejam previstos 
nos Acordos de Programas referentes a setores de 
atividades específicas que já tenham sido ou 
venham a ser celebrados entre as Partes 
Contratantes. 

3. As obrigações que o Govêrno dos 
Estados Unidos da América assume pelo presente 
Acôrdo serão compridas por intermédio da 
Administração de Cooperação Técnica (daqui por 
diante denominada "Administração"), órgão do 
referido Govêrno. A Administração cumprirá as 
obrigações decorrentes do recente Acôrdo através 
do Instituto de Assuntos Interamericanos, órgão 
regional da Administração para a América Latina, e 
obterá o concurso de outros órgãos do Govêrno 
dos Estados Unidos da América, bem como de 
outras instituições públicas e privadas, para o 
cumprimento dessas obrigações. 

Os técnicos e especialistas postos à 
disposição do Govêrno dos Estados Unidos do 
Brasil, nos têrmos dêste Acôrdo, juntamente com 
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os que tenham sido postos à disposição do mesmo 
Govêrno por fôrça de Acordos de Programas 
referentes a setores específicos de atividade, 
constituirão a Missão Técnica da Administração nos 
Estados Unidos do Brasil. A Missão Técnica será 
chefiada por um Diretor de Cooperação Técnica 
(daqui por diante denominado "Diretor"). O Diretor e 
demais membros da Missão Técnica serão 
nomeados pelo Govêrno doe Estados Unidos da 
América, sujeitas essas nomeações à aprovação do 
Govêrno dos Estados Unidos do Brasil. 

5. Todos os técnicos e especialistas postos à 
disposição do Govêrno dos Estados Unidos do 
Brasil, nos têrmos do parágrafo 1. dêste Artigo, 
prestarão serviços em conformidade com o disposto 
no presente Acôrdo e no Acôrdo Geral de 
Cooperação Técnica, acima referido. 

 
Artigo II 

 
Execução dos projetos 

 
1. O trabalho a ser executado nos têrmos dêste 

Acôrdo abrangerá uma série de projetos que deverão 
ser aprovados, conjuntamente, pelo Diretor de 
Cooperação Técnica e pelo representante do Govêrno 
Brasileiro para a Cooperação Técnica com os Estados 
Unidos da América, ou por outro representante que o 
Govêrno dos Estados Unidos do Brasil venha a 
designar para êsse fim. Êsses projetos serão 
elaborados pelo Diretor e pelo representante do 
Govêrno brasileiro, ou por seus assistentes, ou 
principais técnicos no respectivo setor de atividade 
devidamente autorizados, juntamente com o titular do 
Ministério em cuja esfera de responsabilidade se 
enquadre essa atividade (daqui por diante denominado 
"Ministro"), ou com o Governador de qualquer  
Estado do Brasil (daqui por diante denominado 
"Governador"), sempre que a responsabilidade  
por essa atividade não se enquadrar em esfera 
 

de ação federal. Cada projeto será objeto de um 
contrato por escrito assinado pelo Ministro, ou 
Governador, e pelo Diretor. Êsse contrato definirá 
o trabalho a ser executado; conterá disposições 
financeiras relativas aos gastos do projeto, 
excetuados os salários e outras despesas do 
pessoal a ser contratado para o projeto, pela 
Administração, e poderá conter quaisquer  
outras cláusulas que os signatários desejarem 
incluir. 

2. Concluída a execução de qualquer projeto, 
será lavrado um Memorando de Conclusão, assinado 
pelo Ministro ou Governador, e pelo Diretor, no qual 
serão relatados o trabalho executado, os objetos 
visados, as despesas efetuadas, as dificuldades 
encontradas e solucionadas e os dados 
fundamentais correlatos. 

3. Nos têrmos dêste Acôrdo, e como parte do 
programa de treinamento da Administração, 
especialistas, técnicos e outras pessoas que 
exerçam atividades relacionadas com o 
desenvolvimento econômico dos Estados Unidos do 
Brasil poderão ser enviados aos Estados Unidos da 
América, ou a outros países para fins de estudo e 
treinamento. 

4. As diretrizes e os processos que deverão 
regular a execução de cada projeto empreendido nos 
têrmos dêste Acôrdo, inclusive a assunção de 
obrigações, aplicação de fundos e prestação de 
contas, compra, emprêgo, inventários, contrôle e 
aplicação do patrimônio, admissão e dispensa do 
pessoal a ser empregado na execução do projeto, 
têrmos e condições de seu emprêgo, bem como 
tôdas as demais questões administrativas, serão 
determinadas, em conjunto, pelo Ministro ou 
Governador, e pelo Diretor. 

5. Todos os contratos e outros instrumentos e 
documentos relativos à execução de cada projeto 
empreendido nos têrmos dêste Acôrdo serão 
assinados pelos Ministro, ou Governador, e pelo Dire- 
  



– 912 – 
 
tor. Os livros e registros relativos a cada projeto 
estarão sempre sujeitos a exame por parte de 
representantes autorizados do Govêrno dos Estados 
Unidos da América e do Govêrno dos Estados 
Unidos do Brasil. O Ministro, ou Governador, e o 
Diretor apresentarão relatórios, aos dois Governos, 
sôbre as atividades de cada projeto, a intervalos 
oportunos mas nunca superiores a um ano, no caso 
de qualquer projeto cuja execução se prolongue por 
mais de um ano. 

6. Qualquer poder conferido, nos têrmos dêste 
Acôrdo, ao Ministro, ao Governador e ao Diretor, 
pode ser delegado por qualquer um dêles a qualquer 
dos seus respectivos assistentes com a condição de 
que tal delegação de poderes seja aceitável pelo 
outro. Essa delegação de poderes não afetará o 
direito que assiste ao Ministro, Governador e Diretor 
de submeter qualquer assunto diretamente ao outro, 
para exame de decisão. 

 
Artigo III 

 
Contribuições dos dois Governos 

 
1. A não ser em virtude de disposição em 

contrário, incluída em acordos sôbre projetos 
específicos, o Govêrno dos Estados Unidos da 
América pagará os salários e outras despesas dos 
especialistas e técnicos que, nos têrmos dêste 
Acôrdo, puser à disposição do Govêrno dos Estados 
Unidos do Brasil, bem como as demais despesas de 
ordem administrativa em que possa incorrer em 
conseqüência de atividades oriundas do presente 
Acôrdo. 

2. Além disso, os dois Governos incluirão, em 
cada novo contrato sôbre projeto a, ser celebrado 
nos têrmos dêste Acôrdo, disposições adequadas 
para ocorrer a todos os demais gastos previstos para 
o projeto em aprêço. 

3. O Govêrno dos Estados Unidos do Brasil 
pode, por conta própria e mediante acôrdo entre o 
 

Ministro, ou Governador, e o Diretor: 
a) nomear o pessoal, especialistas e outros, 

necessários para colaborar com os membros da 
Missão Técnica, designado pelo Diretor, para, cada 
projeto; 

b) providenciar quanto a local de trabalho, 
equipamento e móveis de escritório, outros 
equipamentos, materiais, inclusive os de consumo e 
serviços que estiver em condições de fornecer; 

c) possibilitar, para a execução de tais 
projetos, a assistência geral de seus demais órgãos. 

4. Os projetos a serem empreendidos nos 
têrmos dêste Acôrdo podem incluir a cooperação 
com órgãos governamentais federais, estaduais e 
municipais dos Estados Unidos do Brasil, bem como 
com organizações de caráter público ou privado e 
com organizações internacionais de que sejam 
membros os Estados Unidos do Brasil. Mediante 
acôrdo entre o Ministro, ou Governador e o Diretor 
poderão ser aceitas contribuições financeiras e  
outros, tais como bens materiais, serviços e 
facilidades oferecidos pelas entidades acima 
indicadas, para efetivação dos projetos aqui 
previstos. 

5. Todo o equipamento e material, inclusive o de 
consumo, adquirido para execução de qualquer projeto 
empreendido nos têrmos dêste Acôrdo, poderá ser 
utilizado na efetivação de tal projeto ou de qualquer 
outro aqui previsto. Quaisquer dêsses equipamentos e 
materiais que sobrarem após o término de qualquer 
projeto e que não forem necessários para quaisquer 
outros projetos empreendidos nos têrmos dêste 
Acôrdo, ficarão à disposição do Govêrno dos Estados 
Unidos do Brasil. 

 
Artigo IV 

 
Direitos e isenções 

 
1. O Govêrno dos Estados Unidos do Brasil 

concorda em conceder a cada projeto empreendido 
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nos têrmos dêste Acôrdo, bem como a todo o 
pessoal que trabalhe nesses projetos, todos os 
direitos e privilégios conferidos pelas suas leis, a 
seus órgãos e respectivo pessoal. 

2. Os equipamentos e materiais, inclusive os 
de consumo, fornecidos pelo Govêrno dos Estados 
Unidos da América, quer diretamente, quer 
mediante contrato com organização pública  
ou privada, para a execução de qualquer  
projeto empreendido nos têrmos dêste Acôrdo, 
entrarão nos Estados Unidos do Brasil livres  
de quaisquer direitos alfandegários e de 
importação. 

3. Os direitos e privilégios a que se refere o 
parágrafo 1º dêste artigo também serão 
concedidos à administração e ao pessoal do 
Govêrno dos Estados Unidos da América, no que 
se refere às atividades relacionadas com a 
execução de qualquer projeto empreendido nos 
têrmos dêste Acôrdo o aos bens materiais para tal 
fim utilizados. 

4. Todo o pessoal do Govêrno dos Estados 
Unidos da América empregado diretamente, ou 
mediante contrato com organização pública ou 
privada, que se encontre nos Estados Unidos do 
Brasil para executar trabalho decorrente do 
presente Acôrdo, e cuja entrada neste último País 
tenha sido aprovada pelo respectivo Govêrno, 
sôbre os quais deva pagar Impôsto de Renda e 
taxas de previdência social ao Govêrno dos 
Estados Unidos da América, de isenção de 
Impôsto de Renda e taxas de previdência 
brasileiras; de isenção de taxas sôbre bens 
materiais destinados a uso próprio; e de isenção 
de pagamento de quaisquer impostos e direitos 
alfandegários sôbre mercadorias de uso pessoal 
ou doméstico, trazidas ao País para uso próprio e 
de suas famílias. A intervalos convenientes, o 
Embaixador dos Estados Unidos da América  
junto ao Govêrno dos Estados Unidos do  
Brasil fornecerá ao Ministro das Relações 
Exteriores dêste uma relação do pessoal a 
 

que deverão ser aplicadas as disposições do 
presente parágrafo. 
 

Artigo V 
 
Efeitos sôbre certos acordos anteriores 

 
1. As disposições do presente Acôrdo aplicar-se-

ão, a partir da data de sua entrada em vigor, a tôdas as 
atividades empreendidas em virtude do disposto em 
cada um dos acordos de projetos que já tenham sido 
celebrados entre os dois Governos em geral sob a 
forma de troca de notas diplomáticas, em decorrência 
do trabalho da Comissão Interdepartamental de 
Cooperação Científica e Cultural, ou do Ato de 
Desenvolvimento Internacional. 

2. As disposições do presente Acôrdo aplicar-
se-ão, a partir da data de sua entrada em vigor, ao 
trabalho de qualquer técnico ou especialista até 
agora pôsto à disposição do Govêrno dos Estados 
Unidos do Brasil pelo Govêrno dos Estados Unidos 
da América, como parte do trabalho da Comissão 
Interdepartamental de Cooperação Científica e 
Cultural, órgão do Govêrno dos Estados Unidos da 
América, nos casos em que tal trabalho, até a 
presente data, não tenha sido objeto de um acôrdo 
ou entendimento por escrito, entre os dois Governos, 
e cuja execução deva continuar após a data da 
entrada em vigor do presente Acôrdo. 

 
Artigo VI 

 
Entrada em vigor e duração 

 
O Presente Acôrdo poderá ser denominado 

"Acôrdo Sôbre Programas de Serviços Especiais". 
As Partes Contratantes promoverão, a partir da 
data de sua assinatura, e dentro dos limites das 
respectivas atribuições administrativas, a 
aplicação do presente Acôrdo, o qual entrará 
definitivamente em vigor, uma vez satisfeitas  
as formalidades constitucionais das Par- 
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tes Contratantes. Êste Acôrdo será válido até 31 de 
dezembro de 1960, ou até três meses após a data 
em que qualquer dos dois Governos houver dado ao 
outro, por escrito, aviso da intenção de denunciá-lo, 
prevalecendo, das duas hipóteses, a que ocorrer 
primeiro. Fica entendido, todavia, que as obrigações 
das Partes Contratantes ficam sujeitas à 
disponibilidade de verba, de ambas as partes para os 
fins definidos. 

Em fé do que, os Plenipotenciários infra-
assinados firmaram o presente Acôrdo, em  
dois exemplares, nas línguas inglêsa e 
portuguêsa, sendo igualmente autênticos ambos 
os textos, e nêles apuseram seus respectivos 
selos. 

Feito no Rio de Janeiro, aos 30 de maio de 
1953. – João Neves da Fontoura. Walter N. 
Walmsley Jr. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara nº 85, de 1959, que inclui escolas 
superiores entre os estabelecimentos 
subvencionados pelo Govêrno Federal (incluído  
na Ordem do Dia em virtude de dispensa de 
interstício concedida na sessão anterior a 
requerimento do Sr. Senador Daniel Krieger), 
tendo Pareceres Favoráveis (ns. 617 a 619, de 
1959), das Comissões: de Constituição e  
Justiça; de Educação e Cultura e de Finanças. 

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

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

o projeto, queiram permanecer sentados.  
(Pausa). 

Está aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado que vai à 
sanção: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 85, DE 1959 
 

(Nº 1.524-G, de 1956, na Câmara dos Deputados) 
 

Inclui escolas superiores entre os 
estabelecimentos subvencionados pelo Govêrno 
Federal. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º São incluídas, nos têrmos da Lei nº 1.254, 

de 4 de dezembro de 1950, entre os estabelecimentos 
subvencionados pelo Govêrno Federal as Faculdades: 
Católica de Filosofia, da Universidade do Ceará; de 
Ciências Econômicas, da Paraíba; de Filosofia, 
Ciências e Letras "Santa Maria", de Belo Horizonte; de 
Filosofia, Ciências e Letras "Cristo-Rei", de São 
Leopoldo; de Filosofia, Ciências e Letras, da 
Universidade Mackenzie, de São Paulo; de Ciências 
Econômicas, da Universidade Católica de Pernambuco. 

Parágrafo único. São concedidas subvenções 
anuais de Cruzeiros 3.000.000.00 (três milhões de 
cruzeiros) à Faculdade Católica de Filosofia, da 
Universidade do Ceará, o de Cr$ 2.500 000 00 (dois 
milhões e quinhentos mil cruzeiros) às demais. 

Art. 2º Para ocorrer ao pagamento das 
subvenções correspondentes ao exercício de 1959, é 
o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério 
da Educação e Cultura, o crédito especial de 
Cruzeiros 15.500.000,00 (quinze milhões e 
quinhentos mil cruzeiros). 

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

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 91, de 1959 (nº 4.805, de 1959, na Câmara), que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Minis- 
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tério da Agricultura, o crédito especial de Cr$ 
30.000.000,00, em favor da Comissão de 
Desenvolvimento do Planalto de Ibiapaba (incluído 
em Ordem do Dia em virtude de dispensa de 
interstício concedida na sessão anterior, a 
requerimento do Senhor Senador Fausto Cabral), 
tendo Parecer Favorável, sob nº 620, de 1959, da 
Comissão de Finanças. 
 

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

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

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

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 91, DE 1959 

 
(Nº 4.805-B, de 1959, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Agricultura, o crédito especial de Cr$ 
30.000.000,00, em favor da Comissão de 
Desenvolvimento do Planalto de Ibiapaba. 

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

pelo Ministério da Agricultura, o crédito especial de 
Cr$ 30.000.000 00 (trinta milhões de cruzeiros), para 
ocorrer, no exercício de 1959, às despesas de 
instalação e funcionamento da Comissão do Planalto 
de Ibiapaba, criada pela Lei nº 3.161, de 1 de junho 
de 1957. 

Art. 2º Para a manutenção e funcionamento 
dêsse órgão, é o Poder Executivo obrigado  
a consignar anualmente, no Orçamento  
da República, a dotação de Cruzeiros 
 

40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros) . 
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
Discussão única do Parecer da Comissão de 

Relações Exteriores sôbre a Mensagem nº 181, de 
1959, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete ao Senado a escolha do Diplomata Jaime 
Sloan Chermont para o cargo de Embaixador 
Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil Junto ao 
Govêrno do Haiti. 

O SR. PRESIDENTE: – Tratando-se de 
matéria objeto de sessão secreta, solicito dos 
funcionários da Mesa as providências usuais. 

A sessão transformou-se em secreta às 21 
horas e 42 minutos e volta a ser pública às 21 horas 
e 55 minutos. 

O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a 
sessão. 

Em votação o Requerimento nº 392, do Sr. 
Jefferson de Aguiar, lido na hora do Expediente, de 
urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 7, de 
1959. 

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

Está aprovado. 
Em virtude do deliberado, a matéria será 

incluída na Ordem do Dia da terceira sessão 
ordinária, a partir desta. 

Esgotada a matéria da Ordem do Dia. 
Não há orador inscrito. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 

sessão, designando para a de amanhã, a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 
1 – Discussão única do Projeto de  

Decreto Legislativo nº 18, de 1959, de autoria  
da Comissão de Constituição e Justiça, que  
concede anistia a trabalhadores ou 
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servidores de emprêsa estatal ou privada, (em regime de 
urgência, nos têrmos do art. 330, letra c, do Regimento 
Interno, em virtude do Requerimento nº 383, de 1959, do 
Sr. Jefferson de Aguiar e outros Senhores Senadores, 
aprovado na sessão de 22 do mês em curso), 
dependente de pareceres das Comissões: de Legislação 
Social e de Segurança Nacional. 

2 – Votação em primeira discussão,  
do Projeto de Emenda à Constituição  
nº 1, de 1959, que altera dispositivos 
constitucionais referentes à localização da Capital 

Federal, a fim de possibilitar a sua transferência 
para Brasília, tendo pareceres da Comissão 
Especial: 1 – Sôbre o projeto (nº 230, de 1959), 
favorável, salvo quanto aos arts. 11, § 5º, do art. 
26, art. 63 e art. 8º (com voto em separado do Sr. 
Attílio Vivacqua); II – Sôbre o Substitutivo de 
Plenário (nº 507, de 1959), favorável, em parte 
(com voto em separado do Senhor Senador Attílio 
Vivacqua). 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 22 horas. 

 



149ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 27 DE OUTUBRO DE 1959 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. FILINTO MÜLLER 
 

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

Mourão Vieira.  
Cunha Mello. 
Lameira Bittencourt.  
Zacharias de Assumpção.  
Lobão da Silveira.  
Victorino Freire.  
Públio de Mello.  
Leônidas Mello.  
Mathias Olympio.  
Victorino Corrêa.  
Fausto Cabral.  
Fernandes Távora.  
Menezes Pimentel.  
Sérgio Marinho.  
Reginaldo Fernandes.  
Dix-Huit Rosado.  
Argemiro de Figueiredo. 
João Arruda. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão.  
Freitas Cavalcanti.  
Rui Palmeira. 
Silvestre Péricles.  
Lourival Fontes.  
Heribaldo Vieira.  
Ovídio Teixeira.  
Lima Teixeira.  
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar.  
Paulo Fernandes.  
Arlindo Rodrigues.  
Miguel Couto. 
Caiado de Castro.  
Gilberto Marinho.  
Afonso Arinos. 
Lima Guimarães.  
Milton Campos. 

Moura Andrade.  
Lino de Mattos.  
Coimbra Bueno.  
Taciano de Mello.  
João Villasbôas.  
Filinto Müller.  
Fernando Corrêa.  
Alô Guimarães.  
Gaspar Velloso.  
Souza Naves.  
Francisco Gallotti.  
Saulo Ramos.  
Irineu Bornhausen.  
Daniel Krieger.  
Mem de Sá. 
Guido Mondin. – (54). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 54 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, declaro aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Senhor Freitas Cavalcanti, Segundo 

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

O Senhor Cunha Mello, Primeiro Secretário, lê 
o seguinte: 

EXPEDIENTE 
 

Ofícios 
 

Da Câmara dos Deputados, sob  
números 1.847, 1.861, 1.868, 1.854 
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e 1.879, encaminhando autógrafos dos seguintes: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 97, DE 1959 
 

(Nº 4.659-B, de 1959, na Câmara dos Deputados) 
 

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial 
de Cr$ 3.000.000,00 para ocorrer a despesas feitas 
com a promoção do Campeonato Pan Americano  
de Judô e o comparecimento do Brasil aos 
campeonatos Latino-Americanos de Boxe e Mundial 
de Judô. 

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

alarde, pelo Ministério da Educação e Cultura – 
Conselho Nacional de Desportos – o crédito 
especial de Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de 
cruzeiros), destinado à Confederação Brasileira de 
Pugilismo, para atender a despesas decorrentes 
da promoção do Campeonato Pan-Americano de 
Judô, realizado nas cidades do Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte e São Paulo, e do comparecimento 
do Brasil aos campeonatos Latino-Americanos de 
Boxe e Mundial de judô, a serem realizados em 
Lima e Tóquio. 

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

À Comissão de Finanças. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 98, DE 1959 

 
(Nº 3.101-C, de 1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir,  

pelo Ministério da Educação e Cultura,  
crédito especiais destinados à Escola de En- 
 

fermagem, «Venceslau Brás», de Itajubá, à 
Faculdade de Serviço Social de Juiz de Fora e à 
Escola de Enfermagem Hermantina Beraldo, de Juiz 
de Fora. 
 

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

abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, os 
créditos especiais de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões 
de cruzeiros) e Cr$ 1.000.000.00 (um milhão de 
cruzeiros), destinados, respectivamente à Escola de 
Enfermagem «Venceslau Brás», de Itajubá, para a 
construção de seu novo edifício: à Faculdade de 
Serviço Social de Juiz de Fora e à Escola de 
Enfermagem Hermantina Beraldo, de Juiz de Fora, 
no Estado de Minas Gerais. 

Art. 2º – As entidades beneficiárias prestarão 
contas dêsse auxílio dentro de dois anos após o seu 
recebimento. 

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 99, de 1959 
 

(Nº 525-B, de 1959, na Câmara dos Deputados) 
 
Dispõe sôbre declarações de aspirante a 

oficial de Primeiros a Segundos-Tenentes da Polícia 
Militar do Distrito Federal. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – São consideradas a partir da 

conclusão do curso, sem direito a diferença de 
vencimentos atrasados, as declarações de aspirante 
a oficial dos Primeiros e Segundos Tenentes da 
Polícia Militar do Distrito Federal diplomados pela 
antiga Escola Profissional. 
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Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Às Comissões de Segurança Nacional e de 
Finanças. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 100, DE 1959 
 

(Nº 780-A, de 1959, na Câmara dos Deputados) 
 

Autoriza a abertura do crédito suplementar de 
Cruzeiros 555.379.320,00, do Orçamento do 
Ministério da Fazenda. 

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

abrir, ao Orçamento do Ministério da Fazenda, 
Anexo 4.15, 4.2 – Diretoria da Despesa Pública 
(Encargos Gerais) – Verba 2.0.00, Subconsignação 
2.2.02 – o crédito suplementar de Cr$ 
555.379.320,00 – (quinhentos cinqüenta e cinco 
milhões, trezentos e setenta e nove mil, trezentos e 
vinte cruzeiros) – assim discriminados: 

1) Para depósito no Banco do Nordeste  
do Brasil S. A. (artigo 6º) da Lei riº 1.649, de  
19 de julho de 1952, e art. 1º do Decreto n» 
33.643, de 24 de agôsto de 1953 – Cr$ 
444.303.456,00; 

2) Para o fundo de obra e socorros de 
emergência (Lei nº 1.004, de 24 de dezembro de 
1949, art. 1º, parágrafo 1º – Cruzeiros 
111.075.864,00. 

Art. 2º – A presente lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

À Comissão de Finanças. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 101, DE 1959 

 
(Nº 19-B, de 1959, na Câmara dos Deputados) 

 
Concede pensão especial à viúva e aos filhos 

de Bernardo ,Sayão de Carvalho Araújo, ex-Vice-
Governador do Estado de Goiás e ex-Diretor da 
Novacap. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É concedida a pensão especial de 

Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros) mensais a Hilda 
Cabral Carvalho Araújo, Fernando Carvalho Araújo, 
e Litian Carvalho Araújo, viúva e filhos de Bernardo 
Sayão Carvalho Araújo, ex-Vice-Governador do 
Estado de Goiás e ex-Diretor da Novacap. 

Art. 2º – Essa pensão será dividida em duas 
partes iguais, cabendo uma à viúva, que a perceberá 
enquanto se mantiver nesse estado, e a outra, 
rateada em partes iguais, aos filhos do extinto. 

§ 1º – Os filhos do sexo masculino 
mencionados no artigo 1º perderão direito ao 
benefício, quando atingida a maioridade, salvo 
ocorrer a hipótese de comprovada incapacidade para 
o trabalho; os do sexo feminino, no caso de 
contraírem matrimônio. 

§ 2º – Por morte da viúva beneficiada, a sua 
parte na pensão será transferida aos filhos, 
mencionados no artigo 1º. 

Art. 3º – A despesa com o pagamento dessa 
pensão correrá à conta da dotação orçamentária do 
Ministério da Fazenda destinada aos pensionistas da 
União. 

Art. 4º – Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Às Comissões de Economia e de Finanças. 
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Do Sr. João Guilherme de Aragão, dirigente  
do Grupo de Trabalho de Brasília, nos seguintes 
têrmos: 

Presidência da República. 
 

Departamento Administrativo do Serviço Público 
 

Of. nº 320-59 
Em 23 de outubro de 1959. 
Senhor Secretário: 
Em atenção aos pedidos formulados por V. 

Exa., em Ofícios ns. 619, 651 e 660, datados, 
respectivamente, de 7, 16 e 20 do corrente mês,  
a Secretaria dêste Grupo de Trabalho anotou a 
reserva de apartamentos de quatro quartos,  
situados no Bloco Residencial nº 10, da Superquadra 
número 206, de propriedade do Instituto de 
Previdência e Assistência aos Servidores do  
Estado, destinados a residência na Nova Capital  
dos Senhores Senadores: 

Filinto Müller – SQ-206 – B-10-601. 
Cunha Mello – SQ-206 – B-10-603. 
Novaes Filho – SQ-206 – B-10-102. 
Fausto Cabral – SQ-206 – B-10-502. 
Lameira Bittencourt – SQ-206 – B-10-201. 
João Villasbôas – SQ-206 – B-10-203. 
Góes Monteiro – SQ-206 – B-10-302. 
Lima Teixeira – SQ-206 – B-10-403. 
Ovídio Teixeira – SQ-206 – B-10-504. 
Heribaldo Vieira – SQ-206 – B-10-104. 
A propósito, cumpre-me informar que estamos 

envidando esforços no sentido de, dentro dos 
próximos vinte dias, podermos informar o aluguel  
e demais condições de locação dos citados  
imóveis. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Exa. os protestos da minha mais distinta 
consideração. 

– João Guilherme de Aragão, Dirigente do 
Grupo de Trabalho de Brasília. 

 
Avisos 

 
Do Sr. Ministro da Fazenda, como seguem: 

 
Aviso 

Nº 541 – 22-10-49 
 
Senhor Primeiro Secretário: 
Em referência ao Ofício nº C.F. 125, de 24 de 

setembro findo, no qual V. Exa. solicita o 
pronunciamento dêste Ministério sôbre o Projeto de 
Lei nº 182, de 1958, que regula isenções do Impôsto 
de Vendas e consignações nos Territórios Federais, 
tenho a honra de transmitir a Vossa Excelência 
cópia do parecer emitido a respeito pela Diretoria das 
Rendas Internas, adotado pela Diretoria Geral da 
Fazenda Nacional, com o qual estou de acôrdo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Exa. os protestos da minha alta estima e distinta 
consideração – Paes de Almeida. 

 
DIRETORIA DAS RENDAS INTERNAS 

 
Parecer A. T. nº 396-59 

 
Assunto: Isenção do Impôsto de Vendas e 

Consignações sôbre operações realizadas nos 
Territórios Federais. 

 
Pelo documento de fôlha um, procedente da 

Comissão de Finanças, do Senado Federal, foi 
solicitada a informação dêste Ministério sôbre a 
repercussão que terá na arrecadação federal nos 
Territórios, o Projeto de Lei da Câmara nº 182-58. 
Consta do processo outro Projeto de nº 746-A-55, 
também da Câmara, tratando do mesmo assunto, 
anteriormente vindo a exame desta Diretoria. 
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2. É esta a redação do Projeto 746-A- 
55: 

«Art. 1º – Nos Territórios Federais, ficam 
isentos do Impôsto de Vendas e Consignações, os 
produtores que se dedicarem à primeira operação de 
borracha, de que trata o artigo 4º, de Decreto lei nº 
4.841, de 17 de outubro de 1942. 

Parágrafo único. Ficam suspensas as multas 
resultantes da interpretação executiva em relação 
aos produtores seringalistas da região, e são 
anistiadas aquelas que porventura já tenham sido 
lançadas pelo fisco federal». 

3. A êsse projeto, foi proposto pela Comissão 
de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, 
o Substitutivo que se vê às fls. 3 verso, constituindo-
se de: 

a) «Art. 1º – É isenta do Impôsto de Vendas e 
consignações nos Territórios Federais, a primeira 
operação do pequeno produtor. 

Parágrafo único. Considera-se pequeno 
produtor, para os fins desta lei, o que tiver produção 
anual não superior a sessenta vêzes o valor do 
salário mínimo vigente». 

b) uma reprodução liberal, no artigo 27, letras 
a e j, de idênticas disposições constantes do art. 56, 
do Regulamento em vigor, que, aprovado pelo 
Decreto nº 22.061, de 9 de novembro de 1932, 
disciplina a cobrança do Impôsto de Vendas e 
Consignações nos Territórios; e, neste artigo, do 
acréscimo de favor isencional para: 

«k) as vendas e consignações de papel 
destinado exclusivamente à impressão de jornais, 
periódicos e livros; 

1) as vendas e consignações de livros, não 
considerados como tais os livros em branco, ou 
simplesmente pautados ou riscados, para 
escrituração de qualquer natureza; 

m) as vendas e consignações de jornais e 
revistas; 

n) o retôrno de vasilhame vazio; 
c) a primeira operação de venda de borracha, 

feita por seringueiros e seringalistas.» 
c) uma proposta de anistia nestes têrmos: 
«Os débitos fiscais anteriores originários de 

operações de vendas previstas na letra «o» dêste artigo 
e bem assim as respectivas multas, ficam cancelados, 
para todos os efeitos». (Parágrafo único, art. citado). 

4. E daí surgiu o Projeto nº 746-B-55 (fls. 6), 
com redação idêntica à do mencionado Substitutivo. 

5. O Projeto nº 182-58, cujo exemplar se vê às 
fls. 7, objeto da solicitação de fôlha um, é, por sua 
vez, uma reprodução do de nº 746-B de 1955, já 
examinado por êste Ministério, que opinou pela sua 
aprovação (fls. 10 e 11). 

6. Pelo que vai resumido e comparando-se o 
projeto com os dispositivos da legislação vigente, 
verifica-se que só há inovação: 

1) quanto ao benefício de que tratam as letras 
k a o, do artigo 2º, do Projeto 182-58; 

2) na parte em que se fixa o entendimento de 
«pequeno produtor» (Parágrafo único, do artigo 1º, 
do projeto; 

3) relativamente à anistia de que trata o 
Parágrafo único, do art. 2º. 

Apenas nessa parte, pois, a projetada lei há de 
ser examinada como possível de influir sôbre a 
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arrecadação federal nos Territórios. 

7. Ao que nos parece, as isenções 
consubstanciadas nas letras k a n, no item anterior, 
em razão do pequeno volume das respectivas 
operações nas áreas em questão, terão influência 
diminuta. 

8. O benefício previsto na letra o, do projeto, 
isentando a primeira venda, atinge exclusivamente a 
mercadoria vendida pelo próprio produtor, o que nos 
parece uma repetição do que estatui a letra b (art. 
2º), do mencionado projeto, situação, por sua vez, 
igual à vigorante, no momento, não afetando, assim, 
a renda da União. 

9. Sôbre o entendimento de «pequeno 
produtor», previsto no parágrafo único, art. 1º, do 
projeto, nenhuma restrição há, outrossim, a formular, 
não só porque não afeta sèriamente a arrecadação, 
como por parecer uma conseqüência lógica do 
disposto no item IV, artigo 19, da vigente 
Constituição Federal, ao determinar seja isenta  
do tributo a primeira operação do pequeno  
produtor. 

10. Relativamente ao estipulado sôbre a 
anistia, não cabe, pelos motivos apontados, qualquer 
ressalva. 

11. Assim, nada há que objetar quanto à 
transformação em lei, do Projeto nº 182-58. 

À consideração do Senhor Diretor. 
A.T., em 8 de outubro de 1959 – Wilson 

Sant'Anna – Assessor Técnico. 
De acôrdo. À consideração superior. D.R.I., 

em 13 de outubro de 1959. – Abiathar Brito, Diretor 
Interino. 

 
DIREÇÃO GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL 
 
Esta Direção Geral, manifestando-se  

de pleno acôrdo com o Parecer da  
Diretoria das Rendas Internas, nada tem a  
opor à aprovação do Projeto de Lei nº 182 
 

de 1958, da Câmara dos Deputados, anexo, em 
publicação avulsa. 

À consideração do Senhor Ministro. 
Direção Geral da Fazenda Nacional, 14 de 

outubro de 1959. – Raymundo Brígido Borba, Diretor 
Geral Interino. 

Dê-se conhecimento ao Requerente. 
 

Aviso 
Nº 542 

 
22 de outubro de 1959 

 
Senhor Primeiro Secretário: 
Em referência ao Ofício nº 231, de 27 de maio 

último, com o qual V. Exa. transmitiu o teor do 
Requerimento nº 120, de 1959, em que o Sr. 
Senador Lino de Mattos solicita informações sôbre a 
exportação e produção de ouro em 1957 e 1958 
pelas emprêsas Companhia Morro Velho, Mineração 
Hannace Ltda., e Hanna Co.; tenho a honra de 
encaminhar a V. Exa. cópia dos esclarecimentos 
prestados a respeito pela Superintendência da 
Moeda e do Crédito. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Exa. os protestos da minha alta estima e distinta 
consideração. – Paes de Almeida. 

Rio de Janeiro, 5 de agôsto de 1959. 
 

Ofício DE – DIBAP 65-59: 
 
Senhor Chefe do Gabinete, 
Referimo-nos ao Processo SC. 125.873-59 

(SMC nº 437-59), relativo ao Requerimento nº 120, 
de 1959, em que o Senhor Senador Lino de Mattos 
solicita informações do Poder Executivo sôbre 
assuntos ligados ao ouro. 

Comunicamos a V. Sa. para os devidos fins, 
que a matéria foi estudada por esta Superintendência, 
no que lhe é pertinente, cabendo-nos responder, 
apenas, ao 6º quesito, da seguinte forma: 
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– Em 1958, O Conselho desta 
Superintendência, em sessões de 7-2 e 30-9, fêz a 
St. John d'El Rey Mining Co. algumas concessões, 
conforme síntese, em anexo, das resoluções 
tomadas naquelas datas. Essas concessões, 
conquanto adotadas em caráter geral, foram 
aplicadas exclusivamente a St. John d'El Rey Mining 
Co., tendo em vista os aspectos socais que 
envolveriam o iminente encerramento das operações 
daquela Companhia. 

Quanto aos demais quesitos, esclarecemos 
que, nesta data, estamos encaminhando o processo 
à Carteira de Câmbio, para prestar as informações 
que forem de sua alçada. 

Ao ensejo, apresentamos a Vossa Senhoria os 
nossos protestos de estima e consideração. – 
Herculano Borges da Fonseca, Chefe do 
Departamento Econômico. 

 
ATA 702, DE 7-2-959 
ST. JOHN. D'EL REY 

MINING CO. 
 

Aprovado, por unanimidade, o Relatório da 
Comissão incumbida de apurar os custos reais de 
operação das minas de ouro nacionais, propondo as 
seguintes condições: 

a) prazo até 30-6-58, prorrogável até 31-12-58, 
caso tal dilação seja comprovadamente necessária à 
conclusão dos estudos e trabalhos de reorganização 
de Morro Velho; 

b) subsídio igual, no máximo, ao «deficit» 
direto da produção, determinado pelo esquema de 
apropriação sugerido; 

c) a epigrafada sujeitar-se-á enquanto no 
regime instituído pelo Conselho, à fiscalização de 
suas operações, dando livre acesso aos registros 
contábeis e arquivos e apresentando ao Banco do 
Brasil balancetes demonstrativos de cada mês, 
dentro do prazo estabelecido pelo Banco; e 

d) a emprêsa se obrigará  
a apresentar ao Govêrno Federal, até 
 

30 de junho de 1958, relatório prévio ou definitivo 
sôbre as medidas que adotará para elevar a 
produtividade de Morro Velho. 

 
ATA 759, DE 30-9-958 

 
Aprovada a prorrogação do prazo de vigência 

do subsídio até 31 de dezembro de 1959, no máximo, 
conforme pleiteado pela St. John d'El Rey Mining Co., 
podendo a Carteira de Câmbio, à opção da Cia., 
aplicar na recompra das divisas correspondentes às 
entregas de ouro, a fórmula aprovada ou as taxas do 
mercado livre de câmbio. Resolvido ainda não se 
justificarem, salvo motivos supervenientes, novos 
estudos a respeito e, bem assim, o preparo da 
mensagem ao Congresso regulamentando o assunto, 
como anteriormente deliberado. 

Rio de Janeiro, 1 de outubro de 1959. 
 

CAMIG-GECAM – 3/4.306-59 
 
Senhor Chefe do Gabinete. 
Temos o prazer de nos referir ao incluso 

Processo nº SC. 125.873-59, encaminhado a esta 
Carteira pela Superintendência da Moeda e do 
Crédito, a fim de complementarmos as informações 
que prestou a V. Sa. com o Ofício nº DEDIBAP-65-
59, de 5, de agôsto de 1959, face ao Requerimento 
nº 120, de 1959, subscrito pelo Senador Sr. Lino de 
Mattos, em que solicita ao Poder Executivo 
esclarecimentos sôbre a compra, produção e 
exportação de ouro no período 1957-1958, e 
importações de mercadorias realizadas pela Cia. 
Morro Velho, Mineração Hannace Ltda. e Hanna Co., 
no ano de 1958. 

Sôbre o assunto, e de acôrdo com elementos 
colhidos junto à nossa Carteira de Comércio Exterior, 
à qual a matéria também diz respeito, passamos a 
responder aos demais quesitos, de 1 a 5, constantes 
daquele requerimento: 

1º Segundo verificação levada  
a efeito em nossos arquivos, du- 
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rante os anos de 1957, 1958 e 1959, até a presente 
data, não foi emitida qualquer licença cobrindo 
exportação de ouro. 

2º) A Cia. Morro Velho (St. John d'El Rey 
Mining Co. Ltd.) obteve autorização para importar, 
durante o ano de 1958, materiais diversos, nos 
seguintes montantes em moedas estrangeiras: 

Fr. Blg. 284.200,00. 
Sw Kr. – 270.000,00. 
US$ – 32.466,10 
£ – 134.718-07-00. 
Observação – Os montantes acima dizem 

respeito a licenças concedidas sem cobertura 
cambial como investimento de capital estrangeiro, 
não tendo havido licenciamento de outra espécie. 

A Mineração Hannace Ltda., durante o mesmo 
período, obteve autorização para importar 
equipamentos diversos, de acôrdo com os seguintes 
montantes: 

Fr. Blg. – 563.245,00. 
Sw. Fr. – 451.695,00. 
US$ – 1.131.820,38. 
Observação – Os montantes acima dizem 

respeito a licenças concedidas sem cobertura 
cambial para materiais sujeitos a retôrno ou 
transformação em investimento de capital 
estrangeiro, não tendo havido outra espécie de 
licenciamento. 

A Mineração Hanna do Brasil Ltda, não obteve 
autorização alguma para importar, durante o ano de 
1958. 

Nota – Não dispomos, no momento, de 
elementos que identifiquem, com exatidão, o 
montante das importações realizadas pelas citadas 
emprêsas no ano de 1958, porquanto, em verdade, o 
contrôle da utilização de licenças é da alçada das 
autoridades alfandegárias. 

3º A St. John d'El Rey Mining Co. Ltd. obteve 
autorização para importar sem cobertura cambial, pelo 
regime da Instrução nº 113 da SUMOC, equipamentos 
diversos no valor de até £ 913.192.18, já 
 

tendo sido emitidas licenças para um total de £ 
881.436-11-07. 

A Mineração Hanna do Brasil Ltda. obteve 
autorização para importar, nas mesmas condições, 
materiais diversos no valor de até US$ 19.811,37, já 
tendo sido emitidas licenças para êsse total. 

A Mineração Hannace Ltda., não obteve, até a 
presente data, autorização alguma para importar, 
sem cobertura cambial, nas condições da citada 
Instrução. 

4º Desconhecemos qualquer vinculação de 
importação de mercadorias com base na exportação 
de ouro. 

5º a) Não temos elementos para responder 
integralmente a êste quesito, pois de há muito se 
acha suspensa a fiscalização outrora exercida pela 
Fiscalização Bancária. Pelos dados de que 
dispomos, pois, só a partir de 7 de fevereiro de 1958 
a St. John d'El Rey Mining passou a comunicar a 
esta Carteira o volume de sua produção, esta assim 
se expressa: 

5º 1957 – novembro e dezembro – Cr$ 
52.658.000. 

1958 – janeiro a dezembro Cruzeiros 
3.423.220,017. 

Total – Cr$ 3.948.878,017. 
b) Até o mês de outubro de 1959 a cota de 

20% era apenas declarada pela própria companhia e 
entregue mensalmente. A partir de 7 de fevereiro de 
1958, por fôrça de resolução do Conselho da 
Superintendência da Moeda e do Crédito, passou a 
emprêsa a entregar 1/3 da sua produção, também 
mensalmente, acompanhada dos documentos 
exigidos pela citada resolução; 

c) As autorizações em vigor para a compra de 
ouro, estão consubstanciadas no Decreto número 
21.195, de 4 de maio de 1934 e na Instrução nº 27, 
de 4 de dezembro de 1948, da Superintendência da 
Moeda e do Crédito. 

d) O preço do ouro, considerado apenas o seu 
aspecto físico é ditado pela cotação internacional 
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presentemente, de US$ 35,00 por onça troy. Nessa 
base, tendo em vista a paridade oficial do cruzeiro, 
tal preço é de Cr$ 20,8176 por grama de ouro  
fino, que é por quanto têm sido feitas as aquisições 
do Tesouro Nacional. Há porém o aspecto cambial 
da questão, que no caso especial da St. John d'El 
Rey Mining, foi resolvido conforme informação já 
prestada pela Superintendência da Moeda e do 
Crédito. 

Valemo-nos do ensejo para apresentar a V. 
Sa. os nossos protestos de elevada estima e 
consideração. 

Banco do Brasil S. A. – Direção Geral – 
Carteira de Câmbio – Paulo Poock Corrêa, Diretor. – 
Ivan de Oliveira, Gerente. 

Dê-se conhecimento ao Requerente. 
 

Aviso 
Nº 543 

 
Em 22 de outubro de 1959. 
Senhor Primeiro Secretário: 
Em aditamento ao Aviso nº 272, de 25 de 

agôsto último, dêste Ministério, tenho a honra de 
transmitir a V. Exa. cópia dos esclarecimentos 
prestados pelo Banco do Brasil a respeito do 
Requerimento nº 188, de 1959, do Sr. Senador Lino 
de Mattos, sôbre a execução da Lei nº 2.250, de 30 
de junho de 1954. 

Esclareço, na oportunidade, que, conforme 
salientam aquêle estabelecimento de crédito e a 
Contadoria Geral da República, os detalhes 
referentes às letras b, c, d e e do art.  
3º da mencionada lei, só serão conhecidos  
pelo Ministério do Trabalho, Indústria e  
Comércio. 

Aproveito a oportunidade para renovar  
a V. Exa. os protestos da minha alta estima  
e distinta consideração. – Paes de  
Almeida. 

BANCO DO BRASIL S.A. 
 

Direção Geral 
 

Ref. DECON-Ch. 24-277. 
Rio de Janeiro, 14 de outubro de 1959. 
Senhor Ministro. 
Restituímos a Vossa Excelência o incluso 

Processo nº S.C. 164.072-59, dêsse Ministério, 
relativo ao pedido de informações apresentado pelo 
Senador Lino de Mattos, através do Requerimento nº 
188, de 1959, na sessão de 26 de junho último, do 
Senado Federal sôbre a execução da Lei nº 2.550, 
de 30 de junho de 1954. 

2. Relativamente à letra «a» do art. 3º, da 
referida lei, cumpre-nos informar que êste Banco 
creditou às Caixas e Institutos de Aposentadoria e 
Pensões, nos exercícios discriminados abaixo, as 
importâncias ali indicadas, correspondentes aos juros 
de 55% a.a. de Bônus de Carteira de Crédito Agrícola 
e Industrial, e aos juros de igual taxa abonados aos 
depósitos constituídos para aquisição de tais bônus: 
 
 Cr$ 
1955 – 3.848.484,40 
1956 – 20.790.273 80 
1957 – 34.165.241,80 
1958 – 43.110.841,60 
1958 (até 12-10-59) – 35.999.080,90 

 
3. Por oportuno, esclarecemos V. Exa. de que as 

informações concernentes ao disposto na letras b, c, d e 
e do citado artigo, deverão ser prestadas pelo Ministério 
do Trabalho, Indústria e Comércio, como, aliás, alvitrou a 
Divisão de Bancos da Contadoria Geral da República, 
em parecer de 14-7-59, à fls. 11 do processo. 

4. Aproveitamos o ensejo para reiterar a V. Exa. 
os protestos de nossa alta estima e distinta 
consideração. – Maurício Chagas Bicalho, Presidente. 

Dê-se conhecimento ao Requerente. 
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Do Sr. Ministro das Relações Exteriores, como 
segue: 

Em 21 de outubro de 1959. 
Urgente G-33-565-84. 
Requerimento nº 360-59. 
Senhor Primeiro Secretário. 
Tenho a honra de acusar recebimento, em 10 

do corrente, do ofício, datado de 7 do mês em curso, 
em que V. Exa, foi servido de transmitir-me o teor do 
Requerimento nº 360-59, em que o Senhor Senador 
João Villasbôas pede informações sôbre a atitude dos 
Governos dos Reino-Unido e dos Estados Unidos da 
América a respeito do problema de intervenção, pelo 
Govêrno brasileiro, nos frigoríficos que abastecem os 
nossos grandes centros consumidores. 

2. Dou-me pressa em levar ao conhecimento de 
V. Exa. que respondo negativamente às perguntas ns. 
1 e 2 do requerimento do nobre Senador por Mato 
Grosso, resultando, destarte, prejudicada a última 
questão formulada por Sua Excelência. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Exa. os protestos da minha alta estima e mais 
distinta consideração. – Horácio Láfer. 

Dê-se conhecmento ao Requerente. 
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 

Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Mem de Sá, 

por troca com o nobre Senador João Villasbôas, 
primeiro orador inscrito. 

O SR. MEM DE SÁ (*): – Senhor Presidente, 
Senhores Senadores, há algum tempo vim à  
tribuna para reclamar contra o uso, que se fêz  
abuso, de se realizarem concursos que, depois  
de aprovados os candidatos, se eternizam,  
através da burocracia, para gáudio dos interinos  
e tristeza daqueles que, após muitos esforços e in- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

tensa luta, adquiriram o incontestável direito de 
participar da Administração pública. 

O eminente Líder da Maioria, com o zêlo que 
tanto o distingue veio, dias após, à tribuna, munido 
de largas informações fornecidas pelo Departamento 
Administrativo do Serviço Público, para revelar que 
no caso – tratava-se de concurso realizado no 
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 
Industriários – a demora decorria do extraordinário 
número de candidatos e conseqüente dificuldade de 
apuração das notas. Realmente, as informações 
eram consistentes, pois os números demonstravam 
que nada menos de trinta mil pessoas haviam 
prestado o concurso e fazia apenas seis meses que 
êste se realizara. Estava em fase final e deveria ser 
homologado dentro em breve. Aceitei os 
esclarecimentos de forma expressa, em aparte ao 
Senador Lameira Bittencourt. 

A minha intervenção no caso, entretanto, Sr. 
Presidente, e o fato de haver, eu, há duas semanas, 
requerido informações ao DASP e ao Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Industriários sôbre se 
havia no serviço público, interinos há mais de dois 
anos, sem que, para os lugares que ocupam, tivesse 
sido aberto concurso, está determinando volumosa 
correspondência. 

Inúmeros interessados têm-me escrito e 
telegrafado dando-me apoio louvor, solicitando 
outros esclarecimentos e denunciando novos  
fatos. 

Parte dessa correspondência é tão 
interessante que decidi trazê-la ao conhecimento  
da Casa, especialmente do eminente Líder da 
Maioria, para que S. Exa. providencie, com o  
mesmo zêlo e solicitude com que o fêz da primeira 
vez, em face dos elementos que acabam de me 
fornecer. 

A primeira manifestação vem da União 
Nacional dos Estudantes. 
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Trata-se de ofício que recebi, na semana passada, 
por intermédio de uma numerosa comissão de 
candidatos habilitados em concurso no I.A.P.I. e no 
D.A.S.P. e cujas nomeações têm sido retidas, 
segundo alegam, na Casa Civil da Presidência da 
República, enquanto os interinos são mantidos nos 
cargos, contra disposição expressa da lei. 

«Buscam êsses cidadãos – diz o Ofício – a 
atenção de V. Exa., no sentido de obter no Senado, 
apoio necessário para compelir a Presidência da 
República a liberar os expedientes com as nomeações 
que ali se acham retidas sem qualquer motivo». 

Realmente, a Comissão de interessados 
trouxe-me dados positivos. 

Um grupo dizia que era de candidatos cujo 
concurso já fôra homologado pela Exposição de 
Motivos de nº 1.156, do I.A.P.I. dirigida ao Presidente 
da República no dia 5 de agôsto. O Presidente 
daquela autarquia solicitava autorização para nomear 
os candidatos aprovados. A autorização foi dada no 
dia 12 de outubro; entretanto, até o momento, isto é, 
em dias da semana passada, continuava retida no 
Gabinete da Casa Civil da Presidência. 

Outro grupo, Sr. Presidente, de datilógrafos 
aprovados em concurso do Departamento Administrativo 
do Serviço Público, cujos decretos de nomeação já 
foram assinados pelo Govêrno da República no dia 7 de 
outubro, até o momento em que me falavam, na semana 
passada não haviam sido publicados no «Diário Oficial». 
Assim, por delongas injustificáveis da burocracia, os 
candidatos não vêem seu direitos atendidos. 

Eis outro telegrama sôbre o assunto, 
procedente de Recife, dizendo o seguinte: 

«Prosseguindo na nossa justa campanha, 
apoiada por estudantes de todo o País a UNE e 
UBES, felicitamos V. Exa. O pedido de informações 
do I.A.P.I. deverá ser também dirigido à Casa Civil 
da Presidência da República, onde industriais da 
corrupção administrativa vêm sorrateiramente 
engavetando o expediente das nossas nomeações. 
Elias Costa Lima, Presidente da Comissão Pró-
nomeação dos concursados do I.A.P.I. de 
Pernambuco. 

Um telegrama de S. Paulo diz: 
«Candidatos aprovados no concurso para 

tesoureiro auxiliar do I.A.P.I. de São Paulo aplaudem 
o requerimento com sentido altamente moralizador 
apresentado por V. Exa. Congratulam-se com 
brilhante homem público e confiam na repercussão 
junto aos poderes competentes. – Breno de  
Barros». 

De Pôrto Alegre: 
«O Clube Inapiários do Rio Grande do Sul 

aplaude calorosamente V. Exa. pelo oportuníssimo 
pedido de informações de treze do corrente sôbre 
concursos do I.A.P.I. Comunica a existência aqui de 
um para tesoureiro auxiliar interino com exercício 
superior a dois anos, cargo ainda sem abertura de 
concurso. Denuncia, contando com providências de 
V. Exa. outra irregularidade neste Estado: candidatos 
aprovados na carreira de escriturário com 
aproveitamento na cidade de Canoas, continuam 
sem nomeação, em face da permanência de 
diversos interinos, embora o concurso fôsse 
homologado ainda a 17 de maio de 1958, conforme 
boletim de serviço do Instituto nº 107-58, da mes- 
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ma data. Adianta que o prazo de homologação para 
os concursos de escriturário e de datilógrafo 
realizados em março último em várias localidades do 
País, vence no próximo dia 24, mas ainda não foram 
homologados os realizados no Rio Grande do Sul e 
em quase todos os outros Estados. Atenciosas 
saudações. – Flávio Ramos, Presidente – Rafael 
Vaz, Secretário. Flávio Ramos». 

De Florianópolis, recebo carta de uma jovem, 
dizendo que é a pura verdade o que denunciei. Há 
mais de quatro anos, submeteu-se a concurso 
público para escriturário do IAPI, foi aprovada, 
conseguiu o 59º lugar, e, até a presente data, não foi 
nomeada. Escreve-me: 

«A meu ver V. Exa. podia solicitar por 
requerimento por que o IAPI não nomeou os 
aprovados no último concurso realizado há mais de 
quatro anos». 

Por último, recebi carta com denúncia ainda 
mais pormenorizada. Pede-me o missivista que 
indague do Chefe do Poder Executivo os motivos 
pelos quais ainda não foram nomeados os diversos 
candidatos aprovados nos últimos concursos já 
homologados pelo DASP para as diversas carreiras 
do Instituto Nacional de Imigração e Colonização. 
Todos êsses concursos, segundo o denunciante, 
foram homologados desde 20 de fevereiro a 18 de 
agôsto de 1959. Apesar de tudo os concursados 
continuam aguardando nomeação. 

Vê-se, portanto, quão boas razões assistiam 
ao eminente Senador Milton Campos no projeto  
de lei que apresentou, tentando disciplinar 
jurìdicamente a matéria. É possível esteja  
algum dêsses missivistas, de uma forma ou  
de outra, mal informado. É possível que 
 

nem tudo que me dizem seja perfeitamente exato. 
Espero precisamente que o Líder da Maioria, 

com o interêsse demonstrado na primeira vez, traga 
informações sôbre êsses casos concretos. Segundo 
consta, é inegável que inúmeros funcionários 
ocupam cargos interinamente, sem que se abram 
concursos há mais de dois anos, o que contraria, 
expressamente, texto do Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis da União. Em outros casos, com os 
concursos já homologados, os processos delongam-
se, arrastam-se na burocracia, nas diversas 
repartições, sem se atender a direito líquido, certo, 
legítimo, escorreito. 

A única forma honesta, severa, moralizadora 
da Administração Pública, é do provimento de cargos 
através de concurso. É ainda o melhor critério, não 
só em face da ciência administrativa, como melhor 
critério democrático. É a forma de evitar o ingresso 
nos cargos públicos, dos afilhados, dos 
apadrinhados, dos protegidos pelos corrilhos da 
politicagem que, geralmente, não sabem selecionar 
valores, e escolhem mal, premiando devotamentos 
com os dinheiros públicos. 

Assim, aguardarei do Líder da Maioria as 
informações que, por certo. S. Exa. obterá com 
presteza idêntica à da primeira vez. 

Sr. Presidente já que estou na tribuna, há 
outro assunto que gostaria de focalizar, pela 
significação que me parece ter. 

Li, no «Correio da Manhã» de quinta ou sexta 
feira, última, um tópico contendo denúncia realmente 
impressionante. Diz: 

 
«DEMONSTRAÇÃO 

EXEMPLAR» 
 

Estamos no décimo mês orçamentário  
e não foi distribuído ainda um duodécimo das  
verbas relativas aos programas nacionais  
de expansão da seringueira. Milhões de mu- 
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das em sementeira, ou nos viveiros das estações 
experimentais da Amazônia e da Bahia, estão 
condenadas a perecer. 

Por estas «economias» fazendárias, num afã 
de conseguir um mítico equilíbrio orçamentário e 
sempre nas atividades ligadas à produção rural, 
sacrificaremos milhões de cruzeiros investidos nas 
mudas de seringueira. Mas não ficarão nos milhões 
de cruzeiros perdidos com o perecimento das 
seringueiras os prejuízos do País. Limitada a 
produção interna de borracha, seremos obrigados a 
importar o produto para atender a crescente procura 
ditada pela expansão da indústria automobilística 
nacional. Milhões de dólares serão drenados da 
receita cambial do País, contingenciando a compra 
de bens de capital indispensáveis à aceleração do 
processo nacional de desenvolvimento econômico, 
para atender às necessidades de borracha do  
País. 

Na verdade, o «congelamento» das verbas 
destinadas à expansão da produção nacional de 
borracha é mais uma demonstração «exemplar» de 
coordenação e planejamento do govêrno do Sr. 
Juscelino Kubitschek». 

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

O SR. MEM DE SÁ: – Com muito  
prazer. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Acabo de 
regressar da Amazônia, numa viagem em que 
durante oito dias pervaguei os rios daquela região. 
Em Belém, tive oportunidade de visitar o Instituto 
Agronômico do Norte, confiado à direção do 
Engenheiro Agrônomo Rubens Lima, meu velho 
conhecido. Está afeto àquele Departamento o for- 
 

necimento de sementes para a zona produtora da 
hévea. Tive ocasião de verificar, in loco, essas mudas e 
essas sementeiras a que se refere o suelto do «Correio 
da Manhã». A bem da verdade, declaro que V. Exa. tem 
inteira razão. Estamos no décimo mês orçamentário, e 
nenhuma verba foi distribuída para realização do 
programa E.T.A./54, exatamente o que permite a 
formação de plantações de seringais naquela região. 
Ainda a bem da verdade, cumpre-me uma retificação: o 
trabalho está sendo feito. Percorri a estrada que vai de 
ltacoatiara à margem do Urubu – vinte e nove 
quilômetros de rodovia, então pouco suportáveis pelo 
calor, pois há quarenta dias não chovia naquela cidade. 
Verifiquei que estão sendo feitas derrubadas às margens 
da estrada, onde, depois de incinerados os troncos das 
árvores abatidas, como é da técnica agronômica, se 
instalarão as sementeiras com mudas e clones já 
existentes no Instituto Agronômico do Norte. Para que o 
programa não malograsse inteiramente, o Govêrno do 
Amazonas cedeu àquele serviço dois milhões de 
cruzeiros. Formulo esta declaração com muita 
independência, porque sou desafeto do Govêrno 
Estadual; mas devo reconhecer que, nesta emergência, 
o Estado está sanando as deficiências que, como o 
Govêrno Federal deveria compreender, podem anular 
completamente o Plano. Não fôra a exigüidade do tempo 
que me é destinado para o aparte, leria o trabalho que 
tenho em mão – o Projeto E.T.A./54. Nêle se demonstra 
exatamente serem necessários sessenta milhões de 
cruzeiros, sendo dez milhões e quatrocentos mil 
cruzeiros no primeiro ano. No entanto, nenhuma verba 
foi posta à disposição do Institututo Agronômico do 
Norte. O serviço está sendo realizado mas com os 
recursos do Estado do Amazonas, e será interrompido, 
inevitàvelmente, em poucos dias, se o Go- 
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vêrno Federal não entregar as respectivas verbas. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito agradecido pelo 
aparte de V. Exa. Fica bem claro e positivado com o 
depoimento insuspeito e a autoridade de V. Exa., 
que o Govêrno Federal não está cumprindo com o 
seu dever, nem ao menos entregando aquilo que o 
Orçamento consigna em benefício da cultura e da 
expansão dos seringais amazonenses. 

Sr. Presidente, na mesma ocasião em que 
esta notícia apareceu, li declarações do dirigente da 
Superintendência do Plano de Valorização 
Econômica da Amazônia, no sentido de que a 
Rodovia Belém-Brasília estará concluída dentro de 
poucos meses; mais: asseverando que antes do 
têrmo do Govêrno do Sr. Juscelino Kubitschek de 
Oliveira ela estará totalmente pavimentada. 

Sr. Presidente, não há quem discuta a 
utilidade de rodovias no Brasil; qualquer rodovia, 
neste País, é útil e digna de louvor. Um Govêrno que 
mereça êsse nome, isto é, um Govêrno esclarecido e 
capaz, deve, em face das múltiplas e ilimitadas 
necessidades, hierarquizar seus empreendimentos 
de acôrdo com as possibilidades do Erário e das 
finanças públicas, dando preferência, 
conseqüentemente, às estradas, de maior utilidade; 
todavia, o Govêrno decidiu dar prioridade à Estrada 
Belém Brasília, que, evidentemente, é uma estrada 
com utilidade mas para futuro remoto. 

Estou certo de que a própria região amazônica 
tem necessidades prementes e imediatas muito 
maiores do que as desta rodovia. A própria 
navegação ser-lhe-ia muito mais útil. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite V. 
Exa. um aparte? (Assentimento do orador) – Parece-
me errada a informação dada a Vossa Excelência. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não é informação; trata-
se de matéria publicada. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Também 
errada. Posso afirmar a V. Exa. que a rodovia Belém-
Brasília estará pronta para o trânsito até 31 de 
janeiro, não totalmente pavimentada, porque muitos 
trechos da mata não têm ainda consolidado o terreno 
para receber o asfalto; mas a estrada estará pronta 
para o trânsito até 31 de janeiro. 

O SR. MEM DE SÁ: – Vê Vossa Exa. que a 
notícia das declarações do Presidente da SPVEA, 
pelo menos até a metade, está rigorosamente certa: 
até 31 de janeiro a estrada estará concluída e espera 
S. Sa. tê-la inteiramente pavimentada antes do Sr. 
Juscelino Kubitschek entregar o Govêrno. Não 
duvido porque se isto fôr compreendido dentro das 
Metas do Presidente da República, será feito, 
mesmo que impossível, porque é essa a filosofia do 
Sr. Juscelino Kubitschek – realização das coisas que 
quer, sem consideração das possibilidades, nem do 
que é razoável, sensato e cabível. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite V. 
Exa. outro aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Pois não. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – A estrada 

Belém-Brasília não é de tanta inutilidade, como 
pensa o nobre Colega. 

O SR. MEM DE SÁ: – Eu não disse de tanta 
inutilidade. Declarei que é de utilidade mais remota 
do que inúmeros outros empreendimentos 
necessários à região Amazônica; e desde logo citei o 
problema da navegação de cabotagem. Tenho 
ouvido os ilustres Colegas representantes da região 
reclamarem constantemente a escassez de navios, 
contra a irregularidade do transporte maríti- 
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mo, que ocasiona, até, a falta de produtos como o 
café, no Amazonas. 

Assim, a meu ver, muito mais importante que 
uma estrada ligando Belém a Brasília seria o 
atendimento da navegação de cabotagem. Só 
mesmo no Brasil não se dá valor à riqueza 
prodigiosa do nosso litoral e à facilidade que 
representa o transporte por via líquida. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permita V. 
Exa. mais um aparte. A falta de navios não é mal 
sòmente da região amazônica, mas em todo o Brasil. 

O SR. MEM DE SÁ: – É, entretanto, aquela a 
região que mais padece. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Acontece 
que, como ia informando a V. Exa., as margens da 
estrada Belém-Brasília estão começando a ser 
povoadas. Pelo menos já conta quatro grandes 
núcleos populacionais, nos quais se está cultivando 
grande quantidade de arroz, para servir a todo o 
Brasil. 

O SR. MEM DE SÁ: – Para servir a todo o 
Brasil é um bocadinho de otimismo. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Para todo o 
Brasil, asseguro a Vossa Exa. Há pouco tempo, o 
ilustre Senador Victorino Freire informava-nos que o 
Maranhão possui grande estoque de arroz, ainda 
não escoado por falta de transporte, para servir a 
todo o País. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não! Ainda há um 
bocadinho de otimismo. O Rio Grande do Sul produz 
muito mais e, mesmo assim, não abastece todo o 
mercado interno. Se V. Exa. compulsar as 
estatísticas brasileiras comprovará que o arroz é 
cereal que se planta em quase tôdas as unidades 
federativas. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Estou a par 
das estatísticas. Sei que o Estado de V. Exa. produz 
18 milhões de sacas... 

O SR. MEM DE SÁ: – Nem tanto. Apenas 16 
milhões. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Minas 12 
milhões, São Paulo, 18 milhões, Maranhão, 5 milhões, 
Pará, 4 milhões. Verifica-se que só Pará e Maranhão, 
reunidos, produzem a metade do que produz o Estado 
de V. Exa., contribuição nada pequena. 

O SR. MEM DE SÁ: – Repito, entretanto, que a 
afirmação de V. Exa. de que os núcleos formados às 
margens da estrada Belém-Brasília produzirão arroz 
para todo o Brasil, é, realmente, um tanto avançado. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Não é. O arroz 
da região amazônica dá duas safras por ano. Pode 
suprir, portanto, não só as necessidades da região como 
também as deficiências do mercado nacional. 

O SR. MEM DE SÁ: – Acredita V. Exa. que 
êsse arroz transportado pela rodovia para todo o 
País, chegará aos mercados consumidores a preço 
convidativo? 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Devo informar a 
V. Exa. que o arroz produzido nessa região não 
precisará ser transportado sòmente pela rodovia; poderá 
vir por via marítima, como atualmente o mandam muitas 
cidades, por exemplo, do meu Estado, que exportam 
diretamente para o Rio de Janeiro. 

O SR. MEM DE SÁ: – Então, a primeira 
necessidade é cuidar das vias marítimas, da 
navegação de cabotagem; senão será mais um 
produto que vai apodrecer, nos armazéns, por falta 
de transporte. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – O  
arroz produzido às margens da 
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Belém-Brasília precisa do transporte rodoviário para 
chegar aos centros consumidores. 

V. Exa. há de convir em que o que existe no 
Brasil é o estrangulamento da produção nos diversos 
pontos, por falta de transporte. 

O SR. MEM DE SÁ: – Em suma, V. Exa. 
concorda comigo em que a nevagação é muito mais 
imperativa, para a Amazônia, mais, urgente e 
premente na escala das necessidades do que a 
estrada de rodagem. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Tanto ou 
quanto. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite o 
nobre orador um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Pois não, mas, antes 
devo concedê-lo ao nobre Colega, Senador 
Zacharias de Assumpção, que o solicitou primeiro. 

O SR. ZACHARIAS DE ASSUMPÇÃO: – 
Durante o período da última guerra, comandei a 8ª 
Região Militar; tive então, oportunidade de verificar 
que os navios vindos do Sul para o Norte tinham 
grande dificuldade em chegar a Belém a coberto dos 
ataques de submarinos alemães. Daí o Estado Maior 
do Exército estudar a abertura de uma estrada que 
ligasse o Centro e Sul ao Norte do País, não só para 
o transporte do arroz e outros produtos em 
caminhões, mas também para efeito estratégico. 
Sofremos muito com a guerra; perdemos vários 
comboios nacionais, expostos ao ataque dos 
submarinos alemães. Houve falta de açúcar, café e 
vários outros gêneros em muitos Estados da 
Federação. Urgia a construção de estradas pelo 
interior do País, ligando o Sul ao extremo Norte, não 
só para o transporte do arroz e outros artigos de 
alimentação, mas, também, para atender ao  
aspecto estratégico que, aliás, muito preponderou  
no caso. Até então, não havia outro recurso se- 
 

não a via marítima. Não devemos esquecer – 
torno a dizer – o que sofreu a nossa frota com os 
ataques dos submarinos alemães. Por êsse 
motivo, compreendese até certo ponto e se 
justifica a abertura da estrada Sul-Belém, mas 
não com a rapidez com que está sendo levada a 
efeito. 

O SR. MEM DE SÁ: – Comecei dizendo que 
não há estrada inútil, pois, desde logo, tem a 
utilidade inegável da colonização. É curioso, aliás, 
terem atribuído ao Ministério da Guerra essa tarefa 
colonizadora. O Presidente da República 
encarregou-o de promover a colonização da estrada, 
entrando o INIC na Comissão apenas como membro 
acessório. A colonização. pròpriemente dita, é 
promovida pelo Ministério da Guerra. 

Não há dúvida de que a Estrada Belém-
Brasília é de utilidade extraordinária. Afirmei apenas 
– e é inegável – que um Govêrno que administra 
tem, desde logo, de estabelecer a hierarquia das 
necessidades, e atendê-Ias de acôrdo com a sua 
importância e as possibilidades. 

Dentro dêsse critério fazia eu o comentário, 
necessário e imperioso, de que muito  
mais necessário do que a Estrada Belém-Brasília  
é a expansão da cultura da seringueira na  
Amazônia. Êsse o ponto do qual é preciso não nos 
desviemos. 

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

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite o 
nobre orador um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Ouvirei primeiro o 
aparte do nobre Senador Caiado de Castro. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Espero 
que V. Exa. me considere inscrito, na hierarquia dos 
apartes. 
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O SR. MEM DE SÁ: – Perfeitamente. Há a fila 
de carne; V. Exa. está na fila dos apartes. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – O nobre 
Senador Zacharias de Assuampção já tocou o 
ponto que pretendo tratar. Nos primeiros meses da 
última guerra, era eu Chefe do Estado Maior da 
Região Norte do País. Sei o que sofreram aquelas 
populações, pois também participei da luta travada 
para conseguir levar-lhes os gêneros de primeira 
necessidade. Os produtos ali chegavam, em parte, 
pelos navios chamados de navegação costeira, 
mas que não passam de pequenas embarcações  
a vela, que viajam beirando as praias. Se  
naquela ocasião tivéssemos a Estrada Belém-
Brasília, V. Exa. veria o benefício que nos 
proporcionaria. 

Ninguém nega nem contesta – e V. Exa. tem 
tôda a razão quando fala – a necessidade da 
navegação costeira. Para a defesa do Brasil, todavia 
– perdoe-me o nobre Colega, talvez seja um pouco 
forte o que vou dizer – é muito mais importante uma 
estrada de rodagem tipo Belém-Brasília, ligando 
Norte e Sul pelo interior, do que a navegação de 
cabotagem. 

O SR. MEM DE SÁ: – Quanto à defesa 
nacional, estou de acôrdo com Vossa Excelência. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – Se houver 
uma guerra de verdade – não uma guerra crioula – 
onde estarão as disponibilidades do Brasil? – Não as 
teremos. Mas a Estrada Belém-Brasília, além de 
levar o progresso às regiões sertanejas, possibilitará 
a comunicação entre o Norte e o Sul. Além disso, V. 
Exa. não ignora que é no Nordeste que está o celeiro 
da nossa infantaria. 

O SR. MEM DE SÁ: – Respondo a Vossa 
Excelência. 

Quando o nobre Colega disse que a estrada 
era indiscutível, do ponto de vista de defesa 
nacional, nada objetei. Lembro, porém, que a falta de 
abastecimento daquelas zonas não ocorreu apenas 
durante a guerra. Segundo depoimentos trazidos 
pelos eminentes Senadores da Amazônia, o mesmo 
está ocorrendo agora, sem guerra alguma após 
quinze anos da última sem submarinos – por falta de 
navegação costeira. 

Se é indiscutível a importância da estrada de 
rodagem do ponto de vista estratégico e da 
segurança nacional, porque nos deixa a coberto dos 
ataques de submarinos, é inegável que, sob o 
aspecto econômico, o transporte fluvial e marítimo é 
imensamente superior e mais recomendável que o 
ferroviário ou rodoviário. 

Absurdo que pareça, o nosso intercâmbio 
interno, segundo a estatística, está sendo feito nas 
seguintes bases: 42%, por via rodoviária 34% por 
cabotagem e em 24% por ferrovias. É um contra-
senso, uma monstruosidade de ordem econômica. 

Em matéria de segurança nacional, ainda aí, 
talvez haja prioridade ou hierarquia. Sei, por 
exemplo, que o Estado-Maior das Forças Armadas 
recomenda vivamente a realização do T.P.S. (Tronco 
Principal-Sul), como necessidade imperativa da 
segurança nacional; entretanto, nesse andar, pelas 
verbas a êle destinadas, para a realzação das obras, 
precisaremos de mais vinte anos. 

Creio que está respondido o aparte do 
Senador Caiado de Castro. Ouço, agora, o Senador 
Jefferson de Aguiar, o seguinte da fila. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permite 
V. Exa. um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Ah!... existe mais um; 
está melhor do que açougue... 
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O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – E Vossa 
Excelência é o filé. 

O SR. MEM DE SÁ: – É bem um açougue, 
porque no fim, Vossas Excelências esperam muito e 
encontram pouca carne, e magra. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Queira V. 
Exa. ouvir o meu aparte. Entendo que não pode haver 
cotejo de prioridade no que concerne à Estrada Belém-
Brasília e a navegação de cabotagem. Ambas exigem 
o mesmo nível de prioridade e soluções adequadas. O 
Sr. Presidente da República tem voltado as vistas para 
os dois problemas, em todo o Brasil, pavimentando 
mais de dois mil e trezentos quilômetros. A Rodovia 
Belém-Brasília, além de necessária do ponto de vista 
estratégico, da segurança nacional, será o meio de 
revitalização de uma zona, preenchendo os espaços 
vazios. 

O SR. MEM DE SÁ: – Só se preenchem os 
espaços vazios com gente; é preciso fabricar gente, 
e isto não se faz por decreto. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Depois da 
Construção da Estrada Belém-Brasília, será possível 
a colonização dos núcleos, em tôda a extensão do 
interior brasileiro. 

O SR. MEM DE SÁ: – Então, vamos esvaziar 
o litoral, ou então esperar que haja gente. E gente 
não se fabrica; só a temos dentre das leis biológicas, 
de nove em nove meses, às vezes de sete em sete; 
temos que esperar... 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – V. Exa. 
atenta contra certos principios científicos consagrados e 
conhecidos; faz oposição até ao que é natural. 

O SR. MEM DE SÁ: – Ao contrário, quem faz 
oposição é o Govêrno, que pretende criar cidades 
sem habitantes, quando só é possi- 
 

vel fazê-lo com gente. E preciso que haja gente. 
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – A 

situação que se vislumbra naquela região  
só poderá ser atendida com as obras que  
o Presidente da República está realizando.  
Não obstante o esfôrço denodado dos 
oposicionistas em negar méritos, a verdade é  
que S. Exa. tem atuado num sentido admirável, 
para atender às solicitações da realidade 
nacional. 

O SR. MEM DE SÁ: – Vou permitir o aparte ao 
Senador Lameira Bittencourt. Lamentàvelmente S. 
Exa. só agora chegou; e a primeira parte do meu 
discurso a respeito de concursos públicos, foi-lhe 
tôda dedicada. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Não ouvi 
a primeira parte... 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. a lerá. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – ...mas a 

lerei; e podem V. Exa. e o Senado ficar certos de que 
darei, sôbre o assunto, resposta com brevidade 
idêntica à anterior. 

O SR. MEM DE SÁ: – Foi o que eu disse. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – As 

críticas do nobre colega terão a mesma sorte dos 
primeiros reparos formulados em tôrno da posição do 
Govêrno em matéria de concursos. 

O SR. MEM DE SÁ: – Permita-me que o 
interrompa. Já declarei, no início do meu 
discurso, estar convicto de que V. Exa. com o 
mesmo zêlo e solicitude da primeira vez, 
responderá não a mim mas às denúncias que 
recebi e li, da tribuna. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Muito grato 
pela ressalva. Outra coisa não esperaria do espírito de 
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justiça e da nobreza de V. Exa. Confirmo que, como 
naquela ocasião, o nobre colega reconhecerá a 
lisura e o acêrto do procedimento do Govêrno nesse 
caso. 

O SR. MEM DE SÁ: – É o que desejo. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Na 

oportunidade, estou certo, outra não será a conclusão 
de V. Exa. Permito-me, porém, desde logo, 
acrescentar, como elemento esclarecedor do espírito 
de V. Exa. que, em viagem para Belém, li, nos jornais 
de quinta ou sexta-feira, que o Sr. Presidente da 
República assinara mais de mil nomeações de 
candidatos aprovados em concurso, de um ou mais 
Institutos. Parece-me que, neste ponto, estou de certo 
modo elucidando Vossa Excelência. 

O SR. MEM DE SÁ: – Neste ponto, não! Uma 
das denúncias que recebi, é a de que o Presidente 
da República assina as nomeações e, depois, não 
são publicados os decretos. Demoram muito. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Parece-
me que V. Exa. não está sendo bem informado. 

O SR. MEM DE SÁ: – Trata-se de denúncia 
dos interessados, que, vieram a esta Casa. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – 
Evidentemente a publicação, por exemplo, de mil 
decretos de nomeação, não se poderá processar 
com a mesma celeridade da de apenas um decreto. 

O SR. MEM DE SÁ: – Vossa Excelência lerá 
meu discurso. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Lerei com 
muito prazer. No tocante a Brasília... 

O SR. MEM DE SÁ: – Não estou falando em 
Brasília! 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Retifico; 
no tocante à Belém-Brasilia... 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. não ouviu o 
início do meu discurso! 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Se V. 
Exa. me concedeu a honra de um aparte, permita-me 
concluí-lo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Só desejo esclarecer, 
para que V. Exa. não dê aparte em falso. 

Dizia eu que V. Exa. não ouvira o início do 
meu discurso. Eu não discutia a utilidade de qualquer 
estrada; comentava a falta de pagamento das verbas 
para a expansão das plantações de seringueiras. 

O SR. LCUMEIRA BITTENCOURT: – Neste 
ponto, felizmente, também estou em condições de 
esclarecer Vossa Excelência. 

O SR. MEM DE SÁ: – Gostaria. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Hoje V. 

Exa. não está sendo muito feliz nos ataques e 
críticas ao Govêrno. 

O SR. MEM DE SÁ: – O próprio Senador 
Mourão Vieira confirmou-os. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Peço-lhe 
que me permita concluir. V. Exa. hoje está 
inclemente, impiedoso! Pouco democrático! 

O SR. MEM DE SÁ: – É o único processo de 
conter V. Exa. que, quando toma conta da bola, não 
a larga mais. (Riso). 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – O nobre 
colega ainda não me deu oportunidade de responder 
às suas primeiras objeções. 

O SR. MEM DE SÁ: – Pode V. Exa. fazer  
seu gol! 
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O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – No 
tocante à concessão de verbas para o plantio de 
seringueiras restava ser liberada a dotação de dez 
milhões, cujo pagamento já foi determinado pelo Sr. 
Presidente da República. A demora resultou da 
modificação do novo Plano de Aplicação do 
chamado Projeto da Borracha. Lerei o discurso de 
Vossa Excelência; e se minha resposta não tiver 
perfeito cabimento com o que V. Exa. me disse, terei 
o prazer de dar a mão à palmatória. No tocante, 
porém, a Brasília... 

O SR. MEM DE SÁ: – Não se trata de Brasília. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Da 

Belém-Brasília. Quanto a prioridade que V. Exa. 
entende deve ser dada não à construção dessa 
estrada, mas à navegação de cabotagem, achando 
que o transporte rodoviário não é o mais indicado, 
nem o mais econômico, eu me permito apenas – é 
possível até que repetindo os mesmos argumentos, 
as mesmas razões, as mesmas respostas de 
colegas que o apartearam – salientar dois pontos: 
folgo que V. Exa. reconheça se deva dar prioridade à 
navegação de cabotagem – e nenhum Govêrno tem 
desprezado essa questão. Um dos pontos do 
programa do Sr. Presidente da República que está 
sendo cumprido, é precisamente êsse. Já tive 
oportunidade de demonstrar a V. Exa. não só que 
estão sendo construídos por operários brasileiros, 
em estaleiros nacionais, navios a serem entregues à, 
navegação no ano próximo, como é do 
conhecimento do nobre Colega que o Govêrno 
comprou 17 navios mercantes, completamente 
novos, que assim que chegarem ao Brasil serão 
empregados na cabotagem. Vejo que V. Exa. está 
impaciente, mas serei breve. 

O SR. MEM DE SÁ: – Só não compreendo 
porque V. Exa. não faz um discurso. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – No 
tocante à prioridade que, segundo V. Exa., deve ser 
dada à navegação de cabotagem, quero apenas 
lembrar, não com base em teorias, em doutrinas, em 
relatórios, em opiniões de alto valor técnico, mas 
apenas na realidade, que se nós, da Amazônia, na 
última guerra, já contássemos com uma rodovia do 
tipo da Belém-Brasília, não teríamos sofrido o que 
sofremos, pois a navegação costeira, a navegação 
de cabotagem, foi quase completamente 
interrompida, se não paralisada, pela guerra 
submarina. V. Exa. fala com inteligência, com 
cultura, com técnica, mas nós, da Amazônia, falamos 
em nome da realidade, da verdade que sentimos na 
própria carne. Para nós, a construção da estrada 
Belém-Brasília, é uma questão vital, fundamental, 
inadiável, não só para o nosso desenvolvimento 
econômico, mas, principalmente, para garantia das 
nossas condições de sobrevivência. Muito grato a V. 
Exa. a quem peço que, de outra vez, seja mais 
tolerante e paciente com os meus apartes. 

O SR. MEM DE SÁ: – Creio que o eminente 
Líder Senador Lameira Bittencourt não tem razão de 
dizer que eu estou impaciente. 

Aliás, é difícil ser paciente com o sistema de 
apartes que se adotou no Senado. 

O aparte, pelo Regimento, é uma interrupção 
breve. No Senado. fazem-se discursos, a título de 
apartes. O eminente Senador Lameira Bittencourt 
domina a palavra com rara elegância e grande 
segurança; pode, portanto, usar da tribuna – e o 
Regimento lhe assegura essa faculdade a qualquer 
momento – sem precisar fazê-lo em forma de aparte. 
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Torna-se, realmente, difícil fazer hoje um 
discurso nesta Casa, já que o orador é quem menos 
fala, em face do número e, principalmente, da 
extensão dos apartes. 

Creio oportuno o momento para pedir a 
atenção dos eminentes Colegas a respeito. 

Tenho prazer em receber apartes e em 
debater, mas quando se trata realmente de aparte; 
quando, porém, se trata de discurso em séries dentro 
do meu, não é possível, porque, ao fim não sei a 
quantas estou. O fio da oração é completamente 
desviado como agora o foi. 

Eu diria mesmo, a respeito do final do discurso 
do nobre Senador Lameira Bittencourt, quê tudo 
quanto S. Exa. falou a respeito da situação da guerra 
pode ser aplicado no momento atual. Pelo que tenho 
ouvido dos Senadores da região, o Amazonas está 
agora, depois de quatro anos dêsse Govêrno, em tão 
grande dificuldade em matéria de abastecimento 
como estava durante a guerra. 

O problema da navegação de cabotagem é 
muito menos do que o da construção de navios, que 
não é repito – o fator mais importante para sua 
solução. Pode acontecer até que construir navios 
saia mais caro que comprá-los, no exterior, com o 
dinheiro da exportação do café. O problema é 
principalmente de portos. Os entendidos, as pessoas 
que estão dentro do negócio, afirmam que navios 
nacionais só trafegam 20% do tempo útil; passam a 
maior parte do tempo nos portos ou nos estaleiros. 
Assim o despautério que reina na navegação de 
cabotagem é decorrente da situação portuária e da 
legislação que rege a matéria. Os navios brasileiros 
são os que levam maior tripulação; nenhum outro 
país exige tantos tripulantes numa embarcação, o 
que encarece brutalmente o transporte. Que adianta 
aumentar o número de navios se quase não há 
portos e os que existem não são organizados? 
 

Um govêrno que governa começa, por exemplo, a 
atentar para os problemas de ordem fundamental. 

Eu recomendaria ao Presidente da República 
a leitura de uma série de reportagens que o "Estado 
de São Paulo" publicou. Nelas se mostra a situação 
de cada um dos portos do Brasil, pelo Norte em fora. 
Quinze anos depois da guerra, o Brasil continua na 
mesma situação, tanto em matéria de abastecimento 
como de transporte marítimo! Essa a verdade. 

Ouço agora o Senador Mourão Vieira para 
esclarecer-me sôbre êsse problema da verba da 
seringueira, da qual o Senador Lameira Bittencourt 
disse já terem sido fornecidos dez milhões de 
cruzeiros, quando o ilustre Senador amazonense 
declarara que ainda nem um duodécimo fôra 
liberado. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Na realidade, é 
para mim surprêsa o que disse o ilustre Líder da 
Maioria e folgo com a notícia, porque creio na 
palavra de S. Exa. Acontece que o serviço feito no 
Estado do Amazonas realmente o foi por meio de 
verba estadual. Se o Govêrno Federal acaba de 
libertar a dotação orçamentária correspondente, 
tanto melhor, pois, virá, em socorro dos recursos 
estaduais. O nobre orador, toca com propriedade, na 
questão dos portos e navios. A propósito devo 
declarar o seguinte: as prioridades para a Amazônia 
devem ser três, num mesmo plano: portos, navios e 
estradas de acesso ao interior. V. Exa. não pode 
calcular – por não ter estado no teatro dos 
acontecimentos – o que representou a guerra para 
os habitantes daquela região, com a falta de 
abastecimento durante quatro longos anos. 
Possuíssemos a Belém-Brasília, ligando a Amazônia 
com o resto do País, e não teríamos suportado os 
horrores que suportamos àquela época. Imagine-se 
V. Exa. Prefeito de Manaus naquela situação: sem 
transportes; os navios, que atravessavam algu- 
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mas milhas do litoral, torpedeados. Manaus ficou 180 
dias sem receber navio que trouxesse ao menos um 
quilo de açúcar, sal e outros artigos de primeira 
necessidade. Sei que V. Exa. não gosta de apartes 
longos, mas tinha que lhe oferecer êste. 

O SR. MEM DE SÁ: – O mais importante do 
aparte do nobre Senador Mourão Vieira é que S. 
Exa. disse também ignorar a liberação da verba para 
a Amazônia. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Permite 
V. Exa. um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – A informação era a de 
que até o mês de outubro nenhum dos duodécimos 
havia sido liberado. Se dez milhões o foram agora, o 
fato não foi publicado; rejubilo-me porém, só 
lamentando a demora. 

Permito-lhe o aparte, que Vossa Excelência 
deve dar nos têrmos regimentais. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Aliás, 
todos os meus apartes são perfeitamente 
regimentais... 

O SR. MEM DE SÁ: – Quanto à linguagem. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – ...porque 

precedidos da licença a que a Lei Interna se refere. 
Se são repetidos e extensos, permito-me ponderar 
ao eminente colega que nós, então, somos 
pecadores do mesmo pecado. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não é exato. Nunca dei 
apartes longos. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOUR: – V. Exa. 
sempre me honra com seus apartes. Ao meu último 
discurso V . Exa. deu-os tão brilhantes quão 
extensos. 

O SR. MEM DE SÁ: – Breves apartes; sempre 
breves. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Breve na 
concepção de V. Exa. Se o nobre colega quer que 
sejam breves, então concordarei com Vossa 
Excelência. 

O SR. MEM DE SÁ: – Desafio V. Exa. a que 
me aponte um aparte longo. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Repito o 
que disse com referência ao pagamento da verba 
destinada ao plantio da seringueiras na Amazônia, 
porque é a expressão da verdade. V. Exa. já deve ter 
reconhecido que sou muito cauteloso, prudente e 
precavido nas afirmações que faço perante o 
Senado, não só em meu nome pessoal, como na 
qualidade de Líder do Govêrno. Afirmei há pouco 
que a dotação de dez milhões de cruzeiros, que 
complementa a verba orçamentária destinada ao 
chamado Projeto da Borracha, já fôra autorizada pelo 
Senhor Presidente da República. Mas não fiquei aí; 
acrescentei e esclareci que a demora no pagamento 
era resultante da impossibilidade decorrida da falta 
de elementos técnicos necessários, de aprovação  
do novo Plano de Aplicação dêsse projeto,  
que estava dependendo de objeções ou 
esclarecimentos prestados pelo DASP. Estou pronto, 
porém, a prestar mais informações em outras 
oportunidades, não por meio de apartes, embora 
para mim constitua sempre grande prazer apartear 
V. Exa. – mas através de discursos que porventura 
se façam necessários. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito agradeço o 
aparte de Vossa Excelência. 

O caso é êste: V. Exa. é que está dando a 
notícia; ela ainda não foi pública. Verifico, então, que 
quando o Govêrno, em outubro, deu a verba, o Plano 
é que faltou. O caso não deixa de ser lamentável. 
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O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – 
Lamentável – permita o nobre colega dizê-lo – é a 
atitude de Vossa Excelência. Ao mesmo tempo que 
me pede que não o aparteie, lamentando, inclusive a 
extensão dos meus pronunciamentos, V. Exa. me 
convoca para novos apartes. 

O SR. MEM DE SÁ: – A intolerância de V. 
Exa. é lamentável e deselegante. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – V. Exa. 
me está convidando a dar novos apartes. 

O SR. MEM DE SÁ: – Entende V. Exa. que 
não posso responder ao que diz? O nobre colega 
está ficando pouco democrático... 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Apenas 
corresponde à atitude pouco elegante de Vossa 
Excelência. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. está perdendo a 
calma. Comento exatamente o que o nobre colega 
afirma: a verba foi concedida, mas agora depende da 
aprovação de um Plano. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Eu não 
disse isso. 

O SR. MEM DE SÁ: – Então, diga novamente. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Conclua 

V. Exa. seu discurso, que oportunamente darei 
minha resposta. 

O SR. MEM DE SÁ: – É uma boa solução. No 
entanto, V. Exa. disse exatamente isto: a verba foi 
concedida, mas está dependendo de aprovação de 
um Plano. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Eu disse 
que a demora da autorização do Sr. Presidente da 
República para o pagamento dessa dotação de dez 
milhões de cruzeiros fôra provocada pela 
necessidade da aprovação do novo Plano de 
Aplicação. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não foi isso que 
entendi. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Foi o que 
eu disse, mais de uma vez: se V. Exa. não me 
entendeu, a culpa não é minha. Êsse o 
esclarecimento contido nos meus primeiro e segundo 
apartes. Não afirmei que a aplicação dêsses dez 
milhões de cruzeiros dependesse do Plano. 

O SR. MEM DE SÁ: – Entendi que dependia. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Eu 

afirmei que a demora da autorização do pagamento 
fôra motivada pela necessidade de aprovação do 
Plano. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. disse mais que 
isso era preciso, porque tinha havido modificação no 
Plano. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – V. Exa. 
às vêzes se permite a liberdade de interpretar 
minhas palavras de maneira muito diferente do 
sentido que elas realmente encerram. 

O SR. MEM DE SÁ: – Interpreto-as como as 
ouço. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Peço a V. 
Exa. que, se fui um pouco mais veemente em 
minhas respostas ao nobre colega... 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. nunca é 
veemente. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – 
...considere como retirada qualquer expressão 
menos delicada. V. Exa. sabe da consideração, 
aprêço e admiração que lhe devoto, apesar de o 
considerar um dos mais perigosos e, ao mesmo 
tempo, dos mais brilhantes e hábeis elementos da 
Oposição. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito agradecido. Folgo 
principalmente que V. Exa. tenha voltado a ser 
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meu conhecido amigo Lameira Bittencourt... 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Não me 
zango. 

O SR. MEM DE SÁ: – ...depois de ter passado 
aquela nuvem totalitária que lhe toldou o espírito. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Soprada 
por Vossa Excelência. 

O SR. MEM DE SÁ: – Sr. Presidente, afinal, 
depois de uma hora de apartes, chego  
àquela simples comprovação que queria fazer: o 
plantio da borracha é relegado de tal forma que  
só em outubro, – pelo menos em outubro,  
segundo declara o Líder da Maioria – a dotação a 
êle consignada será concedida. Até aqui, o 
Govêrno do Estado, a triste finança estadual, a 
miserável finança do Estado do Amazonas, 
depauperada, sem fôrças, esta miserável finança – 
repito – é que está socorrendo com dois milhões 
de cruzeiros as necessidades imperativas da 
cultura da seringueira. 

Ora, o plantio da borracha diz com o  
nosso futuro, com a nossa economia; e êste 
Govêrno, que tanto fala no futuro, que se 
preocupa com o futuro a ponto de esquecer, 
ignorar, e desprezar o presente; êste  
Govêrno, que só vive no futuro e nas nuvens, 
porque aborrece e detesta a realidade do 
presente, do chão atual, onde as filas de  
carne desesperam a população; êste Govêrno, 
quando se trata de problema realmente do  
futuro, como o da seringueira, para evitar  
que continuemos a importar trinta a quarenta  
mil toneladas de borracha, consumindo  
nossas divisas, êste Govêrno leva dez  
meses para cumprir com o mínimo de obrigação 
para o Plano de Plantio dos Seringais 
Amazônicos. É mais um instantâneo, mais  
um flash – como se diz na linguagem  
moderna – da incapacidade incurável, irre- 
 

messível, da total incapacidade dêste desgraçado 
Govêrno que caiu sôbre o Brasil. (Muito bem! Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa projeto 
de lei que vai ser lido pelo Sr. Primeiro Secretário. 

É lido e apoiado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 32, DE 1959 

 
Transfere, por quatro anos, a vigência da letra 

e do artigo 21 da Lei nº 2.657, de 1 de dezembro de 
1955 (Lei de Promoções dos Oficiais do Exército). 

 
Art. 1º – É transferido, por quatro anos, o início 

da vigência da letra e do artigo 21 da Lei nº 2.657, de 
1º de dezembro de 1955. 

Parágrafo único. O prazo da transferência a 
que se refere êste artigo se contará a partir da 
vigência do Decreto nº 46.128-A, de 27 maio de 
1959, que aprovou o regulamento da referida lei. 

 
Justificação 

 
O que se pretende através do presente projeto 

é retardar por mais quatro anos o início da vigência 
da lei de promoções dos Oficiais do Exército, que se 
refere ao requisito do Curso de Estado-Maior para os 
oficiais dos Serviços. 

A atual lei de promoções no Capítulo – 
Disposições Transitórias – art. 80, estabeleceu prazos 
para vigência de vários dispositivos, entre êles o 
referente ao Curso de Estado-Maior (art. 21, letra e) que 
entraria em vigor quatro anos após a vigência. 

Assim, dentro de poucos meses, o prazo fatal 
está sendo alcançado, o que vai determinar,  
por certo a transferência para a reserva de um 
número considerável de Oficiais Superiores dos 
Serviços, medida que não deve consultar os 
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interêsses do Exército e muito particularmente ao 
Erário Público. 

Há de se estabelecer condições que 
interessam, por mais tempo, a permanência na 
ativa dos oficiais, ao contrário do que se está 
processando. Este é o objetivo do projeto que ora 
apresentamos, o qual, sendo convertido em lei, 
resultará em benefícios aos Oficiais Superiores 
dos Serviços, por um lado por outro, evitará que 
militares ainda jovens passem à inatividade 
levados pelo desestímulo no prosseguimento da 
carreira. 

Para corroborar com esta asserção basta 
notar que: 

a) no quadro de Intendentes existem 15 
Coronéis com o Curso de E.M. para 28 sem o Curso, 
e 14 Tenentes-Coronéis com o Curso para 98 sem o 
Curso; 

b) no quadro de Saúde existem 4 Coronéis 
com o Curso para 28 sem o Curso e 2 Tenentes 
Coronéis com o Curso para 68 sem o Curso. 

Assim, entre os dois quadros de Serviço – 
Intendência e Saúde verifica-se que os Coronéis e 
Tenentes-Coronéis, 35 possuem o Curso de E.M. e 
222 não possuem. 

Ao cabo de pouco tempo, não mais 
interessará nem aos Coronéis nem aos Tenentes-
Coronéis promovidos a Coronel que satisfaçam as 
condições de passagem para a inatividade, com 2 
postos, a continuação na ativa. 

Importante ressalvar que na Marinha e 
Aeronáutica existe a matrícula compulsória no Curso 
de Estado-Maior, para os oficiais dos serviços, fato 
que não ocorre no Exército, o que fortalece o objetivo 
colimado no projeto em aprêço. 

A promulgação dessa lei evitará êxodo para a 
inatividade, de centenas de oficiais de Serviço do 
Exército, ocorrendo com isso economia vultosa no 
orçamento da Guerra. 

Sala das Sessões, em 27 de outubro de 1959. 
– Ruy Carneiro. 

Ás Comissões de Constituição e Justiça, de 
Segurança Nacional e de Finanças. 

 
LEGISLAÇÃO CITADA 

 
Lei nº 2.657, de 1º de dezembro de 07 de 1955 

 
Art. 1º – A presente lei estabelece os 

princípios, os requisitos e as condições básicas que 
regulam as promoções dos Oficiais do Exército, 
tendo em vista: 

 
Art. 20 – Para promoção ao pôsto de General 

de Brigada é necessário que o Coronel possua os 
seguintes requisitos: 

a) valor moral; 
b) demonstração notória de inteireza de 

caráter, capacidade de comando, cultura geral e 
profissional em alto grau e gôzo de excelente 
conceito na classe e no meio civil; 

c) capacidade física indispensável ao exercício 
das funções do seu pôsto, verificada em inspeção de 
saúde prévia, para fins de acesso; 

d) interstício mínimo, no pôsto de 3 (três) 
anos; 

e) curso de Estado-Maior; 
f) exercício de funções arregimentadas em 

unidades de tropa, como Tenente-Coronel ou 
Coronel, por dois anos consecutivos ou não, sendo 
um ano no Comando do Corpo de Tropa em 
qualquer daqueles postos; 

g) exercício de funções de Estado Maior 
durante dois anos consecutivos ou não, sendo um, 
no mínimo, no Pôsto, em funções do Quadro de 
Estado-Maior da Ativa (Q.E.M.A); 

h) ter atingido o primeiro 1/5 da relação de 
Coronéis dos Quadros das Armas com o curso de 
Estado-Maior e 1/3 da de cada Serviço, segundo a 
ordem de antiguidade. 

Art. 21. Para a promoção a Oficial General dos 
Serviços serão alterados os requesitos das letras 
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e, f e g do artigo 20 para os seguintes: 

e) Curso de Estado-Maior para os Serviços, 
quando este funcionar no Exército; 

f) como oficial superior, ter exercido funções 
privativas do seu posto ou na sua especialidade 
durante 2 (dois) anos consecutivos ou não; 

g) o exercício de função de chefia, como oficial 
superior, durante (dois) anos consecutivos ou não, 
em Estabelecimento ou Serviço Privativo da 
especialidade. 

 
Art. 80 – A presente lei entrará em vigor 90 

(noventa) dias após sua publicação, com exceção: 
a) da letra e do art. 9º, e da letra f do art. 20, 

cuja execução será contada a partir de 36 (trinta e 
seis) meses após sua publicação, vigorando até 
então as condições da Lei número 5.625, de 28 de 
junho de 1942, quanto ao tempo de arregimentação; 

b) dos números 3 a 6 da letra a do art. 63, cuja 
execução entrará em vigor 3 (três) anos após a 
vigência desta lei; 

c) a letra e do art. 21 que entrará em vigor 4 
(quatro) anos após a vigência desta lei. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa outro 
projeto, que vai ser lido pelo Sr. Primeiro Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 33 DE 1959 

 
Dispõe sôbre pensões militares, alterando a 

redação do parágrafo 1º do art. 33, do Decreto nº 
32.389. de 9 de março de 1953. 

 
Congresso Nacional decreta:  
Art. 1º – O parágrafo 1º, art.  

33, do Decreto nº 32.389, de 9 de 
 

março de 1953, que aprovou a Consolidação dos 
dispositivos legais referentes a pensões militares, 
passará a ter a seguinte redação: 

§ 1º – A viúva desquitada não terá direto a 
pensão militar, se tiver sido, por sentença, 
considerada cônjuge culpado, ou se o contribuinte, 
em virtude de desquite amigável ou litigioso, não 
estava obrigado, em vida, a dar-lhe pensão. 

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

 
Justificação 

 
O dispositivo legal vigente, que se pretende 

revogar, determina que: 
«São excluídas do benefício as viúvas 

desquitas, quando no respectivo processo, forem 
consideradas cônjuge culpado bem como as 
separadas do marido independentemente de 
desquite, desde que provada sua conduta irregular». 

O projeto destina-se a incluir no dispositivo 
uma outra situação que reclama regulamentação 
idêntica, a saber: a da viúva que, uma vez 
desquitada, não precisa da pensão do marido, que, 
por isso, a tanto não se obrigou (desquite amigável), 
ou não foi condenado (desquite litigioso). 

Em casos tais, porque a viúva, que em vida do 
marido lhe dispensava a contribuição, há de recebe 
Ia depois da morte? Não seria e não é justo. Se o 
desquite, embora não dissolva o vínculo, separa os 
cônjuges, em relação às pessoas e aos patrimônios, 
passando cada qual a viver por conta própria, não é 
razoável que, depois da morte, se crie uma relação 
que em vida não existia. 

Além disso, em certos casos,  
o que é ilógico assume aspecto de ini- 
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qüidade. Se o marido desquitado, após o desquite, 
tem filhos aos quais sustenta, porque haverão estes 
de ficar privados da metade da pensão, a qual 
metade, pela lei vigente, será paga à mulher 
desquitada? Se a viúva já vivia sem a contribuição 
do marido e os filhos precisam da pensão para a sua 
subsistência, o justo é que a pensão vá inteira aos 
filhos, como passará a acontecer se o projeto for 
aprovado. 

Sala das Sessões, 27 de outubro de 1959. – 
Milton Campos. 

Ás Comissões de Constituição e Justiça, de 
Segurança Nacional e de Finanças. 

 
LEGISLAÇÃO CITADA 

 
(Decreto nº 32.389, de 9 de março de 1953) 

 
Aprova a Consolidação das disposições legais 

referentes a pensões militares e dá outras 
providências. 

 
Art. 33. – São beneficiários da pensão 

militar, (Lei de 6 de novembro de 1827, art. 3º; 
Decreto Nº 1.232E, de 31 de dezembro de 1890, 
art. 1º. Decreto nº 1.382, de 27 de abril de 1893, 
art. 1º; Decreto nº 846, de 10 de janeiro de 1902, 
art. 1º; Decreto-lei nº 196, de 22 de janeiro de 
1938, art. 8º; Decreto-lei nº 3.269, de 14 de maio 
de 1941, art. 5º; Decreto-lei nº 4.819, de 8 de 
outubro de 1942, art. 8º; Decreto-lei nº 4.839, de 
16 de outubro de 1942, art. 1º Decreto-lei nº 6.239, 
de 3 de fevereiro de 1944, art. 8º, Decreto-lei nº 
8.958, de 28 de janeiro de 1946, art. 1º, e Lei nº 
1.161, de 22 de julho de 1950, art. 1º); 

I – a viúva; 
II – os filhos, exclusive os maiores, do sexo 

masculino que não sejam interditos ou inválidos; 
III – os netos, órfãos de pai e mãe; 

IV – as mães viúvas ou solteiras, bem como as 
desquitadas, desde que por ocasião da morte do «de 
cujus» já viviam efetivamente separadas; 

V – as irmãs germanas e consangüíneas, 
solteiras, viúvas ou desquitadas, e os irmãos varões 
solteiros, menores de 18 anos, ou absolutamente 
incapazes, desde que pobres e mantidos pelo «de 
cujus». 

§ 1º São excluídas do benefício as viúvas 
desquitadas, quando no respectivo processo, foram 
consideradas cônjuge culpado, bem como as 
separadas do marido, independentemente de 
desquite, desde que provada sua conduta irregular. 

(Lei de 6 de novembro de 1827, art. 2º e 
Decreto nº 695, de 28 de agôsto de 1890, art. 21). 

§ 2º Não são contemplados como beneficiários 
do meio-sôldo os filhos adotivos e os beneficiários de 
que trata o item V deste artigo. 

§ 3º A incapacidade do item II, a orfandade do 
item III e a viuvez do item IV, produzirão o efeito que 
lhes é atribuído ainda que se verifiquem após a 
morte do militar (Lei 458, de 29 de outubro de 1948, 
art. 2º). 

§ 4º Não perderá a pensão em cujo gôzo se 
achar a irmã que venha a contrair núpcias. (Decreto 
nº 695, de 28 de agôsto de 1890, art. 27). 

Publicado no «Diário Oficial» de 13 de março 
de 1953, página 4.356 – 2ª coluna. 

O SR. PRESIDENTE: – Há ainda, Projeto de 
Resolução, que vai ser lido pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 26, DE 1959 

 
Concede aposentadoria a Luiza Berg Cabral, 

Taquígrafa Revisora, do Quadro da Secretaria do 
Senado Federal. 
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O Senado Federal resolve: 
Artigo único. – É concedida aposentadoria a 

Luiza Berg Cabral Taquígrafa Revisora, PL-3, nos 
têrmos dos artigos 184, item II, da Lei nº 1.711, de 
28 de outubro de 1952, e 1º da Resolução número 
134, de 15 de outubro de 1958, da Câmara dos 
Deputados, combinado com o art. 2º da Resolução 
nº 18, de 15 de dezembro de 1950, do Senado 
Federal incorporando-se aos proventos da 
aposentadoria a gratificação adicional 
correspondente. 

 
Justificação 

 
Estabelece a Resolução nº 13, de 1958, no 

seu artigo 1º: 
«O funcionário integrante do Departamento 

dos Serviços da Taquigrafia – taquígrafo, taquígrafo 
redator ou taquígrafo-revisor – que contar mais de 25 
(vinte e cinco) anos de serviço legislativo sendo, no 
mínimo, 15 (quinze) anos de exercício de taquigrafia 
na Câmara dos Deputados, poderá aposentar-se, 
nos têrmos do item II, do artigo 184, do Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da União». 

E o item II do art. 184 da Lei nº 1.711, de 1952 
se aposentará: 

«Com provento aumentado de 20%, quando 
ocupante da última classe da respectiva carreira». 

Atendendo ao que determina os dispositivos 
acima citados, esta Comissão submete à 
consideração do Senado o presente projeto, nos 
têrmos do art. 85, alínea c, item 2, do Regimento 
Interno. 

Sala das Sessões, em 27 de outubro de 1959. 
– Filinto Müller. – Cunha Mello. – Gilberto Marinho. – 
Novaes Filho. – Mathias Olympio. – Heribaldo Viera. 

O SR. PRESIDENTE: – O  
Projeto de Resolução que acaba de ser 
 

lido, sendo de autoria da Comissão Diretora, 
independe de apoiamento e parecer. Será incluído 
em Ordem do Dia oportunamente. 

Consulto o nobre Senador Argemiro de 
Figueiredo sobre se deseja falar em Explicação 
Pessoal ou após a Ordem do Dia. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Sr. 
Presidente, desejo falar em Explicação Pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, em 
Explicação Pessoal, o nobre Senador Argemiro de 
Figueiredo. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO (para 
explicação pessoal) (lê o seguinte discurso): – 
Sr. Presidente, vai tramitando por esta Casa do 
Congresso o projeto de lei destinado a regular o 
exercício do direito de greve. Sôbre êle já opinou a 
douta Comissão de Justiça, onde, apesar de tôdas 
as tentativas conciliatórias, encaminhadas com 
esfôrço e espírito público, por eminentes colegas, 
tornou-se impossível evitar a marca das 
divergências mais ou menos profundas. Na 
honrada e ilustre Comissão de Legislação Social, 
ou no Plenário, o meu nobre companheiro de 
Bancada, Senador Caiado de Castro, vai tentar a 
adoção de um substitutivo, no propósito de 
uniformizar o pensamento do Senado e conciliar 
as tendências. 

E eu fui, Sr. Presidente, dos que se 
manifestaram com restrições ao projeto logo que ele 
tramitou pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Votei contra a inserção no mesmo de todo texto 
referente à matéria penal que nele, atualmente, se 
contém. Sem entrar no exame do mérito das ações 
ou omissões, consideradas passíveis de pena, nos 
têrmos do substitutivo Jefferson de Aguiar, não me 
pareceu, data vênia, de boa sistemática jurídica,  
nem de boa política social introduzir-se em  
uma lei, destinada exclusivamente a regu- 
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lar o exercício de um direito, qualquer dispositivo 
sôbre matéria criminal. Deveríamos ficar adstritos ao 
campo de atividade lícita; imprimindo à lei que vamos 
fazer o seu conteúdo lógico de norma disciplinadora 
de um direito. As violações às regras básicas de 
conduta, que impõem medidas de reação social, 
através de pena, enquadram-se em plano diferente. 
Trans. tendem os limites do exercício do direito, que 
é o que nos cabe regular, e passam ao ângulo das 
atividades ilícitas. Os atos criminosos contra a 
pessoa; contra o patrimônio; contra a organização do 
trabalho; contra o sentimento religioso; contra os 
costumes; a família a incolumidade pública, 
praticados na eclosão de uma greve, escapam, a 
meu ver, à órbita de uma lei destinada a regular o 
simples exercício de um direito preexistente. 

Além de se conflitar com a boa sistemática, 
data vênia, não considero de boa política social, 
nesta hora em que vamos assegurar às classes 
obreiras do País, o exercício de uma prerrogativa 
que a Constituição lhes outorgou, enchermos um 
texto legislativo de infrações penais, difundindo o 
receio, o temor e a ameaça aos que se atiram à 
greve, como processo legítimo de conquista de suas 
reivindicações mais puras. 

Fôssemos, em lei ordinária, instituir o 
direito de greve, é certo que poderíamos 
disciplinar as fôrças sociais, com êsse caráter 
normativo, que chegasse a precisar e definir 
novas figuras de delito. – Isso porque não há 
direitos absolutos. – E os interesses da ordem 
jurídica e da coexistência social impõem 
limitações a todo o complexo das atividades 
humanas. Mas, o direito de greve figura no texto 
da Lei Maior; já está assegurado em toda a sua 
plenitude; tem existência incontestável; dispensa 
complementações no seu conceito; é irrestrito e 
intangível no seu conteúdo. 

O que nos cabe, é só e só regular-lhe o 
exercício, a isso restringe-se a nossa missão. Essas 
razões, Sr. Presidente, levam me a solicitar dos 
eminentes colegas, um pouco de meditação no 
exame de matéria. E estou certo de que os próprios 
Líderes da Maioria, em cuja Bancada me incorporo 
com muita honra para mim, não hesitarão em 
prestigiar a idéia de se excluir, de qualquer dos 
substitutivos, que venha a ser adotado pelo Senado, 
todo texto que envolva matéria penal. 

Mas, não é só. – Quando formulei o meu voto 
em separado, na Comissão de Justiça, considerei, a 
respeito das restrições que apresentei ao substitutivo 
Jefferson de Aguiar, que esse projeto, de qualquer 
modo, exprimia um belo passo no caminho da ordem 
econômica e da paz social. – Realmente, é essa a 
minha impressão, inspirada na circunstância de que 
já agora o Congresso se movimenta para tornar 
efetivo um direito, que há treze anos foi assegurado 
na Constituição,. sem haver, até hoje conquistado 
realidade objetiva, nas divergências mais profundas 
entre o capital e o trabalho. Contudo, Sr. Presidente, 
não hesito em pedir a atenção do Senado para o 
substitutivo Caiado de Castro, caldeado nos 
melhores princípios; na opinião dos grandes 
intérpretes da Lei Maior, nos próprios elementos de 
todos os projetos sugeridos na matéria e na 
colaboração sincera e leal dos trabalhadores do 
Brasil. – asse substitutivo encara o texto 
constitucional dentro do seu verdadeiro conceito e dá 
à Lei que vai regular o exercício do direito de greve, 
o conteúdo lógico que ela deve ter, sem as restrições 
incompatíveis com o espírito da prerrogativa 
constitucional. 

A nossa Carta Magna é clara e incisiva ao 
dispor, no art. 158 que: 

«E reconhecido o direito de greve, cujo 
exercício a lei regulará». 
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Êsse texto, Sr. Presidente, não deixa margem a 
divergência de hermenêutica. – Não há obscuridades 
em sua redação; não há omissões que comprometam 
o alcance do seu conteúdo; não dá dúvidas que 
possam estorvar-lhe a aplicação. – É um texto preciso 
e límpido que comporta complexas indagações 
históricas, jurídicas ou filosóficas. A Constituição 
assegurou o direito de greve. E o fêz sem quaisquer 
restrições. – Reconheceu o direito em tôda plenitude. 

Deixou à lei, ordinária apenas a tarefa de regular-
lhe o exercício. O texto é claro. O constituinte distinguiu o 
direito do seu exercício. O primeiro, o direito pleno, 
irrestrito, sem limitações, incondicionado, susceptível 
apenas de ajustamento harmônico aos princípios 
fundamentais do regime e às demais normas, prescritas 
na Lei Maior, que estruturam o sistema Constitucional da 
República. O segundo, o exercício, cativo ao preceito 
constitucional, destinado a facilitar o campo objetivo de 
aplicação do direito. 

Seria, data vênia, contrasenso dar à lei de 
regulamentação do exercício de um direito o poder de 
alterar o conteúdo desta. – Isso deixaria de exprimir o 
direito em função; o direito exercitado; o direito aplicado 
para constituir a revogação implícita e clandestina do 
próprio direito cujo exercício se pretendia regular. 

Temístocles Brandão Cavalcanti, 
oportunamente citado na justificativa do substitutivo 
Caiado de Castro, elucida a matéria com invejável 
lógica e precisão, ao comentar o art. 158 da 
Constituição da República. Diz ele: 

«Com a redação aprovada, distinguiu-se 
perfeitamente o direito de greve do seu exercício. 
Mantêm-se a essência do princípio e deixou-se à lei 
ordinária regular o processo, a maneira de pôr em 
prática o recurso». 

Até a subordinação da legitimidade do direito 
de greve ao prévio pronunciamento da Justiça do 
Trabalho, é considerada pelo eminente jurista, 
medida inconstitucional: 

«Com êsse processo (subordinação da greve 
do prévio pronunciamento da justiça do Trabalho) 
ter-se-á muitas vêzes ilidido o movimento através de 
protelações que desvirtuam a sua finalidade e a 
iniciativa amparada por um preceito constitucional 
expresso». 

Não é outro o pensamento de Pontes de 
Miranda, nos Comentários à Constituição de 1946: 

«Na regulamentação do exercício do direito 
subjetivo de greve pode o legislador: vedar o porte 
de armas... O direito de greve existe na Constituição; 
não o podem restringir os legisladores nem outros 
poderes públicos. O que a lei pode fazer é regular-
lhe o exercício. 

Como se vê Sr. Presidente, a nossa tarefa 
restringe-se à elaboração de uma lei de 
regulamentação do exercício de um direito. Não 
nos é permitido separar o direito do seu exercício, 
o que vale dizer, não poderemos dar à lei de 
regulamentação, o caráter modificativo ou 
restritivo da franquia constitucional da greve. Ela 
é uma conquista do trabalhador em lutas 
sangrentas: a luta do operário contra a opressão 
de capital. 

Constitui um instituto jurídico entre nós, e 
está elevada à categoria de direito constitucional. 
– Exprime uma vitória das nações democráticas. 
É a libertação do trabalhador contra a servidão 
econômica. É o reconhecimento do direito de 
defesa às classes laboriosas, organizadas sob a 
égide da liberdade de associação, da liber- 
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dade sindical, reconhecida pelo direito positivo de 
todos os países livres e cultos. 

Senhor Presidente, o Substitutivo do eminente 
Senador Caiado de Castro regulamenta o exercício 
do direito de greve em plena harmonia com o texto 
constitucional. Vamos adotá-lo. Não há desprimor 
para ninguém. O trabalho exprime a colaboração de 
juristas, de técnicos, de sindicatos e, sobretudo, 
contém no seu bôjo muitas das idéias 
consubstanciadas nos projetos já sugeridos. 

Não nos é possível restringir a franquia 
constitucional. – Lembremo-nos de que a greve é um 
fato social inevitável. Ela tem resistido aos regimes 
de fôrça. É um impulso da defesa das classes 
trabalhadoras contra a opressão do poder 
econômico. É inútil tentar reprimi-la. 

A ordem jurídica e a paz social não terão 
estabilidade nem segurança quando as leis 
comprimem as liberdades e negam aos que 
trabalham o direito de lutar por uma situação de 
melhores condições sociais e humanas. 

Nós não desejamos que a lei de greve se 
converta em instrumento de anarquia. Mas, temos o 
direito de reivindicar do Estado democrático um 
regime de liberdade e paz social. 

Era o que tinha a dizer. – (Muito bem; muito 
bem. Palmas !) 

O SR. COIMBRA BUENO (para explicação 
pessoal) (*): – Sr. Presidente, ainda há poucos 
minutos não consegui entrar na fila para os apartes ao 
nobre Senador Mem de Sá; contudo, não poderia, em 
absoluto, deixar sem resposta alguns dos tópicos 
tratados pelo ilustre Senador do Sul acêrca do Vale do 
Tocantins. Deduzi das suas palavras, que S. Exa., não 
conhece um dos maiores rios do mundo cujas nas- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

cantes estão, a uma hora de vôo, partindo do Rio de 
Janeiro, desaguando no Amazonas. 

Creio obrigação do Poder Público oferecer ao 
nobre colega Mem de Sá e a todos os Senhores 
Senadores que, como S. Exa., discorrem sôbre 
problemas que dizem respeito a centenas de milhares 
de brasileiros totalmente ignorados, – e a outras 
centenas de milhares de quilômetros quadrados de 
nosso solo – passagem através do Correio Aéreo 
Nacional ou das linhas de aviação particulares que 
cobrem o País, e proporcionar-lhes estada, para que 
conheçam estas realidades nacionais. 

Há pouco ouvimos o Senador Mem de Sá 
dizer que o sistema de nove meses precisaria 
funcionar durante muito tempo nessa região ignorada 
do Tocantins para povoá-la. 

No entanto, centenas de milhares de 
brasileiros habitam essa parte do território nacional; 
foram a pé, no lombo de jumentos e laradicaram. 
São heróis ignorados; lutaram pela conquista 
amazônica e mantiveram, para ufania de muitos 
brasileiros encastelados no conforto do litoral, êsses 
oito milhões e quinhentos mil quilômetros quadrados 
da solo pátrio, que tanto nos orgulham. 

São clamorosamente injustos os ataques que 
vêm sendo dirigidos contra o atual Presidente da 
República Sr. Juscelino Kubitschek, pelo fato de 
estar abrindo o trecho da rodovia BR 14, entre 
Brasília e Belém. Muitos dos Srs. Senadores devem 
estar lembrados da luta titânica do Deputado Jales 
Machado, em duas legislaturas, na Câmara dos 
Deputados, em favor da construção da rodovia 
«Anápolis-Belém». Que é entretanto, essa rodovia 
senão um trecho da BR-14?  

Essa estrada é uma necessidade 
fundamental. Durante a guerra passada, o  
Brasil ficou praticamente dividido em duas 
grandes ilhas: a amazônica e a dos demais 
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Estados, inteiramente isolados, devido aos ataques 
submarinos na orla litorânea. Pois bem, não 
tínhamos uma única comunicação terrestre com o 
norte do País, A BR-14, nada mais é do que simples 
trecho da grande rodovia que constituirá a espinha 
dorsal do Brasil, do Rio Grande do Sul ao Pará. O 
trecho ora em acelerada construção de Brasília a 
Belém, servirá diretamente pelo menos aos Estados 
do Pará, Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Piauí e 
Bahia. A sua construção já era, há mais de um 
decênio, a aspiração legítima de tôda a população 
ribeirinha. 

Ao tempo em que eu me achava à frente do 
Govêrno de Goiás, encaminhei dezenas de 
máquinas para a construção dos primeiros 
seiscentos quilômetros da rodovia então denominada 
«Anápolis-Belém». As máquinas haviam sido 
cedidas a Goiás pelo então Presidente da República, 
General Eurico Gaspar Dutra, com a finalidade 
precípua de abrir êsse caminho para o norte. 

Bem andou o Chefe do Govêrno quando 
auscultou os anseios de centenas de milhares de 
brasileiros residentes em seis Estados da 
Federação, que há anos propugnam pela construção 
dessa estrada. 

Trago, ainda, Sr. Presidente, o testemunho de 
outro grande esfôrço: refiro-me à atividade do 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, 
que destacou para o Vale do Tocantins – há uns dez 
anos – uma comissão de engenheiros, os quais, à 
custa de ingentes sacrifícios, que devem ser do 
conhecimento dos Representantes do povo, 
construíram naquela região trezentos quilômetros 
desta hoje famosa BR-14. 

Lembro-me perfeitamente que quando 
ocupava o Govêrno do Pará, o Senhor Moura 
Carvalho, tentou abrir um picadão na antiga  
diretriz da BR-14 entre Belém e Cametá, para dar 
passagem a boiadas; infelizmente esta margem do 
 

rio é muito alagadiça, e o picadão foi deixado de 
lado. 

Veio então o avião cargueiro em grande parte 
suprir a falta de uma ligação rodoviária de Belém 
com Goiás, e desde então Belém vem sendo 
abastecida de carne, do norte de meu Estado, por 
via aérea. 

Outros Governadores, como os Senhores 
Zacharias de Assumpção, Magalhães Barata e 
Sebastião Archer, – por sinal todos três Senadores – 
lutaram durante seus governos, ano após ano, como 
eu no meu Estado, pela concretização desta obra 
agigantada. Têm mais de vinte anos os esforços 
continuados daqueles que, como nós, têm vivido na 
região sofrendo com as centenas de milhares de 
brasileiros ali residentes e, por desgraça, totalmente 
ignorados, como hoje foi demonstrado da tribuna do 
Senado Federal: tudo se passa como se não 
existissem. 

Podemos citar mais de uma centena de 
pequenos núcleos populosos, representativos do 
tremendo trabalho tenaz da gente brasileira. Além de 
Belém do Pará, no extremo Norte, existem: Carolina, 
que já tem agências de vários Bancos, inclusive do 
Banco do Brasil; Pedro Afonso, Pôrto Nacional e 
mais de uma centena de pequenas cidades e centros 
pioneiros, verdadeiros marcos da civilização 
brasileira na ocupação efetiva de nosso imenso 
território. É um serviço fabuloso, que as elites atuais 
devem, justamente, aos homens rijos do interior. 
Essa gente tem coragem de enfrentar tudo aquilo 
que alguns indivíduos que vivem gozando as delícias 
do asfalto temem. Como há poucos dias se afirmou, 
muitas pessoas não desejam ir para Brasília –  
porque têm medo de feras e de miasmas. Lembraria 
a êsses ilustres senhores que nós, do interior, é que 
devíamos ter medo dos micro-organismos  
existentes nos grandes núcleos, – muito mais 
perigosos para a vida humana, legítimas ameaças, 
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porque invisíveis. Ninguém precisa ter mêdo de 
onças: nasci e fui criado em Goiás e nunca vi uma 
onça a não ser em Jardins Zoológicos. Onças podem 
existir em massa em Mato Grosso, de Goiás já 
desertaram. A êsses temerosos, em sã consciência e 
apoiado em todo o corpo médico do Brasil, advirto 
com absoluta segurança: temam os micro-
organismos invisíveis dos grandes núcleos, mas não 
tenham o menor receio dos micro-organismos do 
Planalto Central. E se existissem, seriam visíveis 
porque não existem. O Vale do Tocantins há de ser 
descoberto, um dia, pelos brasileiros. Os que ainda 
não sabem já deviam saber disso, ponham a mão na 
consciência, porque estão atentando contra o 
progresso da nossa terra. A duzentos e cinqüenta 
quilômetros de Brasília, dessa cidade que está 
revelando uma nova nação, existe um apertado 
parecido com a de Três Marias, no Rio Tocantins, 
que poderá liberar para o Brasil, para as regiões 
pioneiras dêste País um milhão de Kva. este rio tem 
potencial astronômico. O Tocantins tem extensos 
trechos perfeitamente navegáveis, alguns com 
centenas de quilômetros, isolados uns dos outros por 
corredeiras, peque-nos desníveis e acidentes 
diversos que vêm impedindo sua navegação regular. 
Se para raciocinar colocássemos esses acidentes 
um ao lado do outro teríamos um canal de cem 
quilômetros em rocha, no leito do grande rio. Pois 
bem, com a abertura de apenas êstes cem 
quilômetros de canal, poderíamos recuperar para 
êste País, que precisa tanto de transporte, nada 
menos de dois mil quilômetros de canais naturais 
que se tornariam contínuos, para a navegação 
interior, para a ocupação humana, para atender os 
milhares de nordestinos habitantes da região. Nunca 
foi enfrentado êsse problema, apesar de gritarmos e 
o proclamarmos anos a fio. Ninguém lhe deu a 
 

menor atenção, neste País. Infelizmente, não temos 
tido cabeça; e graças a Deus o Presidente Juscelino 
Kubitschek teve a coragem de implantar, em cinco 
anos, uma cabeça num porco que não a tinha. 

Nosso dever, hoje, é auxiliá-lo. S. Exa. está 
em sérias dificuldades para interiorizar a Capital da 
República. Cabe responsabilidade a todos os 
parlamentares, Deputados e Senadores. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI: – Muito bem! 
O SR. COIMBRA BUENO: – Creio não haja 

Deputado ou Senador caduco: votaram o projeto de 
interiorização da Capital, em cinco anos; devem, 
portanto, assumir a responsabilidade de seu ato. 

O atual Chefe da Nação executa a vontade de 
cêrca de quatrocentos parlamentares. Se está errado 
pelo fato de fazê-lo em quatro anos, o acontecimento 
deve ser levado a débito de trezentos e vinte e seis 
Deputados e sessenta e três Senadores que votaram 
uma lei marcando a mudança da Capital para 21 de 
abril de 1960. 

Incluo-me entre os que se bateram, 
violentamente, pela interiorização, em cinco ou em 
dez anos, embora a preferisse em quinze. Aceitei, no 
entanto, o prazo de cinco anos, votado, por livre e 
espontânea vontade, pela quase unanimidade dos 
Senhores Deputados e Senadores, naturalmente 
trabalhados, até a última instância, por nós, 
mudancistas. 

Devemos dar, hoje, parabéns ao Chefe do 
Executivo; cumprimentar o homem que teve a 
coragem ímpar de executar a vontade de cêrca de 
quatrocentos representantes do povo brasileiro. Esta 
a missão que está sendo cumprida pelo atual 
Presidente da República. 

Nosso dever, já que lhe demos êsse  
encargo, é não nos acovardarmos e  
prestar-lhe o concurso de brasileiros, acima  
de Partidos, de cor e de religião, porque o País 
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atravessa fase difícil. Alega-se, no entanto, hoje, 
estar o empreendimento além das forças do 
Poder Executivo. Se há alguém sem juízo, neste 
caso, somos nós, integrantes do Parlamento 
Nacional. 

O que entendo é que, tanto a Câmara dos 
Deputados, como o Senado, ao votarem a lei que 
obrigou a construção acelerada da nova Capital, 
para abrigar os três Poderes em 21 de abril de 
1960, acharam que o País precisava, podia e 
devia fazer uma inversão inadiável, digamos da 
ordem de umas duas dezenas de bilhões de 
cruzeiros, para de uma vez por tôdas, cumprir o já 
secular preceito constitucional da interiorização do 
Govêrno. 

E o Senado deu sobejas provas no fim do 
ano passado, de que o País pode fazer uma 
inversão de tal ordem – uma só vez na vida – 
quando atendeu aos pedidos e outras 
considerações que conduziram esta Casa a votar 
recente, mente uma lei que aumentou de menos 
de dez bilhões anuais para mais de vinte e cinco 
bilhões anuais a verba destinada ao abono 
indiscriminado do funcionalismo, isto é, além de 
atender com justeza aos funcionários que 
percebiam até uns dez ou quinze mil cruzeiros 
mensais atribuindo-lhes uma importância fixa, 
digamos uns três mil cruzeiros mensais – que lhes 
permitisse levar mais alimentos para casa, 
digamos para os cinco filhos, que são a média dos 
dependentes. 

Estas, Sr. Presidente, as considerações que 
desejava expender, agradecendo a condescendência 
de V. Exa., que inc permitiu exceder os dez minutos 
de que dispunha. (Muito bem; muito bem. Palmas. O 
orador é cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Afonso Arinos, para uma comunicação. 

O SR. AFONSO ARINOS (para uma 
comunicação) (*): – Sr. Presidente, sinto não estar 
presente o ilustre Senador Gilberto Marinho, porque 
teria provavelmente explicação para a comunicação 
que vou fazer e para a pergunta que envolve. 

O «Correio da Manhã» de hoje publica 
declarações atribuídas ao Professor José de Souza 
Marques, reputado e conceituado educador, que há 
longos anos exerce o Magistério nesta Capital. 

Segundo essas declarações, aquele mestre, 
que não integra politicamente os quadros do meu 
Partido, senão os do de V. Exa., Sr. Presidente, 
deixou de ser provido na função de Secretário de 
Interior da Prefeitura do Distrito Federal, pelo motivo 
de pertencer à raça negra. 

Esta, infelizmente, a notícia veiculada por um 
grande diário, atribuída, repito, a um homem da 
respeitabilidade do Professor Souza Marques. 

A acusação é grave, porque feita aos 
dirigentes da política municipal, de estarem 
praticando ato que infringe não apenas norma 
declaratória, estatuída no corpo da Constituição, 
mas, também, diretamente, preceitos imperativos da 
Lei de Contravenção Penal, que tenho a honra de 
ver correr, no conjunto da legislação brasileira, com o 
meu nome. 

Sr. Presidente, parece-me que o fato é de alta 
significação. É verdade que no conteúdo da lei não 
existe a possibilidade da prova principalmente para 
infrações da natureza das que aqui foram apontadas. 
Primeiro, não se poderia prever que, numa digressão 
de cunho puramente político, qual seja a indicação 
para o posto de Secretário do Govêrno de uma 
grande cidade, ocorresse semelhante situação. A lei 
prevê – isto sim – o provimento de cargos adminis- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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trativos dependentes de concurso ou de outro 
processo qualquer de admissão, submetidos às 
influências e às determinações das autoridades 
administrativas. Nesses casos, a prova seria mais 
fácil. No entanto, em um ato político, como é a 
nomeação de um Secretário de Govêrno, 
dependente de autoridade política, como é o Prefeito 
do Distrito Federal, é claro que a prova dêsses fatos 
é sempre muito mais difícil. Basta, porém, a 
argüição, basta a increpação, basta a acusação 
veiculada por homem dessa responsabilidade, para 
que todos nós, que temos colocado a nossa ação 
devotada na preservação dos dispositivos 
constitucionais referentes à fraternidade racial do 
Brasil, os quais não apenas correspondem a uma 
das mais gloriosas tradições de nossa formação, 
como também aos mais evidentes interêsses de 
nosso desenvolvimento político, basta, dizia eu, 
increpação dessa natureza, para que todos nós nos 
confessemos perplexos e, mais que perplexos, 
pasmados da existência de situação dessa ordem. 

Acredito que meu nobre colega Senador Gilberto 
Marinho, para cuja desejável presença eu já tinha 
endereçado algumas palavras no início desta minha 
comunicação, poderá dar aquêles esclarecimentos que 
se tornam urgentemente necessários para o decôro de 
seu Partido e para decôro da política nacional na 
cidade do Rio de Janeiro. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. AFONSO ARINOS: – Com muito 
prazer. 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Logo após o 
término da oração do nobre colega situarei, no episódio 
a que se refere V. Exa., a posição do meu Partido, 
totalmente insuscetível de reparos ou de críticas. 

 

O SR. AFONSO ARINOS: – Meu caro colega, 
veiculava eu informação hoje publicada no «Correio 
da Manhã», segundo a qual o Professor Souza 
Marques dizia, expressamente, que uma das razões 
que teriam dificultado sua investidura no cargo de 
Secretário do Interior da Municipalidade fôra do fato 
de pertencer êle à raça negra. Sabe V. Exa. que não 
faço essa referência por exploração política, porque 
sei que êsse assunto será esclarecido, porque sei 
que seria ato de insensatez política de qualquer 
Partido, de grande eleitorado como é o do Rio de 
Janeiro, tomar providências, baseado em 
preconceito dessa natureza. Considero, porém, que 
fica mal para os Poderes Públicos, que fica mal para 
todos nós que votamos essa lei, que fica mal para 
todos nós que participamos dos alevantados 
objetivos dessa lei, não contestarmos, não 
explicarmos, não justificarmos alegações dessa 
natureza, cuja gravidade provém da autoridade que 
merece aquêle acatado Professor. 

Faço essa comunicação, Sr. Presidente, em 
forma de apêlo endereçado aos eminentes 
representantes do Partido Social Democrático, 
especialmente ao nobre Senador Gilberto Marinho, 
que, se não tiver oportunidade de oferecer 
esclarecimentos poderá, em todo caso, endereçar a 
minha angustiosa questão ao Prefeito desta Cidade, 
a fim de que S. Exa. dê as explicações que o 
libertarão da pecha de homem que não compreende 
os mais elementares deveres de um administrador 
do Distrito Federal. (Muito bem; Muito bem). 

O SR. GILBERTO MARINHO: Sr. Presidente, 
peço a palavra para explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra  
o nobre Senador Gilberto Marinho, para explicação 
pessoal. 
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O SR. GILBERTO MARINHO – (para 
explicação pessoal) (*): – Sr. Presidente, cabe-me o 
dever, a que ora dou desempenho com muita honra, de 
defender a posição do Partido Social Democrático no 
rumoroso episódio da indicação do eminente 
companheiro de direção partidária, Professor José de 
Souza Marques, para ocupar a Secretaria do Interior e 
Segurança da Prefeitura do Distrito Federal. 

Como provàvelmente estará informado o 
nobre Senador Afonso Arinos, ao se tratar da 
substituição do titular daquela Pasta, confiada na 
composição de fôrças políticas que constituem o 
atual Govêrno da cidade, ao Partido a que tanto me 
orgulho de pertencer, coube nos formar uma lista 
tríplice a ser submetida ao Sr. Prefeito e na qual 
figurava, em primeiro lugar, o nome por todo os 
títulos digno e honrado do Professor Souza Marques. 

Trata-se Sr. Presidente, de um dos mais 
prestigiosos e credenciados componentes da Comissão 
Executiva do Partido Social Democrático, na qual atingiu, 
pelo consenso unânime dos seus correligionários, em 
memorável Convenção, a Secretaria Geral, pôsto da 
mais alta importância, ao qual estatutàriamente compete 
o exame e o estudo dos candidatos às listas partidárias, 
nos prélios municipais e federais. 

Unânime, por outro lado, fôra igualmente a 
votação do Professor Souza Marques, para a lista 
tríplice a que tive ensejo de aludir. 

Por conseguinte, Sr. Presidente, posso afirmar 
que de elementos do P.S.D. jamais houve, em 
qualquer época, nem poderia ter havido, a menor 
restrição àquele dedicado correligionário. E, quando 
precisamente há duas semanas, o eminente Almirante 
Augusto do Amaral Peixoto, na última sessão. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

 

da Comissão Executiva do Partido a que preside, 
anunciou aos seus pares que o Sr. Prefeito anuíra ao 
provimento por nós pleiteado, a auspiciosa 
comunicação foi recebida com irrestritos aplausos 
por todos os pessedistas ali reunidos. Acrescentara o 
Presidente Amaral Peixoto que tão sòmente,  
como era curial, o Sr. Prefeito aguardava  
a sua conferência com o Presidente da República, a 
ser realizada naquele mesmo dia, para então fazer 
lavrar definitivamente o esperado decreto de 
nomeação. 

No dia seguinte, Sr. Presidente, para meu 
espanto, li uma nota veiculada pela sempre bem 
informada secção política do brilhante colunista Hélio 
Fernandes, asseverando que o Sr. Souza Marques 
não seria investido nas funções de Secretário da 
P.D.F., como decorrência da sua côr. 

Não posso crer, Senhor Presidente. 
O SR. AFONSO ARINOS: – V. Exa. permite 

um aparte? 
O SR. GILBERTO MARINHO: – Pois não ! 
O SR. AFONSO ARINOS: – Havia 

mencionado o noticiário de hoje do jornal «Correio da 
Manhã», no qual o próprio Professor José de  
Souza Marques atribui as dificuldades criadas em 
tôrno do seu nome a essa condição. E é  
exatamente fundado no conceito em que êle é tido, 
com o qual V. Exa. concorda, que me parece muito 
importante essa fundamentação, que êle próprio 
veicula, que êle próprio sugere. É evidente que não 
tem o Sr. Prefeito a obrigação de nomear a quem 
quer que seja, por ser homem de côr, mas  
não tem o direito de deixar de nomear por essa 
razão. (Muito bem!) 

O SR. GILBERTO MARINHO: – É óbvio. 
O SR. AFONSO ARINOS: – Se  

fôr por motivos políticos, cumpre ao 
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Chefe do Executivo Municipal explicar. Criou-se, 
porém, uma dúvida que a discriminação provém 
apenas do fato de ser o Professor Souza Marques 
negro! 

O SR. GILBERTO MARINHO: – Não li as 
declarações atribuídas ao Professor Souza Marques. 
Quanto a restrições levantadas por companheiros do 
P.S.D. desconheço-as por completo. A elas, em 
tempo algum, ouvi qualquer referência. 

Têmo-lo no justo conceito que êle grangeou na 
vida pública do Distrito Federal, pelos seus dotes de 
espírito e de coração, de homem da maior altitude 
moral, de correção modelar e de inexcedível 
fidelidade partidária. Continua a merecer a minha, 
melhor diria, a nossa integral solidariedade. 

Quanto ao obscuro episódio do seu não 
aproveitamento, sòmente o Senhor Prefeito do 
Distrito Federal pode dar, de forma inequívoca e 
cabal, as razões pelas quais não acedeu à indicação 
do P.S.D. 

Não quero e não devo, entretanto, sequer 
admitir a possibilidade de que tal recusa pudesse ser 
atribuída a preconceito racial incompatível com os 
mais caros sentimentos do nosso povo, o que não 
sòmente, assim, afrontaria postulados básicos da 
nossa Carta Magna, deslustrando nossas melhores 
tradições, mas acima de tudo, cobriria de opróbrio a 
Cidade e a Nação brasileira. (Muito bem! Muito bem! 
Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Estêve em visita ao 
Senado o Senhor J. L. Salcedo Bastardo, Senador 
da República da Venezuela. 

Além dos cumprimentos que trouxe a esta 
Casa, fêz entrega à Mesa de um exemplar do livro 
de sua autoria «Vison Y Revision de Bolivar», que 
será incorporado à Biblioteca do Senado. 

Está esgotada a hora do Expediente. 
 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Discussão única do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 18, de 1959, de autoria da Comissão 
de Constituição e Justiça, que concede anistia a 
trabalhadores ou servidores de emprêsa estatal ou 
privada (em regime de urgência, nos têrmos do art. 
330, letra c, do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 383, de 1959, do Senhor Jefferson 
de Aguiar e outros Srs. Senadores, aprovado na 
sessão de 22 do mês em curso), dependente de 
pareceres das Comissões: de Legislação Social e de 
Segurança Nacional. 

 
O SR. PRESIDENTE: – O projeto depende de 

pareceres das Comissões de Legislação Social e de 
Segurança Nacional. 

O Sr. Primeiro Secretário vai proceder à leitura 
dos pareceres já enviados à Mesa. 

São lidos os seguintes: 
 

PARECERES 
NS. 630 E 631, DE 1959 

 
Nº 630, de 1959 

 
Da Comissão de Legislação Social, sôbre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 18, de 1959, que 
concede anistia aos trabalhadores ou servidores de 
emprêsa estatal ou privada, que, por motivo 
decorrente de participação em movimento grevista 
ou de dissídio regulado pela Legislação do Trabalho, 
tenham sido acusados ou condenados por crime 
previsto nos Decretos-leis ns. 431, de 18 de maio de 
1938, 4.766, de 1º de outubro de 1942, 9.070, de 15 
de março de 1946, na Lei nº 1.802, de 5 de janeiro 
de 1953, ou no Código Penal. 

Relator: Sr. Fernando Corrêa. 
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Pelo projeto de Decreto legislativo em exame, 
é concedida anistia aos trabalhadores ou servidores 
de emprêsa estatal ou privada, que, por motivo 
decorrente de participação em movimento grevista 
ou de dissídio regulado pela legislação do trabalho, 
tenham sido acusados ou condenados por crime 
previsto nos Decretos leis ns. 431, de 18 de maio de 
1953, 4.766, de 1º de outubro de 1942, 9.070, de 15 
de março de 1946, na Lei nº 1.802 de 5 de janeiro de 
1946 e no Código Penal. 

A anistia ampla e irrestrita aos grevistas 
constava do substitutivo elaborado pelo Relator do 
Projeto nº 24, de 1959, que regula o exercício do 
direito de greve, de autoria do ilustre Senador 
Jefferson de Aguiar. 

Em face do que dispõe os artigos 5º XIV e 66 
da Constituição Federal, decidiu a Comissão de 
Constituição e Justiça destacar a parte relacionada 
com a concessão de anistia ampla aos grevistas. 

Na redação primitiva a proposição era 
inespecífica, ampla e irrestrita a anistia que se 
pretendia dar aos grevistas. No projeto em exame há 
remissão às leis vulneradas, com a comissão dos 
efeitos civis. 

A proposição nos têrmos em que está redigida 
merece ser aceita pela Comissão de Legislação Social. 

Assim, opinamos pela aprovação do projeto. 
Sala das Comissões, em outubro de 1959. – 

Jefferson de Aguiar – Presidente. – Fernando Corrêa, 
Relator. – Caiado de Castro. Taciano de Mello. – 
Zacharias de Assumpção. – Francisco Gallotti. 

 
Nº 631, de 1959 

 
Da Comissão de Segurança Nacional, sôbre o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 18, de 1959. 
 
Relator: Sr. Fernando Corrêa. 
 

O projeto em estudo, destacado para constituir 
proposição à parte, daquele que regula o direito de 
greve, concede anistia aos trabalhadores ou 
servidores de emprêsas estatais ou privadas, que, 
por motivo de participação em movimentos grevistas 
ou de dissídios regulados pela legislação do 
trabalho, tenham sido acusados ou condenados em 
razão de crime previsto na legislação seguinte: 

Decreto 431, de 18 de maio de 1938; 
II – 4.766, de 1º de outubro de 1942; 
III – 9.070, de 15 de março de 1946; 
IV – Lei nº 1.802, de 5 de janeiro de 1953; 
V – Código Penal. 
Com base na medida assim concedida, o Juiz 

ou o representante do Ministério Público 
promoverão, de ofício, o arquivamento dos 
processos criminais em curso. Caso haja recurso 
pendente de julgamento na superior instância, por 
ocasião da decretação da anistia, o Relator, para 
efeito de arquivamento, determinará a devolução dos 
autos ao Juízo competente. O Juiz titular da Vara 
das Execuções Criminais providenciará, também de 
ofício, o cancelamento dos registros de condenação 
anterior à publicação da medida. 

Os diplomas legais em referência definem os 
crimes contra a personalidade internacional, a 
estrutura e a segurança do Estado e contra  
a ordem social (Decretos leis 431 e 4.766);  
dispõem sôbre a supensão ou abandono coletivo  
do trabalho (Decreto lei 9.070) e estabelecem 
providências sôbre os crimes contra a ordem  
política e social (Lei nº 1.802), além das disposições 
próprias da legislação penal substantiva (Código 
Penal). 

O projeto foi apresentado pela douta 
Comissão de Constituição e Justiça desta  
Casa, por iniciativa do eminente Senador  
Jefferson de Aguiar. Não há portan- 
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to, que indagar sôbre os aspectos constitucionais e 
jurídicos da proposição, a não ser para aprová-las. 
Aliás, convém esclarecer, a respeito, que esta 
Comissão nada teria que dizer sôbre a matéria, cujo 
estudo, a rigor, não se inscreve na sua competência 
regimental (art. 97, da Lei Interna) . Trata-se, com 
efeito, de ser concedido o perdão a trabalhadores 
participantes de movimentos que não disseram 
diretamente com a segurança nacional. Assim, 
estaria dispensado o pronunciamento dêste órgão 
técnico, pois seu parecer, na hipótese presente, 
apenas interessaria na medida de suas remotas 
repercussões na ordem pública. 

Como, entretanto, a legislação citada no 
projeto se refere, também, à ordem pública e à 
segurança na órbita interna, fôrça é examinar a 
proposição por êsse aspecto. 

5. Anistia é perdão, esquecimento; extingue as 
ações e as criminais privadas; suspende  
processos e anula condenações, sendo concedidas 
pelo poder político, por excelência, vale dizer, o 
Congresso Nacional. É êste o entendimento pacífico, 
decorrente da interpretação dos textos 
constitucionais e dos ensinamentos da doutrina. Com 
base em tais considerações cabe ao Poder 
Legislativo decretá-la. 

Não é outro o objetivo do presente projeto, o 
qual harmonizando-se, ainda neste passo, com a 
lição dos doutos, estabelece as medidas necessárias 
à cessação do procedimento e das conseqüências 
penais. 

Por tais fundamentos, a Comissão de 
Segurança Nacional nada opõe à aprovação do 
projeto em exame. 

Sala das Comissões, outubro de 1959. – Lima 
Teixeira, Presidente, – Menezes Pimentel,  
Relator. – Jefferson de Aguiar. – Ruy Carneiro 
 

O SR. PRESIDENTE: Foi enviada à Mesa 
emenda, que vai ser lida pelo Sr. Primeiro Secretário. 

É lida e apoiada a seguinte: 
 

EMENDA 
 

Nº 1 
 

Art. – Os trabalhadores ou servidores 
anistiados poderão contribuir para os Institutos ou 
Caixas de Aposentadoria e Pensões, restabelecendo 
se a situação anterior, sem quaisquer restrições, ou 
condições, no prazo de 6 (seis) meses, a partir da 
publicação dêste decreto legislativo, na forma da 
legislação em vigor. 

§ 1º As contribuições vencidas serão pagas, 
por saldo, na base de 1/10 do quantum apurado pela 
instituição de previdência social, em duodécimos, a 
partir da notificação recebida pelo interessado. 

§ 2º Aos sucessores do anistiado é outorgada 
a faculdade prevista neste artigo. 

 
Justificação 

 
Inúmeros grevistas foram dispensados quando 

prestes a conquistar os direitos outorgados pela 
legislação de previdência social. 

Idosos e com saúde abalada, não mais puderam 
desenvolver outras atividades, não podendo ingressar 
noutras emprêsas. Ou marcados pela atividade que 
tiveram, por emulação ou represália, passaram a 
constituir grupos de injustiçados, com gravame para a 
ordem social e econômica. 

A emenda repara tais situações e faz justiça 
àqueles que, durante longos anos, contribuíram para 
as instituições de previdência social. 

Sala das Sessões, em 27 de outubro de 1959. 
– Jefferson de Aguiar. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto com a emenda. 
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O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (*): – Senhor 
Presidente, o projeto de Decreto Legislativo que se 
encontra na Ordem do Dia, é de autoria da Comissão 
de Constituição e Justiça e decorre do 
pronunciamento da unanimidade dos membros 
daquele órgão técnico, o qual entendeu que a parte 
do meu substitutivo que versava sôbre anistia dos 
grevistas deveria constituir projeto separado, nos 
têrmos do artigo 66, nº V, da Constituição Federal. 

Em decorrência da atribuição que me foi 
conferida pela Comissão elaborei o projeto e 
submeti-o à consideração do Plenário; no entanto, 
verificando, postèriormente, que foram amputados do 
texto medidas que atendiam aos grevistas, no 
sentido da readmissão na vinculação liberativa 
existente antes de determinada a demissão daqueles 
servidores das emprêsas, pela simples participação 
em movimentos grevistas, apresentei agora emenda 
que restabelece a vinculação entre os ex-grevistas e 
as instituições de previdência social, assegurando-
lhes e às famílias os benefícios que os Institutos e 
Caixas outorgam aos contribuintes. 

A emenda que ofereço à apreciação da 
Comissão Permanente e do Plenário, está concebida 
nos seguintes têrmos: 
 

EMENDA 
 

Nº - 
 

Projeto de Decreto-legislativo 
 

Nº 18/59 
 
Acrescentem-se os seguintes artigos: 
Art. – Os trabalhadores ou servidores 

anistiados poderão contribuir para os Institutos  
ou Caixas de Aposentadoria e Pensões, 
restabelecendo-se a situação anterior, sem quais- 
 

__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

 

quer restrições ou condições, no prazo de 6 (seis) 
meses, a partir da publicação dêste decreto-
legislativo, na forma da legislação em vigor. 

§ 1º As contribuições vencidas serão pagas, 
por saldo, na base de 1/10) do quantum apurado 
pela instituição de previdência social, em 
duodécimos, a partir da notificação recebida pelo 
interessado. 

§ 2º Aos sucessores do anistiado é outorgada 
a faculdade prevista neste artigo». 

Sr. Presidente, na justificação tive ensejo de 
demonstrar que inúmeros empregados, demitidos de 
emprêsas, tinham conquistado direitos perante 
instituições de previdência social, antes da eclosão e 
verificação das greves. 

As famílias dêsses servidores ficaram em 
situação difícil, porque, idosos ou debilitados 
fìsicamente, não puderam obter novos cargos em 
outras companhias, permanecendo na contingência 
do chomage, em dificuldade permanente e numa 
renúncia compulsória dos direitos alcançados 
através de contribuição ininterrupta, durante longos 
anos, àquelas autarquias. 

Discute-se se há possibilidade de a anista 
atingir efeitos civis. Entendem alguns eminentes 
intérpretes da Constituição, que êsses efeitos  
podem ser adotados numa extensão a lattere  
do que resulta como conseqüência da anistia 
obviante, concedida com efeito negativo de direito 
penal àqueles que participaram de movimentos 
grevistas. Outros, defendem a tese de que não se 
pode impor quaisquer sanções pecuniárias em 
decorrência da medida obviante; mas se entende, 
inclusive pelas lições de Pontes de Miranda, que 
numa sub-rogação legal, o Estado poderá  
amparar e assumir as responsabilidades dêsse  
efeito de ordem civil. 

A determinação contida no  
projeto é justa e atende aos recla- 
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mos de inúmeros ex-empregados que perderam 
contribuições em tempo superior a vinte anos e 
alguns, até, bem próximo dos trinta anos, quando 
lhes poderia ser deferida a aposentadoria ou 
benefícios outros em favor daqueles sob sua 
mantença. 

A emenda que apresento e espero seja 
aprovada pelo Senado Federal retardará a 
apreciação da proposição durante setenta e duas 
horas. Terá, outrossim, o mérito de atender a 
inúmeros trabalhadores que tiveram a má sorte de 
participar de movimentos grevistas, pacíficos 
embora, e que foram fulminados pelos efeitos do 
Decreto-lei nº 9.070. 

Por conseguinte, Sr. Presidente, formulando 
apêlo veemente aos ilustres colegas, estou certo de 
que a emenda e o projeto, serão, afinal, aprovados 
em favor de probos brasileiros que viram, no art. 158 
da Constituição Federal, a medida adequada da 
participação em movimentos grevistas sem 
quaisquer conseqüências ou vulnerações. 
Entretanto, jurisprudência iterativa do Egrégio 
Supremo Tribunal Federal tem entendido que, 
embora procedente a regulamentação do Decreto-lei 
nº9.070, a disposição constitucional tem as 
restrições previstas naquele diploma legal. 

Era a argumentação que desejava expender, 
na oportunidade regimental que me foi oferecida. 
Aguardo a apreciação do projeto, em sessão 
subseqüente, para explanação meticulosa sôbre o 
assunto, em resposta ao brilhante discurso do 
eminente Líder do Partido Trabalhista Brasileiro, que 
hoje versou sôbre o direito de greve, que está sendo 
regulamentado pelo Senado Federal em substituição 
à proposição aprovada pela Câmara dos Deputados. 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão 
do projeto com a emenda. (Pausa). 

Ninguém pedindo a palavra, está encerrada a 
discussão. 

 

O projeto sai da Ordem do Dia, por setenta e 
duas horas, para audiência das Comissões, inclusive 
da de Constituição e Justiça. 

Votação, em primeira discussão, do Projeto de 
Emenda à Constituição nº 1, de 1959, que altera 
dispositivos constitucionais referentes à localização 
da Capital Federal a fim de possibilitar a sua 
transferência para Brasília, tendo Pareceres da 
Comissão Especial: 1 – Sôbre o Projeto (nº 230, de 
1959), favorável, salvo quanto aos arts. 11, § 5º do 
art. 26, art. 63 e artigo 8º (com voto em separado do 
Sr. Attílio Vivacqua); II Sôbre o Substitutivo de 
Plenário – nº 507, de 1959, favorável, em parte (com 
voto em separado do Sr. Senador Attílio Vivacqua). 

O SR. PRESIDENTE: – Esta é a quarta vez 
que o projeto é submetido à votação. 

Lembro aos nobres Senadores que esta 
votação só será válida se responderem à chamada 
42 senhores Senadores. Do contrário, será dada 
como não existente. 

O Sr. Primeiro Secretário vai proceder à 
chamada. 

Os Senhores Senadores que aprovam o 
substitutivo, responderão «sim», e os que o rejeitam, 
responderão «não». 

Procede-se à chamada, a que respondem 
«sim» os Senhores Senadores: 

Cunha Mello. 
Lameira Bittencourt. 
Públio de Mello. 
Mathias Olympio. 
Victorino Corrêa. 
Fausto Cabral. 
Menezes Pimentel. 
Ruy Carneiro. 
Silvestre Péricles. 
Lourival Fontes. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Ary Vianna 
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Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Miguel Couto. 
Coimbra Bueno. 
Taciano de Mello. 
Alô Guimarães. 
Gaspar Velloso. 
Francisco Gallotti. 
Guido Mondin. – (23). 
Respondem «não» os Senhores Senadores: 
Freitas Cavalcanti. 
Gilberto Marinho. 
Afonso Arinos. 
Milton Campos. 
João Villasbôas. 
Fernando Corrêa. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. – (8). 
Votaram «sim» 23 Senhores Senadores e 

«não», 8. 
A votação é considerada inexistente porque 

não atingiu o quorum, que é de 42 Senadores. 
O projeto será incluído na Ordem do Dia para 

votação na próxima sessão ordinária. 
Esgotada a Ordem do Dia. 
O SR. FREITAS CAVALCANTI (pela ordem) 

(*): – Sr. Presidente, estando praticamente instruído 
o Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 9-59, 
que concede pensão especial a Maria Oliveira 
Mendonça Sarmento, viúva do Dr. José Paulino de 
Albuquerque Sarmento, requeiro à Mesa sua 
inclusão na Ordem do Dia, não só porque as 
diferentes Comissões técnicas já se manifestaram, 
como pela necessidade de a Nação assegurar à 
viúva daquele saudoso brasileiro a necessária 
assistência. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Defiro o requerimento. 
O projeto figurará na Ordem do Dia da próxima 

sessão. 
Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira, 

orador inscrito para esta oportunidade. 
 

__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

 

O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Senhor 
Presidente, quando o Senhor Presidente da 
República demitiu o Coronal Mindelo, para surprêsa 
minha, tive ensejo de salientar, desta tribuna, que 
aquêle militar, à frente da COFAP, havia prestado 
inestimáveis serviços ao abastecimento do Distrito 
Federal. 

Seu sucessor, o General Ururahy Magalhães 
em declarações à imprensa, asseverou que iria 
tomar enérgicas providências para impedir a brusca 
ascenção dos gêneros de primeira necessidade, e 
para isso esperava contar com a cooperação dos 
auxiliares que escolhera para êsse importante setor 
do abastecimento. 

Decorrido, entretanto, já algum tempo, o ilustre 
General Ururahy Magalhães, parte do pressuposto 
de que não é possível aumentar-se o preço da carne 
verde, esquecido de que com essa proibição em 
parte cabível – está indiretamente promovendo o 
aumento de preço dos outros gêneros de primeira 
necessidade. 

Filas e filas se formam, madrugada a dentro, 
para a aquisição da carne verde, e o pior é que 
enquanto isso ocorre, a aquisição do referido produto 
é limitada a dois quilos, de três em três ou de quatro 
em quatro dias, dada a escassez que se acentua dia 
a dia. Assim, pessoas que residem no Distrito e 
Federal, só se podem abastecer de carne verde de 
quatro em quatro dias. Enquanto isso, vemos as 
aves subirem de preço consideràvelmente; 
assistimos o camarão ser vendido, hoje, a duzentos 
cruzeiros o quilograma, tornando-se outros gêneros 
de difícil aquisição, sobretudo em face do preço. 

Perguntar-se á: o ilustre General Ururahy 
Magalhães, ao proceder com tal rigorismo, dentro da 
legislação, para impedir o aumento excessivo do 
custo de vida, se estará conduzindo de maneira a 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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evitar que se agravem, ainda mais, as perspectivas 
atuais? 

Sr. Presidente, só se pode combater o. 
aumento do custo de vida com o aumento da 
produção. As estatísticas não mentem, e aí estão 
para mostrar-nos que as lavouras de subsistência 
caíram consideràvelmente de produção. As colheitas 
do milho, do feijão e do arroz, no Norte e no 
Nordeste, sofreram queda de 48 %. 

Assim, Sr. Presidente, vemos que não há de 
ser com meios artificiais que poderemos tomar 
providências imediatas para socorrer população aflita 
como a do Distrito Federal, que assiste, de dia a dia, 
a ascenção do custo de vida. Seria de muito melhor 
proveito e de bom aviso também, que o ilustre 
General Ururahy Magalhães, zeloso lia função que 
vem exercendo, sugeris-se ao Govêrno certas 
medidas, algumas de emergência, outras de longo 
alcance, que produzirão efeitos não imediato mas no 
devido tempo. Então, devidamente aparelhado 
dêsses meios, poderá adotar providências mais 
oportunas que evitem agravamento da crise, sentida 
de dia para dia. 

Sr. Presidente, o problema da aquisição de 
carne bovina deve ser estudado por técnicos e 
cuidadosamente analisado. O povo, já saturado de 
formar filas, aceitará, como solução, o sacrifício de 
mais um pequeno aumento no preço do produto, 
contanto que haja abastecimento normal do 
mercado. 

Não estou criticando o General Ururahy 
Magalhães, que certa-mente cumpre o seu dever de 
evitar a elevação do custo da vida. Não se segue 
daí, que S. Exa. persista em orientação que pode 
intensificar ainda mais as dificuldades presentes. 

Vim à tribuna, Sr. Presidente, fazer um apêlo 
ao ilustre Presidente da COFAP no sentido de que, 
baseado nos dados fornecidos por um órgão que só 
pode merecer nosso respeito – o Conselho Coorde- 
 

nador de Abastecimento – promova o abastecimento 
nos mercados tanto do Distrito Federal, como dos 
Estados, onde a carne verde também escasseia. 
Espero que S. Exa, com a sua autoridade de General 
do Exército e, ao mesmo tempo, com a sua 
capacidade técnica, evitará se agrave a crise que 
estamos atravessando. (Muito bem!) 

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

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Votação, em discussão única, do Projeto 

de Lei da Câmara nº 72, de 1959 (nº 974, de 1956, 
na Câmara) que concede isenção de direitos de 
importação para materiais, máquinas e 
equipamentos adquiridos pela Refinaria e Exploração 
de Petróleo União S.A. para a instalação de sua 
refinaria de Capuava, no Estado de São Paulo, tendo 
Parecer Favorável sob n° 549, de 1959, da 
Comissão de finanças. 

2 – Votação, em primeira discussão, do 
Projeto de Emenda à Constituição nº 1, de 1959, que 
altera dispositivos constitucionais referentes à 
localização da Capital Federal a fim de possibilitar a 
sua transferência para Brasília, tendo Pareceres da 
Comissão Especial: I – Sôbre o Projeto (nº 230, de 
1959), favorável, salvo quanto aos arts. 11, § 5º do 
art. 26, art. 63 e art. 8º (com o voto em separado do 
Sr. Senador Attilio Vivacqua). II – Sôbre o 
Substitutivo de Plenário – nº 507, de 1959, favorável, 
em parte (com voto em separado do Sr. Senador 
Attílio Vivacqua). 

3 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 30, de 1954 (nº 833, de 1951, na Câmara 
dos Deputados), que concede a pensão especial  
de Cr$ 2.000,00 ao engenheiro civil Raimundo 
Pereira da Silva, tendo Pareceres Favoráveis, 
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sob ns. 556 e 557, de 1959, das Comissões: de 
Constituição e Justiça e de Finanças. 

4 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 9, de 1959, (número 3.091, de 1957, na 
Câmara dos Deputados), que concede a pensão 
especial de Cruzeiros 5.000,00 mensais a Maria 
Oliveira Mendonça Sarmento, viúva do Dr. José 
Paulino de Albuquerque Sarmento, tendo Pareceres 
Favoráveis, sob ns. 603 e 604, de 1959, das 
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças. 

5 – Continuação da primeira discussão do 
Projeto de Lei do Senado nº 7, de 1959 que  
dispõe sôbre a franquia postal-telegráfica para os 
Partidos Políticos Nacionais (apresentado pelo 
Senador Caiado de Castro), tendo pareceres: da 
Comissão de Constituição e Justiça – 1º  
Parecer –, nº 133, de 1959, pela 
inconstitucionalidade do projeto; 2º Parecer – nº 575, 
 

de 1959 – pela constitucionalidade do substitutivo, 
oferecido em Plenário, exceto quanto ao  
parágrafo único do seu art. 1º, e, quanto ao mérito, 
pela sua inconveniência (com voto em separado do 
Senador Lima Guimarães): da Comissão de 
Transportes, Comunicações e Obras Públicas, nº 
576, de 1959, favorável ao substitutivo, com a 
Emenda que oferece de nº 2; da Comissão de 
Finanças, nº 577, de 1959, contrário aos arts. 5º e 9º 
do substitutivo e ao item a da Emenda nº 2;  
favorável ao item b da Emenda nº 2; deixa  
de se pronunciar sôbre os arts. 1º a 4º do 
substitutivo, declarando escapar o assunto à sua 
competência e apresenta nova Emenda sob  
número 3. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 16 horas e 55 

minutos. 
 

 



150ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 28 DE OUTUBRO DE 1959 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. FILINTO MÜLLER 
 

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

Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Lameira Bittencourt. 
Zacharias de Assumpção. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Leônidas Mello. 
Mathias Olympio. 
Victorino Corrêa. 
Fausto Cabral. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Dix-Huit Rosado. 
Argemiro de Figueiredo. 
João Arruda. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Freitas Cavalcanti. 
Silvestre Péricles. 
Lourival Fontes. 
Heribaldo Vieira. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Milton Campos. 
Moura Andrade. 
Lino de Mattos. 
Coimbra Bueno. 
Taciano de Mello. 

João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Fernando Corrêa. 
Alô Guimarães. 
Gaspar Velloso. 
Souza Naves. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Irineu Bornhausen. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin. – (52). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 52 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, declaro aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Freitas Cavalcanti, 2º  

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

O Sr. Cunha Mello, 1º Secretário, lê o 
seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
PARECER 

Nº 632, DE 1959 
 

Redação Final do Projeto de Resolução nº 6, 
de 1959, que dispõe sôbre a reversão de Benedito 
Afonso de Araújo. 

 
Tendo o Senado aprovado, sem emenda, o 

Projeto de Resolução nº 6, de 1959, apresentamos a 
seguir a sua Redação Final: 
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Resolução Nº 
 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º É concedida a Benedito Afonso de 

Araújo reversão ao serviço ativo, no cargo de Auxiliar 
de Portaria, classe "J", do Quadro da Secretaria do 
Senado, ficando assegurado o seu acesso à  
classe "K", na primeira vaga a ser provida por 
merecimento. 

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

Sala da Comissão Diretora, em 27 de outubro 
de 1959. – Filinto Müller. – Cunha Mello. – Freitas 
Cavalcanti. – Gilberto Marinho. – Novaes Filho. – 
Mathias Olympio. – Heribaldo Vieira. 

 
PARECERES 

Ns. 633 E 634, DE 1959 
 

Nº 633, de 1959 
 

Da Comissão de Economia, sôbre Projeto  
de Lei da Câmara nº 1.652-C-56, (no Senado nº 2, 
de 1959), que concede isenção de direitos 
aduaneiros, adicional de 10%, impôsto de consumo e 
mais taxas alfandegárias para equipamento 
importado pela Emprêsa Telefônica Aquidauanense 
Ltda. 

 
Relator: Sr. Taciano de Mello. 
O Projeto de Lei da Câmara nº 1.652-C-56, 

(no Senado nº 2, de 1959), de autoria do Deputado 
Wilson Fadul, concede isenção de direitos, adicional 
de 10%, impôsto de consumo e mais taxas 
alfandegárias, para a importação de equipamento 
importado pela Emprêsa Telefônica Aquidauanense 
Limitada, sediada em Aquidauana, Estado de Mato 
Grosso, necessário à ampliação de mais de 300 
linhas em seu centro telefônico. 

A beneficiária é uma emprêsa comercial  
de serviço de utilidade pública e organizada  
com capitais exclusivamente locais, havendo si- 
 

do a primeira a instalar serviço telefônico no Estado 
de Mato Grosso. 

Em casos semelhantes, o Congresso tem 
concedido a isenção fiscal, por reconhecer que a 
medida é um estímulo legítimo à expansão e ao 
aperfeiçoamento dos serviços públicos, carentes de 
recursos próprios de investimentos, não constituindo 
ônus para o Erário nacional, nem discriminação de 
qualquer índole, dado o caráter não competitivo do 
empreendimento. 

Ademais, os interêsses da indústria nacional 
ficarão resguardados pelo art. 2º do projeto em 
causa, que só beneficia com a isenção as 
mercadorias a que se aplicar o disposto no art. 73, 
da Lei nº 3.244, de 14 de agôsto de 1957, isto é, as 
mercadorias já licenciadas pela CACEX, as 
importadas com base em promessa de venda de 
câmbio anteriormente licitada ou concedida, e as 
excluídas do regime de licença prévia. 

Nestas condições, opinamos favoràvelmente 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 1.652-C-56  
(no Senado nº 2, de 1959), mas com duas  
emendas, a seguir justificadas, uma eliminando 
impropriedade de expressão e outra estendendo os 
favores de isenção para a importação de material 
semelhante destinado a outra emprêsa telefônica. 
São elas: 

 
EMENDA Nº 1-C 

 
Substitua-se no art. 1º, a expressão "exceto a 

de previdência social" por "exceto a taxa de 
despacho aduaneiro". 

 
Justificação 

 
Com a aprovação da lei de Tarifas, a taxa de 

previdência social foi substituída pela taxa de 
despacho aduaneiro, não tendo assim cabimento a 
menção àquela taxa. 

 
EMENDA Nº 2-C 

 
Acrescente-se ao final do art.  

1º: "bem assim para o conjunto de 
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um centro telefônico automático de duzentas (200) 
linhas com pertences e acessórios, no valor de 
sessenta e seis mil e trezentos marcos (DM 
66.300,00), correspondentes a quinze mil setecentos 
e oitenta e cinco dólares da área de conversibilidade 
limitada (US ACL 15.785,00), importados da 
Siemens & Halske Aktiengesellschaft, de Munique, 
Alemanha, pela Companhia Telefônica de Valinhos, 
com sede na cidade de Valinhos, Estado de São 
Paulo. 

 
Justificação 

 
A Companhia Telefônica de Valinhos, no 

Estado de S. Paulo, pediu e obteve autorização para 
importar da Alemanha Ocidental um centro telefônico 
automático de fabricação Siemens & Halske, para 
200 linhas urbanas. 

A instalação dêsse centro, que é inicial, torna-
se necessária para atender às exigências da vida 
normal do Município, cuja produção e comércio de 
frutas são importantes e que possui, também, 
indústrias de apreciável valor. A instalação existente, 
manual e de outra Emprêsa, está em mau estado e é 
insuficiente. 

O alto custo dos materiais utilizados para  
a instalação da rêde urbana e para a  
construção de prédio destinado à central 
telefônica, assim como o vulto das despesas  
legais relativas à sociedade anônima e o custo  
do serviço de contabilidade, que é necessário 
manter, mau grado a ausência de receita, que só 
haverá quando inaugurado o novo serviço 
telefônico, criaram forte soma de encargos para a 
Emprêsa. 

As suas atividades tiveram início em 29 de 
fevereiro de 1956. 

O seu capital é de Cr$ 3.400.000,00, 
prevendo-se um aumento de Cruzeiros 1.600.000,00. 

Os investimentos atingem a importância de 
Cr$ 3.228.093,20, não estando incluídos os imóveis, 
cujo valor é de Cr$ 1.108.857,60. 

A moeda será o marco alemão e o câmbio o 
oficial. 

Estão previstas ampliações até 2.000 linhas e 
a extensão do serviço às localidades próximas. 

A isenção de direitos aduaneiros à Companhia 
Telefônica de Valinhos, além de contar com 
precedentes de igual natureza, é uma ajuda indireta 
da União, ao povo obreiro daquela região, eis que, a 
referida Companhia é o próprio povo associado ao 
poder público dos citados Municípios para solução 
de um problema de interêsse da economia local e 
que constitui também respeitável parcela de 
economia local nacional. 

A) Equipamentos automáticos: 
a) 1 distribuidor geral, equipado com 11 listões 

protetores, 13 barras de distribuição, 19 terminais e 1 
armário de distribuição; 

b) 1 distribuidor intermediário com barras de 
distribuição; 

c) 2 armações para presseletores; 
d) 20 quadros de presseletores; 
e) 4 armações para seletores de elevação e 

giro; 
f) 55 seletores de elevação e giro; 
g) 2 armações, contendo quadros e barras, 

com circuitos para serviço interurbano, inclusive 
lâmpadas, jacks, teclas, relógios, relés e armários de 
contrôle; 

h) 1 armação contendo 2 máquinas de 
sinalização; 

i) 1 armário de prova para exame de linhas; 
k) 9 aparelhos para exame do centro; 
l) 1 jôgo de ferramentas especiais para 

conservação do centro; 
m) 1 retificador completo com regulador de 

voltagem, instrumentos de medição e sinalização; 
n) acessórios para montagem das diversas 

armações com dispositivos de sinalização e 
distribuição de energia. 

B) Cabo sistema e sobressalentes: 
o) todo o cabo sistema (switchboard  

cable), necessário para liga- 
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ção das diversas armações de distribuidores de 
centro; 

p) 1 jôgo de peças para conservação de 
centro. 

C) Cordoalha: 
q) 5.100 metros de cordoalha de aço. 
Sala das Comissões, em 23 de abril de 1959. 

– Ary Vianna, Presidente. – Taciano de Mello, 
Relator. – Joaquim Parente. – Leônidas Mello. – 
Lima Teixeira. – Guido Mondin. 

 
Nº 634, DE 1959 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 2, de 1959 (na Câmara, nº 1.652-
C, de 1956). 

 
Relator: Sr. Moura Andrade. 
De autoria do nobre Deputado Wilson Fadul, o 

Projeto de Lei da Câmara nº 1.652 C, de 1956 (no 
Senado nº 2, de 1959), tem pareceres favoráveis das 
Comissões de Justiça. Economia e Finanças, 
naquela Casa do Congresso Nacional. 

A de Economia, aprovando o parecer do 
Relator, Deputado Ernesto Saboya, acrescentou-lhe 
um artigo, através de emenda. O projeto originário 
concedia a isenção dos direitos aduaneiros, impostos 
e taxas, salvo a de previdência social, de maneira 
pura e simples. A emenda que foi aprovada pela 
Comissão de Economia, e que é o atual art. 2º do 
projeto, já restringiu a isenção "apenas às 
mercadorias a que se aplicar o disposto no art. 73 da 
Lei nº 3.244, de 14 de agôsto de 1957, isto é, às 
mercadorias já licenciadas pela CACEX, às 
importadas com base em promessa de venda de 
câmbio anteriormente licitada ou concedida e às 
excluídas do regime de licença prévia. 

No Senado, pronunciou-se favoràvelmente a 
Comissão de Economia, que adotou, na mesma 
feita, duas emendas que foram propostas pelo 
Relator, o nobre Senador Taciano de Mello. 

A primeira emenda visa a corrigir uma 
impropriedade de linguagem técnica, mandando 
substituir, no art. 1º, a expressão "taxa de 
previdência social" por "taxa de despacho 
aduaneiro". 

A segunda inclui no projeto, para beneficiar-se 
dos favores da isenção, o conjunto de um  
centro telefônico automático de 200 linhas,  
com pertences e acessórios, no valor de  
66.300 marcos, correspondentes a 15.785 dólares da 
área de conversibilidade limitada, tudo isso 
importado pela Companhia Telefônica de Valinhos, 
no Estado de São Paulo, para melhoria dos serviços 
locais. 

Tem sido praxe o Congresso favorecer, com 
isenções fiscais, a importação de objetos e peças 
destinados à ampliação ou ao aperfeiçoamento dos 
serviços de utilidade pública. 

As ressalvas que era preciso fazer já  
foram feitas. Ficaram a coberto os legítimos 
interêsses da indústria nacional, pois as isenções 
previstas no projeto cingem-se ao material  
importado por duas firmas apenas, e isso mesmo  
em relação às mercadorias de que trata o art. 73,  
da Lei nº 3.244, de 14 de agôsto de 1957,  
isto é, àquelas que já tenham sido licenciadas pela 
CACEX, às importadas com base em promessa de 
venda de câmbio anteriormente licitada ou 
concedida, e às excluídas do regime de licença 
prévia. 

Assim, parece-nos que o projeto merece ser 
aprovado, com as emendas da douta Comissão de 
Economia do Senado. 

Conforme dispõem os arts. 65 e 66 da citada 
Lei nº 3.244, foram extintos todos os tributos 
incidentes sôbre a mercadoria importada, cobrados 
por ocasião do respectivo despacho aduaneiro, salvo 
o impôsto de consumo e o impôsto único sôbre 
combustíveis e lubrificantes, compreendendo-se na 
fórmula genérica da extinção também a taxa de 
previdência social, cujo lugar foi ocupado pela taxa 
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de despacho aduaneiro, de 5% sôbre o valor da 
mercadoria importada. Assim, a primeira emenda 
tem inteira procedência. 

Quanto à segunda, trata-se de mera inclusão, 
nos favores da isenção fiscal, da Companhia 
Telefônica de Valinhos, e pensamos não haver 
nenhuma razão para se recusar a esta aquilo que se 
vai conceder à outra. 

Parece-nos oportuno, também, estender as 
vantagens do projeto ao conjunto de um centro 
telefônico automático, de 500 (quinhentas) linhas, 
com pertences e acessórios, importado pela firma 
Ericsson do Brasil Comércio e Indústria S. A. e 
consignado à Emprêsa de Melhoramentos de 
Andradina no Estado de São Paulo. 

Nestas condições, opinamos favoràvelmente 
ao projeto e às emendas, substituindo-se estas pela 
seguinte: 

 
SUBEMENDA 

 
Substituam-se as Emendas ns. 1-C e 2-C pelo 

seguinte: 
Ao art. 1º, redija-se assim: 
Art. 1º É concedida isenção de direitos 

aduaneiros, adicional de 10% (dez por cento), 
impôsto de consumo e mais taxas alfandegárias, 
exceto a de despacho aduaneiro, para os seguintes 
materiais: 

a) equipamento importado pela Emprêsa 
Telefônica Aquidauanense Limitada, com sede na 
cidade de Aquidauana, Estado de Mato Grosso, 
necessário à ampliação de mais 300 (trezentas) 
linhas em seu centro telefônico, da 
Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson, de Estocolmo, 
Suécia, no valor de Sw. Kr. 76.800 (setenta e seis mil 
e oitocentas coroas suecas); 

b) conjunto de um centro telefônico automático 
de duzentas (200) linhas, com pertences e 
acessórios, no valor de DM 66.300,00 (sessenta e 
seis mil e trezentos marcos), correspondentes a U. 
S. A. C. L. 15.785,00 (quinze mil setecentos e oitenta 
e cinco dólares da área de conversibilidade limi- 
 

tada), importados da Siemens & Halsk 
Aktiengesellschaft, de Munique, Alemanha, pela 
Companhia Telefônica de Valinhos, com sede na 
cidade de Valinhos, Estado de São Paulo; 

c) conjunto de um centro telefônico 
automático, de 500 (quinhentas) linhas, com 
pertences e acessórios, no valor de Sw. Kr. 
419.700,00 (quatrocentas e dezenove mil e 
setecentas coroas suecas), importado da Suécia 
pela firma Ericsson do Brasil Comércio e Indústria  
S. A., com sede no Distrito Federal, e consignado à 
Emprêsa de Melhoramentos de Andradina – EMA – 
Construtora S.A., com sede na cidade de Andradina, 
Estado de São Paulo. 

Sala das Comissões, 22 de outubro de 1959. – 
Gaspar Velloso, Presidente. – Auro Moura Andrade, 
Relator. – Dix-Huit Rosado. – Fausto Cabral. – Ary 
Vianna. – Daniel Krieger. – Fernando Corrêa. – 
Francisco Gallotti. – Paulo Fernandes. 

 
PARECERES 

NS. 635, 636 E 637, DE 1959 
 

Nº 635, de 1959 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara nº 97, de 1958, que cria 
no Departamento Nacional de Obras Contra as 
Sêcas – DNOCS – os 6º e 7º Distritos e o quadro 
próprio do pessoal; altera o de extranumerários - 
mensalistas, e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Rui Palmeira. 
De iniciativa do Sr. Presidente da República, o 

projeto em causa cria, no Departamento Nacional  
de Obras Contra as Sêcas, os 6º e 7º Distritos, 
Localizadas, respectivamente, nas cidades de 
Teresina, Estado do Piauí, e Montes Claros,  
em Minas Gerais. Nos têrmos do art. 3º, o Estado  
do Piauí fica desmembrado do 1º Distrito, no qual 
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estava integrado juntamente com o Estado do Ceará, 
passando, como já se disse, a constituir o 6º Distrito. 
O 7º Distrito compreenderá a parte norte do Estado 
de Minas, incluída na zona do polígono das sêcas 
por fôrça da Lei nº 1.348, de 10 de fevereiro de 1951. 

2. A Exposição de motivos do Sr. Ministro da 
Viação, que acompanha a Mensagem do Poder 
Executivo, referindo-se aos frutos decorrentes da 
criação do 5º Distrito, com sede em Natal, no Rio 
Grande do Norte, assinala os "excelentes resultados 
obtidos por meio daquela providência". E aduz  
que a experiência assim obtida aconselhava  
o desdobramento dos serviços nos têrmos 
preconizados pelo Executivo. 

3. A Câmara dos Deputados, apoiando a 
proposição, houve por bem introduzir-lhe algumas 
modificações que melhor se ajustassem aos seus 
objetivos, inclusive fixando de maneira especificada, 
o quadro de servidores dos Distritos criados. 

4. Esta Comissão nada opõe ao projeto no que 
toca ao seu duplo aspecto constitucional e jurídico. 
As Comissões Técnicas dirão no mérito. 

É o parecer. 
Sala das Comissões, em 5 de novembro de 

1958. – Lourival Fontes, Presidente. – Rui Palmeira, 
Relator. – Ruy Carneiro. – Daniel Krieger. –  
Argemiro de Figueiredo. – Gaspar Velloso. – Attítio 
Vivacqua. 

 
Nº 636, DE 1959 

 
Da Comissão de Transportes, Comunicações 

e Obras Públicas, sôbre o Projeto de Lei da Câmara, 
nº 97, de 1958. 

 
Relator: Sr. Waldemar Santos. 
O projeto, vindo do Poder Executivo, visa a 

criar, além dos 6º e 7º Distritos no DNOCS, o quadro 
próprio de seus funcionários e, também, confere-lhe 
outras atribuições. 

A Comissão de Constituição e Justiça, nada 
opôs à sua aprovação. 

Preliminarmente, na Exposição de Motivos que 
acompanha o projeto, lembra o Exmo. Sr. Ministro 
que o bom exemplo do 5º Distrito criado em Natal, 
Estado do Rio Grande do Norte, incentivou fôssem 
propostos os desdobramentos dos distritos atuais e 
criados novos, que serão localizados nas cidades de 
Teresina (PI) e Montes Claros (MG). É que a 
descentralização administrativa proporciona maiores 
rendimentos e capacidade de decisão para quem 
está em contato com os problemas locais, que, diga-
se de passagem, são variáveis dentro do próprio 
Nordeste. Com efeito, é sabido que o Piauí sofre 
duas vêzes a sêca: uma quando o êxodo desloca-se 
no sentido Ceará-Maranhão, e outra, no retôrno, 
quando as populações famintas consomem 
novamente as reservas daquele Estado. Por outro 
lado, diversas são as condições de estiagem no 
Estado de Minas Gerais, onde problemas de 
transportes, irrigação e armazenagem são os mais 
relevantes. 

Todavia, no que concerne à economia  
do Polígono, providências de ordem global  
estão se fazendo esperar, razões pelas quais supõe-
se que a nova reestruturação proposta venha a 
preencher tal lacuna, obedecendo aos princípios de 
divisão de trabalho e especialização. Oferece o 
Executivo ao exame do Senado Federal a relação de 
funções do pessoal permanente e extranumerário, 
bem como uma nova organização que modifica 
parcialmente seu regime de funcionamento. Assim  
é que, recebendo rendas industriais e realizando 
operações de crédito com bancos nacionais ou 
estrangeiros, poderá o DNOCS tomar iniciativas  
de que, até então, estava impedido. Por outro  
lado, observa-se que engenheiros e técnicos 
desligam-se do DNOCS porque outras entidades 
públicas ou privadas procuram elementos dali 
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para seus serviços. Tal fato será tomado também em 
conta pelo projeto. 

Por conseguinte, do ponto de vista técnico, é de 
todo conveniente aprovar êste projeto, que tem 
influência direta, no Polígono das Sêcas, para solução 
de alguns problemas que afetam, com mais ou menor 
intensidade tôdas demais regiões brasileiras. 

O DNOCS, com o presente instrumento, que 
lhe confere uma ação mais flexível, estará 
possibilitado a dar um passo adiante para remover 
os obstáculos que atualmente impedem o 
desenvolvimento do País, naquela região. 

Isto pôsto, somos favoráveis à aprovação do 
presente projeto. 

Sala das Comissões, em 12 de novembro de 
1958. – Jorge Maynard, Presidente. Waldemar 
Santos, Relator. – Coimbra Bueno. – Novaes Filho. 

 
Nº 637, DE 1959 

 
Da Comissão de Serviço Público Civil, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 97, de 1958. 
 
Relator: Sr. Ary Vianna. 
1. O Poder Executivo, através da Mensagem 

nº 23, de 1956, encaminha à apreciação do 
Congresso projeto de lei que visa a criar, no 
Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, 
os 6º e 7º Distritos, com sede, respectivamente, em 
Teresina, no Estado do Piauí, e em Montes Claros, 
no de Minas Gerais. 

2. A Exposição de Motivos nº 37-GM, do 
Ministério dá Viação e Obras Públicas, explica as 
razões que convenceram o Govêrno a enviar 
Mensagem ao Poder Legislativo, propondo a  
criação de dois novos distritos, abrangendo, 
respectivamente, os Estados do Piauí e Minas Gerais. 

3. Vale salientar o tópico básico da exposição 
ministerial: 

"3. Com fundamento nas razões então 
apresentadas, tais como intensidade com que o 
flagelo da sêca se fêz sentir, naquele Estado; a 
necessidade de unificar a direção das respectivas 
obras; o desenvolvimento que as dotações 
orçamentárias, sempre crescentes, programam  
para elas; os estudos que se realizavam no  
Estado para a construção de grandes açudes; a 
conveniência de incentivar nêle os trabalhos de 
perfuração do subsolo, foi, pela Exposição de 
Motivos nº 1.067-GM, de 27 de novembro de 1953, 
submetida à consideração do então Senhor 
Presidente da República proposta de criação, no 
referido Estado do Piauí, de mais um distrito do 
Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, 
com sede em Teresina. 

4. Acontece, por outro lado, que por  
efeito do Decreto-lei nº 9.857, de 13 de setembro de  
1946, uma parte da região do Norte do Estado  
de Minas Gerais passou a fazer parte do Polígono 
das Sêcas e, em conseqüência da Lei nº 1.348, de 
10 de fevereiro de 1951, foi êsse "polígono" ampliado 
com a inclusão, nesse Estado, de mais alguns 
municípios também da região norte. Assim, 
abrangendo uma área de 130.063 quilômetros 
quadrados no norte do referido Estado, inclui o 
"Polígono das sêcas" no todo ou em parte, quinze 
Municípios mineiros. 

5. Na região por êle abrangida, cuja  
população é de mais de meio milhão de  
habitantes, impõe-se igualmente uma grande 
intensificação dos trabalhos do Departamento Nulo- 
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nal de Obras Contra as Sêcas, a fim de que não 
demorem muito a produzir resultados visíveis. Foi, 
assim, lembrada, por aquêle órgão, a idéia de, à 
semelhança do que foi adotado para o Estado do Rio 
G. do Norte e proposto para o do Piauí, ser também 
criado, no de Minas Gerais, na parte delimitada pelo 
"polígono das sêcas", um distrito daquele 
Departamento, com sede em Montes Claros". 

4. O escopo principal do projeto, pois, está 
adstrito à ampliação das atividades do DNOCS, em 
dois novos setores, face às sentidas necessidades 
dessas regiões. 

5. Para atender à administração dos serviços 
decorrentes dêsse desdobramento, foi proposta a 
criação, em cada um dos novos setores, de um 
cargo, em comissão, de chefe de distrito, padrão CC-
5, uma função de ajudante de chefe de distrito, 
símbolo FG-3, uma de chefe de secretaria de distrito 
e uma de chefe de contabilidade, ambas de símbolo 
FG-5. 

6. A despesa calculada para enfrentar o custo 
resultante da implantação e administração dêsses 
serviços é de Cr$ 780.000,00 (setecentos e oitenta 
mil cruzeiros), segundo se verifica no art. 5º do 
projeto que acompanhou a Mensagem do Executivo. 

7. Na Câmara dos Deputados, porém, foi o 
projeto substancialmente alterado, elastecendo-se, 
em muito, os seus propósitos, para, afinal, 
transformá-lo em verdadeira reestruturação dos 
quadros administrativos do DNOCS. 

8. No que tange à sua tramitação naquela  
Casa do Congresso, é de se consignar a palavra de ad- 
 

vertência do Deputado Aloísio Alves, endereçada ao 
Senado: 

"Tornarei muito breves as minhas 
considerações, a respeito da votação, nesta Casa, 
nos últimos dias da semana passada, do Projeto  
nº 962-B, de 1956. Esta proposição tem a sua 
origem em Mensagem Presidencial que visava a 
ampliar nas cidades de Montes Claros, em  
Minas Gerais, e Teresina, no Estado do Piauí, 
distritos do Departamento Nacional de Obras Contra 
as Sêcas. 

Ocorre, Sr. Presidente, que o projeto, não  
sei porque razões, não foi às Comissões 
permanentes da Câmara; seguiu diretamente para a 
Comissão do Polígono das Sêcas. Lá estêve durante 
muito tempo e só em fins da Sessão Legislativa do 
ano passado é que, designado Relator, o nobre 
Deputado Euclides Wicar, apesar de versarem 
assuntos inteiramente estranhos aos objetivos do 
projeto, foram, com êste, enviados à Comissão do 
Polígono das Sêcas. Como sabe V. Exa., Sr. 
Presidente, esta Comissão é um órgão 
especializado, destinado ao estudo das obras de 
combate à sêca. As emendas apresentadas pelo Sr. 
Deputado Euclides Wicar, visam à criação do quadro 
do pessoal do DNOCS; a elevação dos vencimentos 
do Diretor do DNOCS; a elevação dos prêmios  
pela construção de açudes; a efetivação de 
funcionários com dois anos de serviço; a autorização 
para que o Diretor do Departamento Nacional de 
Obras Contra as Sêcas conceda gratificações até 
50% a funcionários do quadro. 
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Matérias que não poderiam, a meu ver, 
escapar do exame, não só da Comissão de 
Constituição e Justiça como da Comissão de Serviço 
Público e da Comissão de Finanças. 

Ocorre, Sr. Presidente, que essas emendas 
foram, no dia 18, à Comissão do Polígono das 
Sêcas, e no dia 21 já voltaram a êste Plenário com 
parecer, num substitutivo, mudando-se tôda a 
estrutura do projeto, com estas inovações da maior 
importância, surpreendendo-se o Plenário com a 
mesma ementa, segundo a qual se criava no 
Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, 
dois distritos. Quer dizer, os Senhores Deputados 
votaram um projeto, supondo, pela ementa, que 
fôsse o projeto originário daquela Mensagem que 
criava dois distritos, quando, na realidade, estava 
criando novo Quadro de Pessoal, elevando 
vencimentos, abrindo mão da exigência de 
concorrência pública, para aplicação das verbas do 
DNOCS, matéria da maior importância e gravidade, 
que não poderia, na minha opinião, escapar ao 
exame das Comissões Técnicas específicas da 
Casa. Tenho a impressão de que a esta altura, 
votado em segunda discussão, não há mais remédio 
regimental, mas minha esperança, fazendo esta 
reclamação, é evitar que em outras proposições 
ocorra êste mesmo fenômeno estranho e curioso, e 
ao mesmo tempo, advertir ao Senado, para onde vai 
o projeto, contra as anomalias nêle introduzidas 
dessa maneira, com uma ementa aparentemente 
inocente". 

9. De fato, o exame atento da matéria 
convence de sua inconveniência, não só por violar  
os princípios básicos já consagrados no serviço 
público, como também, por desfigurar, de modo 
excessivo, o sentido da iniciativa do Poder  
Executivo. 

10. Os reparos que a proposição merece são 
de tal ordem que mister se faz enumerá-los, através 
de um exame descritivo de seu enunciado: 

a) Os arts. 1º, 2º, 3º e 4º constituem matéria 
do projeto do Poder Executivo; 

b) A privatividade do provimento dos cargos  
de direção por engenheiros do DNOCS além  
de ferir o princípio de acessibilidade de todos  
os brasileiros, já que para o seu exercício,  
como cargos nitidamente burocráticos, não é  
de se exigir condição essencial ou especial – não  
se adapta à praxe adotada para tais  
nomeações, caracterizadas como de livre escolha 
(artigo 5º); 

c) A jurisprudência administrativa tem  
decidido que o pessoal de obras é contribuinte do 
IAPI, tornando-se, pois, redundante o preceito do art. 
6º; 

d) No que concerne ao art. 7º onde se cria, no 
Quadro I – Parte Permanente – do MVOP, o quadro 
próprio do pessoal do DNOCS, é mister salientar a 
verdadeira pletora de cargos e referências criadas na 
nova situação que o projeto consubstancia. A tabela 
seguinte dá uma idéia da situação atual do DNOCS, 
em cotejo com a alteração que se quer aprovar: 
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CONFRONTO DA SITUAÇÃO ATUAL DO QUADRO ADMINISTRATIVO DO DNOCS COM O QUE O 
PROJETO QUER CRIAR 

 
Quadro Permanente 

 
 

Número de cargos 

Carreiras Situação atual Situação futura, 
c/aprovação do 

projeto 
 

Diferença no 
número de cargos 

Agrônomo ........................................................ 8 85 77 
Almoxarife ........................................................ 8 52 44 
Aux. de Portaria ............................................... 6 23 17 
Assistente Jurídico ........................................... 1 – – 
Biologista ......................................................... 5 26 21 
Datilógrafo ........................................................ 2 77 75 
Desenhista ....................................................... 7 70 63 
Engenheiro ....................................................... 48 155 107 
Escriturário ....................................................... 12 73 61 
Médico ............................................................. 1 20 19 
Oficial Administrativo ....................................... 29 126 97 
Tesoureiro Auxiliar ........................................... 14 17    3 

 TOTAL .................................................................................................................. 584 
 

NOVAS CARREIRAS CRIADAS COM O PROJETO 
(Incluídos cargos isolados) 

Carreiras  Nº de Cargos 

Químicos ..........................................................   30 
Contabilistas ....................................................   42 
Estatísticos .......................................................   20 
Armazenista .....................................................   30 
Procurador Geral .............................................   1 
Procuradores ...................................................   9 
Advogados .......................................................   18 
Auxiliares Jurídicos ..........................................   12 
Tesoureiro Geral ..............................................   1 
Tesoureiros ......................................................   2 
Mecânicos ........................................................   80 
Auxiliar de Engenheiro .....................................   11 
Bibliotecários ....................................................   12 
Pilotos de Aeronaves .......................................   12 
Mecânicos de Vôo ...........................................   14 
Arquivistas .......................................................   18 
Polícias Rodoviárias ........................................     66 

 TOTAL .................................................................................................................. 378 
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CONFRONTO DA SITUAÇÃO ATUAL DO QUADRO ADMINISTRATIVO DO DNOCS COM O QUE O 
PROJETO QUER CRIAR 

 
Tabela de Extranumerário 

 
 
 Numero de Referências 

 
  

Funções 
 

Situação 
atual 

 
Situação futura 
c/ aprovação do 

projeto 

 
Referências 

a "mais" 
no projeto 

 
Apontador........................................................................ 1 – – 
Armazenista.................................................................... 31 30 – 1 
Artífice............................................................................. 57 62 5 
Assistente de Divulgação................................................ 1 – – 
Aux. Administrativo.......................................................... 14 24 10 
Aux. de Engenheiro......................................................... 8 30 22 
Aux. Serv. Médicos......................................................... 21 30 9 
Bibliotecário..................................................................... 2 18 16 
Dentistas......................................................................... 3 21 18 
Desenhistas..................................................................... 28 32 4 
Engenheiro...................................................................... 26 59 33 
Escrevente Datilógrafo.................................................... 178 100 – 78 
Farmacêutico................................................................... 3 20 17 
Fotógrafo......................................................................... 3 10 7 
Guarda............................................................................ 49 66 17 
Inspetor........................................................................... 7 53 46 
Maquinista....................................................................... 12 30 18 
Médico............................................................................. 10 15 5 
Mestre............................................................................. 42 44 2 
Motorista.......................................................................... 47 66 19 
Operador......................................................................... 3 56 53 
Porteiro............................................................................ 4 20 16 
Servente.......................................................................... 42 27 – 15 
Topógrafo........................................................................ 70 84 14 
Trabalhador..................................................................... 2 90      88 

 TOTAL............................................................................................................................................   219 
 

NOVAS FUNÇÕES DE EXTRANUMERÁRIOS CRIADAS COM O PROJETO 
 
 Funções   Números de 

referências 
 

Auxiliar Administrativo............................................................................................................. 24 
Operador de Rádio.................................................................................................................. 30 
Rádio-Técnico.......................................................................................................................... 24 
Rádio-Auxiliar..........................................................................................................................      30 

 TOTAL...........................................................................................................................    108 
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Como se observa, há os seguintes acréscimos 
em número de cargos, distribuídos pelas várias 
classes: Parte Permanente – 534; Novas Carreiras – 
378; Extranumerários – 219 (referências); Novas 
referências – 108. Total, no quadro permanente, 
entre cargos de nova carreira e os criados nas 
carreiras existentes – 962. O mesmo cálculo para 
extranumerários é igual a 327 novas referências. 
Total geral de cargos e referências que o projeto 
quer criar, além dos já existentes – 1.289. 

Releva salientar que no processado não se 
encontram os elementos capazes de possibilitar o 
estudo supra-especificado, o que só nos foi possível 
realizar através de solicitação que fizemos, pela 
Assessoria Legislativa desta Casa à Chefia do Pessoal 
do DNOCS e constantes, agora, dêste parecer. 

e) a, medida que se contém no art. 10 
impedindo a promoção ou melhoria dos funcionários 
e servidores do DNOCS, é por demais rígida, 
contrariando o que preceitua a Lei nº 1.711, de 1952, 
bem como o Regulamento das Promoções Dec. nº 
32.015, de 29 de dezembro de 1952. 

f) É desaconselhável o que se contém nos 
arts. 11 e 12, alterando os símbolos dos cargos em 
comissão, quando já se encontra nesta Casa o Plano 
Geral de Classificação de Cargos Públicos. 

g) Também o art. 14 não se coaduna com o 
disposto no Estatuto dos Funcionários Públicos, 
onde, ao revés do que se estabelece neste artigo – 
que autoriza o pagamento de serviços 
extraordinários até 50% dos salários ou vencimentos 
é fixado um quantum que não excederá a um têrço 
do vencimento ou remuneração mensal do servidor 
(art. 150, da Lei nº 1.711, de 1952). 

h) A equiparação que o art. 17  
preconiza, mandando contar, para efeito de 
aposentadoria e demais vantagens, o tempo de 
serviço daqueles que exerceram chefias de 
 

comissões técnicas, como se fôssem Chefes de 
Distritos, é abusiva, conferindo vantagens e 
privilégios a uma casta de servidores, sem que êstes 
tenham jamais desempenhado os cargos pelos quais 
vão se beneficiar. 

i) O art. 18, então, declarando que "os cargos 
criados em decorrência desta lei serão todos de 
provimento efetivo e, inicialmente, providos por 
servidores que contem mais de 2 (dois) anos de 
serviço no DNOCS", além de ser flagrantemente 
inconstitucional, revela profundo desajustamento 
com tudo que se conhece até hoje em matéria de 
direito administrativo. O simples exame da tabela 
que acompanha o projeto demonstra que os cargos 
ali criados são tìpicamente caracterizados como de 
carreira, escalonados em classes e séries de 
classes, como manda a técnica de tais cargos. É, 
pois, impossível provê-los da forma prescrita no art. 
18, sem violar o art. 186 da Constituição vigente. 

j) A disposição que se contém no art. 19 
representa um retrocesso no sistema moralizador da 
aquisição de material para o serviço público. De fato, 
a admitir-se, com exclusividade a adoção do 
processo de coleta de preços, para a utilização das 
verbas destinadas ao DNOCS, se estará admitindo 
prática em desacôrdo com o Código de 
Contabilidade Pública que, para certas operações, 
exige a concorrência pública. 

1) A proibição de emprestar máquinas e 
viaturas, a que se refere o art. 21, está implícita nos 
deveres funcionais, não sendo necessário explicitá-
la, muito menos em lei ordinária. 

11. Em conclusão, impossível se torna a 
aprovação do presente projeto, nos têrmos em que 
está vazado, sabendo-se que antecipa uma 
esdrúxula classificação, à revelia do projeto, ora em 
adiantada tramitação na Câmara dos Deputados, 
que reorganiza o DNOCS, em bases autárquicas. 
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12. Desta forma, opinamos pela aprovação do 
presente projeto, nos têrmos da seguinte: 

 
EMENDA Nº 1 (CSPC) 

 
Suprimam-se os arts. 5º – 6º – 7º – 8º – 9º – 10 – 

11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 e 21. 
Sala das Comissões, em 23 de outubro de 1959. 

– Daniel Krieger, Presidente. – Ary Vianna, Relator. – 
Arlindo Rodrigues. – Caiado de Castro. – Mem de Sá. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, 
requerimento que vai ser lido. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 393, DE 1959 

 
Nos têrmos do art. 211, letra n do Regimento 

Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia 
distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 2, de 1959, que concede isenção de 
direitos aduaneiros para equipamento importado pela 
Emprêsa Telefônica Aquidauanense Ltda., a fim de 
que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, em 28 de outubro de 1959. 
– Moura Andrade. 

URGENTE 
G-33-565.84 
Em 21 de outubro de 1959. 
 

REQUERIMENTO 
Nº 360-59 

 
Senhor Primeiro Secretário. 
Tenho a honra de acusar recebimento, em 10 

do corrente, do ofício, datado de 7 do mês em curso, 
em que Vossa Excelência foi servido de  
transmitir-me o teor do requerimento nº 360-59, em 
que o Senhor Senador João Villasbôas pede 
informações sôbre a atitude dos Govêrnos dos 
Reino-Unido e dos Estados Unidos da América a res- 
 

peito do problema de intervenção, pelo  
Govêrno brasileiro, nos frigoríficos que 
abastecem os nossos grandes centros 
consumidores. 

Dou-me pressa em levar ao conhecimento de 
Vossa Excelência que respondo negativamente às 
perguntas números 1 e 2 do requerimento do nobre 
Senador por Mato Grosso, resultando, destarte, 
prejudicada a última questão, formulada por Sua 
Excelência. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência os protestos da minha alta 
estima e mais distinta consideração. – Horário 
Lafer. 

Dê-se conhecimento ao Requerente. 
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 

Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador  

Argemiro de Figueiredo, primeiro orador  
inscrito. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Sr. 
Presidente, desisto da palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Mourão Vieira, segundo orador inscrito. 
(Pausa). 

S. Exa, não se encontra no Plenário. 
Tem a palavra o nobre Senador Mem de Sá, 

terceiro orador inscrito. (Pausa). 
S. Exa. também não se encontra no recinto. 
Tem a palavra o nobre Senador Moura 

Andrade, quarto orador inscrito. 
O SR. MOURA ANDRADE (*): – Sr. 

Presidente, Senhores Senadores, se há  
prática que procuro manter, quase permanente,  
é a de acompanhar sempre as oportunidades  
em que sobe à tribuna do Parlamento,  
ou fora dela, um dos maiores homens públicos  
do nosso País – o eminente Senador Otá- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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vio Mangabeira. É uma velha, útil e encantadora 
tradição na minha vida ouvi-lo sempre que posso. 

Ginasiano ainda, tive oportunidade de, no 
edifício da Faculdade de Direito de São Paulo, 
assistir certa noite, o grande tribuno Otávio 
Mangabeira, a uma conferência sôbre o "Maior" de 
todos, Rui Barbosa. 

Recordo-me que os estudantes de Direito, o 
povo que ali também havia comparecido e eu, 
ginasiano, todos sob uma única emoção, aplaudimos 
de pé o baiano fulgurante, que terminava de falar 
sôbre o vulto que se imortalizou na Pátria e que foi 
respeitado pelo mundo, o gigante da oratória 
brasileira – Rui Barbosa. 

Daí por diante, onde quer que Otávio 
Mangabeira falasse e me fôsse dado a oportunidade 
de ouvi-lo, não a perdia; e enquanto Deputado eu 
deixava as reuniões do Senado para ouvi-lo, quando 
sabia que ia falar na outra Casa do Congresso. 

Por isso, Sr. Presidente, não me conformo de 
ter estado ausente na última sessão do Senado, em 
que falou o notável orador. Não o tendo ouvido, 
procurei lê-lo, porque, lendo-o também sentimos o 
mesmo encantamento pelas suas palavras, embora 
elas não tenham, escritas e impressas, a emoção 
contida no calor das palavras do orador nato. Lendo-
o, surpreendi-me, a certo trecho do brilhante 
discurso; surpreendi-me com a bela amargura do 
Senador Otávio Mangabeira – bela amargura, bela 
tristeza, comovente decepção em face da 
Democracia; comovente e bela decepção, que se 
perdoa ante autoridade que, através dos anos, 
Otávio Mangabeira conquistou, e pelo direito que 
invoca, com absoluta razão, de poder falar e ser 
ouvido. Mas injustificada amargura, embora bela, 
injustificada, embora esplêndida amargura, a 
constante das suas palavras! 

Diz êle: é por ser democrata, mas democrata 
de alma, que não amo esta Democracia. 

Sr. Presidente, não fâsse essa amargura, que 
desejo seja inteiramente momentânea, Otávio 
Mangabeira teria, por certo, dito: é por ser 
democrata, mas democrata de alma, que precisamos 
salvar essa democracia, porque ela está doente e 
podemos curá-la. Depende de nós próprios dar-lhe a 
vida e o tom de dignidade com que sempre 
sonhamos. Em vez debatê-la, em vez de persegui-la, 
devemos, ao contrário, reafirmar-lhe as virtudes e 
escoimá-la dos vícios, pois que esta democracia é o 
fruto de sacrifícios e de anseios populares. 

Disse Otávio Mangabeira que a Velha 
República, com suas atas falsas, criminosas, sub-
reptícias, vergonhosas, ladras; que a Velha 
República conspurcada; que a Velha República 
transviada da vida jurídica; que a Velha República 
ausente dos princípios da liberdade individual; que a 
Velha República que não respeitava a organização 
coletiva dos homens no seu trabalho; que a Velha 
República que jamais permitira a emancipação 
política e a afirmação jurídica dos mais amplos 
direitos à prosperidade social; que a Velha República 
que não respeitava os direitos humanos; essa Velha 
República viciada, prostituída, era como a lama do 
Nilo, que em sua podridão fertilizava a flor de Lotus. 
E que, por isso, a Velha República permitiu viesse 
para sua representação as mais altas figuras de sua 
época. 

Sr. Presidente, sem êsses vícios, a democracia 
atual tem-nos dado os mesmos benefícios. Precisamos 
agradecer ao regime vigente a oportunidade que 
proporciona à Nação de poder contar, sem atas  
falsas, no seu mais alto Parlamento, com figura de 
escol, excepcional no Brasil, das maiores senão a 
maior dos nossos dias, Otávio Mangabeira, escolhido 
pelo povo e trazido para êste augusto cenário  
da vida política e parlamentar, pelos votos populares 
limpos, pelos votos populares não corrompidos,  
pelos votos populares que não foram com- 
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prados, pelos votos populares conquistados por uma 
vida esplêndida de trabalho, de sacrifícios, de lutas, 
de renúncias, de exílios e de prisões. Esta é uma 
democracia que abre as portas ao maior vulto 
nacional que se poderia desejar nesta hora grave da 
vida brasileira, para acolhê-lo na mais alta Câmara. 

Sr. Presidente, estou convencido de que não 
nos cabe confrontar os homens do passado com os 
homens do presente, porque sempre nos colocamos 
num prisma que acaba por não corresponder à 
realidade. Quando analisamos um nome do passado, 
nós não o analisamos no seu trânsito no Parlamento 
ou no momento fugaz de uma atuação num pôsto 
administrativo. Não! Quando analisamos homens do 
passado, nós lhes analisamos a vida tôda, tôda ela; 
e então, quando pensamos em Campos Salles, 
Bernardino ou Prudente de Morais, não pensamos 
apenas nos seus mandatos de Senadores, mas 
pensamos em tôda a sua vida pública. Acumulando 
sempre cada ato, cada passo, cada serviço, 
pensamos nêles Senadores, Deputados, Ministros, 
Governadores, Presidentes da República, ou como 
Bernardino de Campos, duas vêzes Governador do 
Estado de São Paulo; pensamos em tudo quanto 
puderam fazer durante a sua existência e não 
analisamos apenas o momento de sua eleição e o 
término do primeiro mandato que tenham tido. 

Mais tarde, bem mais tarde, Senhor 
Presidente, quando outros vierem substituir as 
gerações que hoje pertencem ao Parlamento 
Nacional e à vida pública brasileira, também irão 
analisar, não as suas fraquezas do presente, não 
os erros dos homens públicos num determinado 
instante, mas irão examinar a soma total  
positiva que êles deixaram, depois de haverem 
entregue à vida nacional tôda a existência  
que Deus lhes haja concedido. E então a 
saudade, a morte, o passado, a distância, a His- 
 

tória servirão para projetá-los talvez maiores e bem 
maiores que tenham sido talvez... 

Por isso, não se pode confrontar o homem de 
ontem, já realizado na sua vida, já consagrado pela 
sua morte e já referido pela nossa História, com os 
homens de hoje, ainda discutidos, ainda interpretados 
a cada palavra, ainda sujeitos a cada paixão, ainda 
analisados de acôrdo com cada inveja cada despeito 
ou cada ambição, ainda deformados na sua 
personalidade, ainda marcados pelos seus fracassos 
humanos, momentâneos, transitórios, ainda sem a 
soma final dos serviços que devem prestar à Pátria. 

Por isso, Sr. Presidente, eu entendo que ao 
eminente Sr. Otávio Mangabeira, essa figura 
invejável na História do Brasil, que, aos quarenta 
anos, geria a Pasta das Relações Exteriores e, em 
seguida, conhecia os sofrimentos do exílio; que, mais 
tarde, encontrava as alegrias do regresso; que 
vencia, na Justiça, um habeas-corpus, para poder 
voltar à Pátria, ficaria reservado para ser mestre dos 
novos e símbolo dos antigos. 

Por isso, Sr; Presidente, é que digo, foi 
amarga e foi bela a sua oração, mas foi injusta para 
com o atual regime democrático. 

Ah!, se eu tivesse um botão nesta tribuna e me 
bastasse apertá-lo para derrubar o regime, eu o 
derrubaria – disse Otávio Mangabeira. Ah, se 
houvesse dois botões nesta mesma tribuna e 
bastasse apertar um para que o regime caísse, e 
bastasse apertar outro para que o regime se 
aperfeiçoasse, eu sei que o baiano ilustre apertaria 
aquêle que aperfeiçoasse o regime. 

Pois bem, êle próprio pode ser êsse botão 
aperfeiçoador. Tem envergadura, tem autoridade, tem 
vida vivida para tanto; pode chamar os homens  
para a verdade e, em vez de acenar-lhes com a morte 
e o fim de um regime que foi construído, inclusive  
com seus próprios sofrimentos, com seu próprio 
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exílio, inclusive, com a própria renúncia dêle, 
inclusive com a própria dor dêle, êsse regime êle 
pode salvá-lo. Tem autoridade para ajudar a 
construir dias melhores para esta Pátria, e poderá 
fazê-lo; e em tôda parte encontrará companheiros 
para segui-lo, encontrará no Parlamento, 
encontrará nas fábricas, encontrará nas escolas, 
porque a sua palavra é mágica, Senhor Presidente, 
a sua palavra atraía-me dos bancos ginasianos 
para a Faculdade, a fim de ouvi-lo; a sua palavra 
atraía-me do Senado para a Câmara para ouvi-lo; a 
sua palavra me atraía de onde estivesse para as 
praças públicas, a fim de ouvi-lo. E se atraía a mim, 
que tenho a vocação do bem público, atrairá, por 
certo, a mais pura juventude do País, que tem a 
verdadeira vocação do idealismo da Pátria e 
deseja, com ardor e sinceridade, nos bancos da 
escola ou nos bancos das oficinas, que o Brasil se 
aperfeiçoe no regime, e se erga, e cresça, pratique 
a verdade democrática, respeite os direitos 
humanos, crie condições de desenvolvimento 
social, de estabilidade jurídica e de segurança, de 
paz e de prosperidade. Sim, Sr. Presidente, estou 
convencido de que todos temos que carregar estas 
pesadas responsabilidades. 

Êste é o momento em que o Brasil está 
atingindo aquela etapa a que fazia referência o 
próprio Doutor Otávio Mangabeira, com certo 
ceticismo – a "maturidade". Sim, é o momento em 
que o Brasil está atingindo a sua maioridade. 
Conquistar a independência – independência 
econômica e independência política – representa 
instantes trágicos para a vida das nações. Como é 
difícil e angustioso ultrapassar a idade da juventude 
para a idade madura! Ainda não se é homem e já se 
quer proceder como homem, mas ainda se age como 
criança. 

Afinal, um dia se transforma num homem de 
verdade; para servir à família e para servir à Pátria. 

Também na vida dos Países dá-se o mesmo. 
No instante em que um País começa a viver o 
momento de transição, aquêle instante angustioso 
em que deixa a vida subalterna e passa a ter vida 
independente, nessa hora as crises surgem de seu 
próprio crescimento; nessa hora as crises surgem 
por fôrça de sua própria libertação. E então, é 
freqüente confundirem-se os mais esclarecidos 
espíritos, e não sabermos exatamente até onde 
deveremos responsabilizar o regime. 

Brasil está vivendo êste instante – aquêle em 
que êle transita; na larga estrada da Democracia 
para a vida independente, econômica e política. 

Não há melhor exemplo de que o Brasil política 
e econômicamente se emancipa, do que a ascenção 
das massas na vida brasileira, a ascenção do 
operariado e a própria composição dos Parlamentos. 

O Parlamento é, na realidade, o retrato em 
miniatura do Brasil. 

Se indagarmos, Sr. Presidente, das 
características brasileiras em todos os seus aspectos, 
poderemos encontrá-las, interpretá-las e defini-las 
apenas examinando a composição do Parlamento. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. MOURA ANDRADE: – Pois não; com 
muito prazer. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Estou 
ouvindo o discurso de Vossa Excelência com 
verdadeiro encantamento. O brilho da sua oratória, a 
precisão dos seus conceitos e a exação com que V. 
Exa está se evidenciando perante o Senado. 
Permita-me porém V. Exa., – embora não me caiba 
pròpriamente, nesta hora, defender um 
correligionário, mas defender um homem público da 
envergadura moral e do civismo a quem V. Exa. 
acaba de fazer justiça – dizer que o discurso do 
nobre Senador Otávio Mangabeira, a meu ver deve 
ser menos interpretado como ofensa ao regime 
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democrático, do qual foi um dos grandes defensores, 
que como combate aos costumes políticos que, na 
verdade, deturpam a vida política do País. 

O SR. MOURA ANDRADE: – Agradeço o 
aparte de V. Exa. Êle me sugere que eu deixe bem 
claro que não formulo crítica ao Senador Otávio 
Mangabeira; na realidade, formulo apêlo. Não o 
combato; na realidade, defendo. Defendo, sim, 
porque, usando esta tribuna, eu mais não desejo que 
resguardar para o Brasil, como um exemplo de 
síntese democrática, a figura empolgante do 
Senador Otávio Mangabeira! O que desejo, com 
estas palavras, é resguardá-lo, para que amanhã 
não se suponha que se comprometeu – ainda que 
num breve instante – o grande baiano, com algo que 
pudesse representar a negação dêle próprio, de tudo 
quanto defendeu, ou que se recusa a prosseguir na 
luta pela verdadeira democracia. 

Sr. Presidente, dizia que o Parlamento 
Brasileiro de hoje é o retrato fiel do Brasil de hoje: é 
o Brasil com suas virtudes e é o Brasil com seus 
vícios; é o Brasil com seus erros e é o Brasil com 
seus acertos. O Parlamento de hoje é o Brasil de 
hoje, é o Brasil irresponsável, como irresponsável 
são muitos brasileiros – e nós lhes conhecemos a 
irresponsabilidade pelos pedidos que nos fazem a 
todo instante – e é o Brasil responsável, como 
responsável é grande parte dos brasileiros – e nós 
lhes conhecemos a responsabilidade pelos pedidos 
que nos fazem para que recusemos os apelos da 
irresponsabilidade. É o Brasil com vícios e é o Brasil 
com virtudes. 

O Parlamento é a melhor expressão de que a 
democracia brasileira bem funciona, porque contém, 
hoje, a expressão de tôdas as categorias humanas: 
não há categoria humana, em nossa terra, que não 
esteja representada no Parlamento Brasileiro. 

Então, Sr. Presidente, iremos encontrar, 
representando brasileiros, homens de honra, que 
representam brasileiros de honra; iremos encontrar, 
representando brasileiros corruptos, representante 
corruptos. Os que compram votos representam 
apenas os que vendem votos. E quem vende voto é 
inconsciente, é corrupto, como quem compra, porque 
o voto não pertence ao detentor. 

Enganam-se aquêles que têm título de eleitor 
e supõem que êsse título lhes pertence. Não! Não 
lhes pertence; pertence a seus filhos que não votam; 
pertence aos mais idosos, aos analfabetos, àqueles 
que, por serem doentes, desgraçados, igualmente 
não votam. Os títulos não são dêles; no instante em 
que êles vendem seus títulos, vendem os próprios 
filhos e também os que não podem votar, em face da 
Constituição. O título não é dêles; o título do eleitor 
pertence aos próprios destinos da vida brasileira. 

Se neste Congresso existem os que compram 
votos, existem também os que vêm pelos braços do 
povo, que conquistam o direito aos votos; aquêles 
que por muito ocuparem as praças públicas, as 
tribunas, por muito falarem com sinceridade ao povo, 
por muito defenderem os interêsses do povo, por 
muito pleitearem pela liberdade do povo, por muito 
lutarem pelos direitos do povo, conseguiram a 
gratidão dêsse povo, como Octávio Mangabeira que, 
pelo povo lutar, que por defender e pleitear os 
direitos do povo, conseguiu essa gratidão por mérito 
seu e também pelo mérito do povo. Sim, porque tem 
mérito o povo que reconhece o mérito de um grande 
homem como o grande baiano. 

O SR. NOVAES FILHO: – Muito bem. 
O SR. MOURA ANDRADE: – Então,  

Sr. Presidente, tomo a palavra neste  
instante com a preocupação de resguardar –  
mas de resguardar para que não seja se- 
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quer arranhada a personalidade democrática de 
Otávio Mangabeira. 

Eu que o acompanhei onde quer que êle falou, 
eu que desde a juventude o persigo para ouvi-lo e 
dêle aprender, eu, Sr. Presidente, tive receio, tive 
mêdo de que suas palavras, amanhã, pudessem, 
amargar o coração da juventude e semear 
desesperanças na alma brasileira. 

Não, Sr. Presidente, não vim combater Otávio 
Mangabeira, nem criticá-lo, eu, que tenho 
procurado com êle aprender; nem autoridade tenho 
para tanto – autoridade na palavra ou autoridade na 
minha vida, ainda muito pequena de serviços 
prestados ao País. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não apoiado. 
O SR. MOURA ANDRADE: – Tenho, porém, a 

autoridade do admirador, daquele que não quer que 
o homem que representou e representa um ponto de 
preocupação da juventude dêste País possa ter 
ameaçado o grande patrimônio que construiu, por 
falsa interpretação de suas palavras. 

Não, Sr. Presidente. Eu tenho a certeza de 
que Otávio Mangabeira apenas usou de expressões 
belas, para exprimir uma transitória amargura; mas, 
na verdade, êsse homem se levantará quando 
menos se espere. No instante mesmo em que 
alguém apertar aquêle botão a que se referiu, êle 
que disse que o apertaria, levantar-se-á qual vulcão 
em lavas, e com palavras de fogo, incendiará os 
ditadores, salvará e purificará a democracia! 

Estou disso convencido. Rendo esta 
homenagem a Otávio Mangabeira, e posso encerrar 
meu discurso dizendo: bendita Democracia, que 
permitiu pudesse vir ao alto Senado da República 
Otávio Mangabeira, para falar a seu povo! (Muito 
bem; muito bem. Palmas. O orador é vivamente 
cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Encontra-se no gabinete 
do Vice-Presidente do Senado a Delegação de parla- 
 

mentares venezuelanos, composta dos Senhores 
Senador Ramon Escobar Salon, Deputado Jovito 
Villalba, Chefe da Delegação, e Deputado José Herrera 
Oropeza, acompanhados do Sr. Raul Diaz Legorburu, 
Presidente do Conselho Municipal de Caracas, que 
vieram fazer uma visita ao Senado da República. 

Vou levantar a sessão por quinze minutos para 
que os Senhores Senadores possam cumprimentar 
os eminentes visitantes. 

Está suspensa a sessão. 
Suspende-se a sessão às 15 horas e quinze 

minutos e é reaberta às 15 horas e quarenta 
minutos. 

O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a 
sessão. (Pausa). 

Sendo evidente a falta de número para 
prosseguimento dos trabalhos, 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 nº 7, de 1959 (nº 4.619-58, na Câmara), 
que cria cargos no Quadro Permanente do Ministério da 
Educação e Cultura, incorpora ao Patrimônio da União 
os bens que constituem a Faculdade de Farmácia e 
Odontologia de Natal, Rio G. do Norte, e dá outras 
providências (em regime de urgência, nos têrmos do art. 
330, letra c, do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 392, de 1959, do Senhor Jefferson de 
Aguiar, aprovado na sessão extraordinária de 26 do mês 
em curso, tendo Pareceres (ns. 552 a 554, de 1959) das 
Comissões: de Educação e Cultura, favorável ao projeto 
com as Emendas que oferece (ns. 1 a 4-CE); de Serviço 
Público Civil, favorável ao projeto e às Emendas ns. 1 a 
4-CE; de Finanças, favorável ao projeto e às Emendas 
ns. 1 a 4-CE; e dependendo de pronunciamento  
das mesmas Comissões sôbre as emen- 
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das de Plenário e da Comissão de Constituição e 
Justiça sôbre o projeto e as emendas. 

2 – Votação, em discussão única, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 72, de 1959, (nº 974, de 1956, 
na Câmara) que concede isenção de direitas de 
importação para materiais, máquinas e 
equipamentos adquiridos pela Refinaria e Exploração 
de Petróleo União S.A., para a instalação de sua 
refinaria de Capuava, no Estado de São Paulo, tendo 
Parecer Favorável, sob nº 549, de 1959, da 
Comissão de Finanças. 

3 – Votação, em primeira discussão, do 
Projeto de Emenda à Constituição nº 1, de 1959, 
que altera dispositivos constitucionais referentes à 
localização da Capital Federal, a fim de possibilitar 
a sua transferência para Brasília, tendo Pareceres 
da Comissão Especial: I – Sôbre o projeto (nº 230, 
de 1959), favorável, salvo quanto aos arts. 11, § 5º, 
do art. 26, art. 63 e art. 8º (com voto em separado 
do Sr. Attílio Vivacqua); II – Sôbre o substitutivo de 
Plenário – nº 507, de 1959, favorável, em parte 
(com voto em separado do Sr. Senador Attílio 
Vivacqua). 

4 – Votação, em discussão preliminar, do 
Projeto de Lei do Senado nº 7, de 1959, que 
dispõe sôbre a franquia postal telegráfica para os 
Partidos Políticos Nacionais (apresentado pelo 
Senador Caiado de Castro), tendo pareceres: da 
Comissão de Constituição e Justiça – 1º Parecer 
– nº 133, de 1959, pela inconstitucionalidade 
 

do projeto; 2º Parecer – nº 575, de 1959 – pela 
constitucionalidade do substitutivo oferecido em 
Plenário, exceto quanto ao parágrafo único do seu 
artigo 1º, e, quanto ao mérito, pela sua 
inconveniência (com voto em separado do Senador 
Lima Guimarães). 

5 – Discussão única, do Projeto de Lei da 
Câmara nº 30, de 1954 (nº 833, de 1951, na Câmara 
dos Deputados), que concede a pensão especial de 
Cr$ 2.000,00 ao engenheiro civil Raimundo Pereira 
da Silva, tendo Pareceres Favoráveis sob ns. 556 e 
557, de 1959, das Comissões: de Constituição e 
Justiça e de Finanças. 

6 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 2, de 1959, (nº 1.652, de 1956, na 
Câmara), que concede isenção de direitos 
aduaneiros, adicional de 10 por cento, impôsto de 
consumo e mais taxas alfandegárias para 
equipamento importado pela Emprêsa Telefônica 
Aquidauanense Limitada (incluído em Ordem do Dia 
em virtude de dispensa de interstício, concedida na 
sessão anterior, a requerimento do Sr. Senador 
Moura Andrade), tendo Pareceres nº 633 e 634, de 
1959; da Comissão de Economia, favorável, com as 
Emendas que oferece, sob ns. 1 e 2 (CE): da 
Comissão de Finanças, favorável ao projeto e 
oferecendo subemenda às Emendas ns. 1 e 2. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 15 horas e 45 

minutos. 
 



151ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 29 DE OUTUBRO DE 1959 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. FILINTO MÜLLER 
 
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se 

presentes os Senhores Senadores: 
Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Lameira Bittencourt. 
Zacharias de Assumpção. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Leônidas Mello. 
Mathias Olympio. 
Victorino Corrêa. 
Fausto Cabral. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Dix-Huit Rosado. 
Argemiro de Figueiredo. 
João Arruda. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Silvestre Péricles. 
Lourival Fontes. 
Heribaldo Vieira. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Otávio Mangabeira. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Milton Campos. 
Moura Andrade. 

Lino de Mattos. 
Coimbra Bueno. 
Taciano de Mello. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Fernando Corrêa. 
Alô Guimarães. 
Gaspar Velloso. 
Souza Naves. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Irineu Bornhausen. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin. – (56). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 56 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, declaro aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Novaes Filho, 4º Secretário, servindo 

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

O Sr. Cunha Mello, 1º Secretário, lê o 
seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Expediente recebido 

 
Lista nº 12, de 1959 

 
Em 29 de outubro de 1959. 
1) Apelos no sentido da rápida aprovação das 

seguintes proposições: 
Projeto de Lei nº 10, de 1958, que dispõe 

sôbre a estrutura administrativa da Previdência 
Social, e dá outras providências: 

 



– 981 – 
 

– do Diretório do PTB de Itacoatiara, AM; 
– da Câmara Municipal de Belém, PA; 
– da Associação dos Trabalhadores na 

Construção Civil de Bacabal, MA; 
– do Sindicato dos Comerciários de São Luís, 

MA; 
– do Centro Artístico Operário Maranhense, de 

São Luís, MA; 
– do Sindicato dos Músicos Profissionais de 

São Luís, MA; 
– da Câmara Municipal de São Luís,  

MA; 
– da Câmara Municipal de Cabo, PE; 
– da Câmara Municipal de Recife, PE; 
– da Câmara Municipal de Maceió, AL; 
– do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria 

de Fiação e Tecelagem de Maceió, AL; 
– dos fiscais do IAPETEC de Aracaju, SE; 
– do Sindicato dos Gráficos de Salvador,  

BA; 
– do Sindicato dos Trabalhadores em 

Calçados de Salvador, BA; 
– da Associação Baiana de Medicina de 

Salvador, BA; 
– do Sindicato dos Gráficos do Distrito 

Federal; 
– da Federação Nacional dos Trabalhadores 

em Transportes Marítimos e Fluviais do Rio de 
Janeiro, DF; 

– dos funcionários do Banco Hipotecário e 
Agrícola de Minas Gerais; 

– dos Presidentes do Sindicato e Associação 
de Trabalhadores da Região Sul-Fluminense, de 
Barra do Piraí, RJ; 

– do Sindicato do Vestuário de Campos, RJ; 
– do Sindicato de Construção Civil, de 

Campos, RJ; 
– do Delegado Sindical dos Ferroviários de 

Campos, RJ; 
– da Câmara Municipal de Magé, RJ; 
– do Sindicato dos Trabalhadores  

nas Indústrias de Construção do Mobiliário  
de Niterói, RJ; 

– dos trabalhadores da Probal Comércio e 
Indústria S. A., de Nova Iguaçu, RJ; 

– dos trabalhadores da Bayer do Brasil S. A. 
de Nova Iguaçu, RJ; 

– da Associação dos fiscais da Previdência 
Social de Minas Gerais, de Belo Horizonte, MG; 

– da Federação dos Trabalhadores nas 
Indústrias Extrativas de Minas Gerais, em Belo 
Horizonte, MG; 

– do Sindicato dos Empregados em Hotéis de 
Cambuquira, MG; 

– do Sindicato Têxtil de Leopoldina, MG; 
– do Sindicato dos Empregados em Edifícios e 

Cabineiros de Belo Horizonte, MG; 
– da Câmara Municipal de Juiz de Fora, MG; 
– do Sindicato METABASE de Conselheiro 

Lafaiete, MG; 
– do Sindicato das Indústrias de Fiação e 

Tecelagem de Juiz de Fora, MG; 
– dos Tecelões de Mariana, MG; 
– dos Tecelões de Belo Horizonte, MG; 
– do Sindicato dos Metalúrgicos de São Julião, 

MG; 
– do Sindicato dos Trabalhadores em 

Brumadinho, MG; 
– dos Trabalhadores e Membros da Comissão 

Intersindical da CAPFESP de Belo Horizonte, MG; 
– do Sindicato dos Empregados no Comércio 

Hoteleiro de S. Lourenço, MG; 
– do Sindicato dos Empregados no Comércio 

Hoteleiro de Caxambu, MG; 
– do Sindicato dos Metalúrgicos de 

Conselheiro Lafaiete, MG; 
– do III Congresso Regional dos 

Trabalhadores Metalúrgicos do Estado de Minas 
Gerais em Belo Horizonte, MG; 

– do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Construção e do Mobiliário de 
Leopoldina, MG; 

– do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos 
de Divinópolis, MG; 

– do Sindicato dos Empregados no Comércio 
de Ubá, MG; 
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– da Câmara Municipal de Ouro Prêto, MG; 
– do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria 

da Construção Civil de Montes Claros, MG; 
– do Sindicato dos Trabalhadores nas 

Indústrias de Construção e do Mobiliário de Teófilo 
Otoni, MG; 

– do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria 
de Extração de Mármores, Calcários e Pedreiras de 
São Felix, BA; 

– da Assembléia Legislativa de Belo Horizonte, 
MG; 

– da Câmara Municipal de Raposos, MG; 
– do Sindicato dos Trabalhadores nas 

Indústrias da Construção e do Mobiliário de 
Araçatuba, SP; 

– da Câmara Municipal de Barretos, SP; 
– da Associação Profissional dos 

Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, 
Mecânicas e do Material Elétrico de Bragança 
Paulista, SP; 

– do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria 
de Fiação e Tecelagem de Bragança Paulista, SP; 

– do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria 
de Alimentação de Campinas, SP; 

– do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Fiação e Tecelagem de São Paulo, SP; 

– da Câmara Municipal de Piracicaba, SP; 
– dos Trabalhadores em Indústrias de 

Campinas, SP; 
– da Câmara Municipal de Cordeirópolis, SP; 
– do Sindicato dos Trabalhadores na 

Construção do Mobiliário de Cruzeiro, SP; 
– da Câmara Municipal de Garça, SP; 
– da Câmara Municipal de Jaboticabal, SP; 
– do Sindicato dos Trabalhadores Têxteis de 

Jundiaí, SP; 
– do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos 

de Jundiaí, SP; 
– da Câmara Municipal de Jundiaí, SP; 
– dos Trabalhadores em Frigoríficos de Lapa, 

SP; 

– da Câmara Municipal de Limeira, SP; 
– do Sindicato dos Trabalhadores nas 

Indústrias da Construção e do Mobiliário de 
Piracicaba, SP; 

– da Câmara Municipal de Pitangueiras, SP; 
– do Sindicato dos Trabalhadores nas 

Indústrias da Construção e do Mobiliário de 
Presidente Prudente, SP; 

– do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Extração de Fibras Vegetais e de 
Descaroçamento do Algodão e da Extração de óleos 
Vegetais e Animais de Rancharia, SP; 

– dos Trabalhadores de S. Caetano do Sul, 
SP; 

– do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Fiação e Tecelagem de Santa Bárbara 
Doeste, SP; 

– do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos 
de Santo André, SP; 

– do Sindicato dos Marítimos de Santos, SP; 
– do Sindicato dos Trabalhadores nas 

Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 
Elétrico de São Caetano do Sul, SP; 

– do Sindicato dos Mestres e Contra-Mestres 
na Indústria de Fiação e Tecelagem de São Paulo, 
SP; 

– dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas 
Farmacêuticas de S. Paulo, SP; 

– dos Trabalhadores nas Indústrias de 
Artefatos de Couro de São Paulo, SP; 

– dos Trabalhadores em Madeiras de São 
Paulo, SP; 

– dos Trabalhadores em Laticínios, Café e 
Açúcar de S. Paulo, SP; 

– do Núcleo dos Aposentados de Santos,  
SP; 

– da Câmara Municipal de São Roque,  
SP; 

– da Câmara Municipal de Sorocaba,  
SP; 

– da Câmara Municipal de Taubaté, SP; 
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– da Associação Comercial e Industrial de 
Tupã, SP; 

– do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Papel, de Arapoti, PR; 

– da Câmara Municipal de Londrina, PR; 
– do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria 

da Construção Civil de Maringá, PR; 
– do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria 

do Papel e Papelão de Monte Alegre, RS; 
– da Câmara Municipal de Ponta Grossa, PR; 
– do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria 

de Carnes e Derivados de Ponta Grossa, PR; 
– do Sindicato das Indústrias de Instrumentos 

de Música de Blumenau, SC; 
– dos Trabalhadores Metalúrgicos de 

Blumenau, SC; 
– do Presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores na Indústria de Fiação e Tecelagem 
de Brusque, SC; 

– do Sindicato dos Oficiais Marceneiros de 
Caçador, SC; 

– dos Trabalhadores de Santa Catarina em 
Florianópolis, SC; 

– da Federação dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Florianópolis, SC; 

– do Presidente da Federação das Indústrias 
no Estado de Santa Catarina, em Florianópolis, SC; 

– da Câmara Municipal de Florianópolis, SC; 
– do Sindicato dos Trabalhadores nas 

Indústrias de Panificação e Confeitaria de 
Florianópolis, SC; 

– do Sindicato dos Arrumadores de 
Florianópolis, SC; 

– do Sindicato dos Empregados no Comércio 
de Florianópolis, SC; 

– do Sindicato dos Estivadores de 
Florianópolis, SC; 

– do Sindicato dos Trabalhadores em Fiação e 
Tecelagem de Joinvile, SC; 

– do Sindicato dos Trabalhadores na 
Construção do Mobiliário de Rio Negrinho, SC; 

– do Sindicato dos Mineiros de Urussanga, 
SC; 

– do Sindicato dos Metalúrgicos de Cachoeira, 
RS; 

– do Sindicato dos Trabalhadores em 
Construção do Mobiliário de Cachoeira, RS; 

– da Câmara Municipal de Carazinho, RS; 
– do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria 

da Alimentação de Cachoeira, RS; 
– do Sindicato dos Trabalhadores nas 

Indústrias de Construção e do Mobiliário de Dom 
Pedrito, RS; 

– do Sindicato de Alimentação de Ijuí, RS; 
– do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria 

da Construção Civil de Livramento, RS; 
– do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria 

de Panificação e Confeitaria de Livramento, RS; 
– da Câmara Municipal de Monte Negro,  

RS; 
– dos Trabalhadores de Monte Negro,  

RS; 
– dos Trabalhadores da Região Serrana de 

Passo Fundo, RS; 
– da Associação dos Ferroviários Sul-

Riograndenses, em Pôrto Alegre, RS; 
– da Comissão Executiva do IV Congresso de 

Trabalhadores Gaúchos, RS; 
– do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos 

e Mecânicos de Pôrto Alegre, RS; 
– do Sindicato de Alfaiates e Costureiras de 

Pôrto Alegre, RS; 
– do Sindicato dos Empregados no Comércio 

de Pôrto Alegre, RS; 
– do Sindicato de Carnes do Rio Grande,  

RS; 
– do Sindicato de Alimentação de Rosário,  

RS; 
– do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria 

do Fumo de Santa Cruz do Sul, RS; 
– do Sindicato dos Empregados no Comércio 

de Santa Maria, RS; 
– do Sindicato dos Trabalhadores nas 

Indústrias Gráficas de Santa Maria, RS; 
– do Sindicato da Construção Civil de Santa 

Maria, RS; 
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– do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria 
de Móveis e Madeira de Santa Maria, RS; 

– do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias do Vestuário de Santa Maria, RS; 

– da Associação dos Trabalhadores nas 
Indústrias Metalúrgicas e Materiais Elétricos 
Mecânicos de Santa Maria, RS; 

– do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Alimentação de Santa Maria, RS; 

– da Associação de Ourives e Relojoeiros de 
Santa Maria, RS; 

– do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias do Vestuário de Taquara. RS. 

Projeto de Lei da Câmara nº 149, de 1959, 
que dispõe sôbre a classificação de cargos do 
serviço civil do Poder Executivo, estabelece os 
vencimentos correspondentes e dá outras 
providências: 

– da Câmara Municipal de Alagoinhas, BA; 
– do Sr. Edgar Trindade, DCT, Salvador, BA; 
– do Sr. Matias Urbano de Brito, de Salvador, 

BA; 
– do Sr. Rubens Maciel, de Corumbá, MT; 
– do Diretor da Faculdade Nacional de 

Filosofia do Rio, DF; 
– do Diretor da Escola Nacional de Química do 

Rio, DF; 
– do Sr. Francisco Nogueira, de Angra dos 

Reis, RJ; 
– do Sr. José Lopes Filho, Coletor de Bicas, 

MG; 
– do Sr. Cipriano José Rigotto, de Belo 

Horizonte, MG; 
– do Sr. Isaias Souza e Dalva Lorena, do DCT 

de Santa Rita de Caldas, MG; 
– do Sr. Alfredo Barros do Valle, de Santo 

Amaro, SP; 
– do Sr. Ulysses Ferreira, funcionário do 

Parque Aeronáutico de São Paulo, SP; 
– do Sr. João Batista Valadão, Coletor Federal 

de Jacarezinho, PR; 
– dos ferroviários de Rio Negro, PR; 

– do Sr. Walter Bruno, Coletor de Tomazina, 
PR; 

– do Sr. Agenor de Carvalho, de Corupá,  
SC; 

– da Câmara Municipal de Cruz Alta, RS. 
Projeto de Lei da Câmara nº 166-58,  

que institui a cédula oficial de votação nas  
eleições pelo sistema proporcional, e dá outras 
providências: 

– da Câmara Municipal de Belém, PA; 
– da Associação Paulista de Municípios de 

São Paulo, SP. 
Projeto de Lei do Senado nº 8, de 1959,  

que dispõe sôbre a forma de pagamento dos  
débitos dos cafeicultores amparados pelas  
Leis ns, 2.095, de 16-11-1953, e 2.697, de  
27-12-55, e 3.393, de 27-5-58, e dá outras 
providências: 

– da Câmara Municipal de Bastos, SP; 
– da Associação Rural de Bauru, SP; 
– da Associação dos Lavradores e Criadores 

de Garça, SP; 
– da Câmara Municipal de Campo Mourão, 

PR; 
– do Sr. Nelson Antunes Egas e outros de 

Londrina, PR; 
– da Câmara Municipal de Marialva, PR. 
Projeto de Lei da Câmara nº 134, de 1956, 

que estabelece regime especial para navegação 
fluvial e lacustre no interior do País: 

– da Assembléia Legislativa de Manaus,  
AM. 

Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 1959, que 
dispõe sôbre as pensões militares, e dá outras 
providências: 

– das viúvas dos Coronéis Artur  
Travassos Alves e José Carvalho Lima, de Pôrto 
Alegre, RS. 

Projeto de Lei da Câmara nº 61, de 1959,  
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao  
Poder Judiciário – Justiça Eleitoral –  
Tribunal Superior Eleitoral e Tribu- 
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nais Regionais, o crédito suplementar de  
Cr$ 39.153.636,70, para fins que  
especifica: 

– do Sr. José Amazonas Pantoja e outros  
de Belém, PA. 

Projeto de Lei da Câmara nº 24, de 1958,  
que regula o direito de greve, na forma do art. 158, 
da Constituição Federal: 

– da Câmara Municipal de Cabo,  
PE; 

– da Câmara Municipal de Recife,  
PE. 

 
Ofícios 

 
Da Câmara dos Deputados, sob ns. 1.877, 

1.862, 1.871 e 1.872, encaminhando autógrafos dos 
seguintes: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 102, DE 1959 
 

(Nº 343-B, de 1959, na Câmara dos Deputados) 
 

Autoriza o Poder Executivo a abrir,  
pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de  
Cr$ 84.130,00, destinado a indenizar o servidor 
Fernando Guaraná de Menezes. 

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

abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito  
especial de Cruzeiros 84.130,00 (oitenta e quatro  
mil, cento e trinta cruzeiros), destinado a indenizar  
o oficial administrativo Fernando Guaraná  
de Menezes, por acidente no exercício de suas 
funções. 

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

À Comissão de Finanças. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 103, DE 1959 

 
(Nº 170-B, de 1959, na Câmara dos Deputados) 

 
Retifica, sem aumento de despesa, a Lei nº 

3.487, de 10 de dezembro de 1958, que estima a 
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício 
de 1959. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica retificado, sem aumento de 

despesa, o Adendo A (Assistência a Menores) do 
anexo do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 
constante da Lei nº 3.487, de 10 de dezembro de 
1958, que estima a receita e fixa a despesa da União 
para o exercício de 1959: 

Onde se lê: 
07 – Distrito Federal. 
Escola gratuita Santa Madalena Sofia, ao Alto 

da Boa Vista – Cr$ 100.000,00. 
Leia-se: 
07 – Distrito Federal. 
Escola Santa Madalena Sofia, do Alto da Boa 

Vista – Cr$ 100.000,00. 
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
À Comissão de Finanças. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 104, DE 1959 
 

(Nº 754-B, de 1959, na Câmara dos Deputados) 
 

Retifica a Lei nº 3.487, de 10 de dezembro de 
1958, que estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercício financeiro de 1959. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º São feitas, sem ônus, na Lei nº  

3.487, de 10 de dezembro de 1958, que estima  
a Receita e fixa a Despesa da União para o 
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exercício financeiro de 1959, as seguintes 
retificações: 

Anexo 4 – Poder Executivo.  
Subanexo 4.13 – Ministério da Agricultura. 
Verba 3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e 

Social. 
19.01 – Superintendência do Ensino Agrícola e 

Veterinário. 
3.1.17 – Acordos. 
1) Acordos estabelecidos pelo Decreto nº 

22.470, de 20 de janeiro de 1947, para instalação e 
manutenção de escolas destinadas ao ensino 
agrícola. 

1) Escolas Agrotécnicas. 
21) Rio Grande do Norte. 
Onde se lê: 
1) Janduís – Cr$ 3.000.000,00. 
Leia-se: 
1) Jundiaí – Cr$ 3.000.000,00. 
Art. 2º Revogam-se as disposições em 

contrário, entrando esta lei em vigor na data de sua 
publicação. 

À Comissão de Finanças. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 105, DE 1959 

 
(Nº 1.376-B, de 1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Reduz as taxas postais incidentes sôbre livros 

e delas isenta os livros didáticos. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º São reduzidas em 50% (cinqüenta por 

cento) as taxas postais vigentes que incidem sôbre 
livros. 

Art. 2º São isentos de taxas postais os livros 
didáticos de qualquer natureza. 

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

Às Comissões de Educação e Cultura, de 
Economia e de Finanças. 

PARECER 
Nº 638, DE 1959 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto  

de Lei da Câmara nº 88, de 1959, que autoriza  
o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da  
Saúde, o crédito especial de Cruzeiros 5.500.00000, 
destinado a pagamento de dívida contraída pela Liga 
Baiana Contra o Câncer. 

 
Relator: Sr. Fausto Cabral. 
O presente projeto, de autoria do nobre 

Deputado Manoel Novaes, autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Saúde, o crédito 
especial de Cr$ 5.500.000,00 (cinco milhões e 
quinhentos mil cruzeiros), para atender ao 
pagamento da dívida contraída pela Liga Baiana 
Contra o Câncer, sediada em Salvador, Estado  
da Bahia, com a construção, aquisição de 
equipamentos e manutenção do Hospital Aristides 
Maltez. 

O pagamento do crédito em aprêço será feito 
pelo Tesouro Nacional, através do Ministério da 
Saúde. 

Trata-se, como se observa, de auxiliar uma 
instituição que vem prestando os mais assinalados 
serviços no combate ao câncer. 

A aprovação do presente projeto possibilitará  
à referida instituição prosseguir na obra  
hospitalar de amparo aos cancerosos, ao mesmo 
tempo que colaborará para o prosseguimento das 
pesquisas científicas de combate a êsse terrível 
flagelo. 

Há, todavia, leve reparo a fazer na  
proposição em causa: o nome da repartição a  
que se destina o crédito deve ser corrigido para  
"Liga Baiana Contra o Câncer", em vez de "Liga 
Baiana de Combate ao Câncer", como se encontra, 
no projeto. 

Assim, opinamos pela aprovação do  
presente projeto, nos têrmos da seguinte emenda de 
redação: 
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EMENDA Nº 1 
(C. F.) 

 
Ao art. 1º: 
Onde se lê: "Liga Baiana de Combate ao 

Câncer". 
Leia se: "Liga Baiana Contra o Câncer". 

Sala das Comissões, em 27 de outubro  
de 1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Fausto 
Cabral, Relator. – Lima Guimarães. – Caiado de 
Castro. – Fernando Corrêa. – Francisco Gallotti. – 
Ary Vianna. – Daniel Krieger. – Taciano de Mello. – 
Zacharias de Assumpçjão. – Mem de Sá. – Dix-Huit 
Rosado. 

 
PARECER 

Nº 639, DE 1959 
 

Da Comissão de Finanças, sôbre a Redação Final da emenda substitutiva do Senado ao Projeto  
de Lei da Câmara nº 67, de 1959, (nº 350-B, de 1959, na Câmara dos Deputados), que estima a Receita  
e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de 1960 – Anexo nº 4 – Poder Executivo –  
Subanexo 4.03 – Estado-Maior das Fôrças Armadas. 

 
Relator: Sr. Fernando Corrêa. 
A Comissão de Finanças apresenta, a fls. anexas, a Redação Final da emenda substitutiva do 

Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959, que estima a receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1960 – Anexo nº 4 – Poder Executivo – Subanexo 4.03 – Estado-Maior das Fôrças 
Armadas. 

Sala das Comissões, em 2 de outubro de 1959. – Gaspar Velloso, Presidente. – Fernando  
Corrêa, Relator. – Mem de Sá, – Moura Andrade. – Lima Guimarães. – Francisco Gallotti. – Caiado de 
Castro. – Ary Vianna. – Daniel Krieger. – Fausto Cabral. – Taciano de Mello. – Zacharias de Assumpção. 

Redação Final da emenda substitutiva do Senado Federal ao Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 
1959, que estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de 1960 – Anexo 4 – 
Poder Executivo – Subanexo 4.03 – Estado-Maior das Fôrças Armadas. 

Discrimine-se em cada dotação, a quantia atribuída ao Estado-Maior das Fôrças Armadas e à Escola 
Superior de Guerra, de sorte que o subanexo tenha a seguinte redação: 

 
 Rubrica da Despesa 
 Despesa Ordinária Dotação 
 VERBA 1.0.00 – CUSTEIO Fixa Variável 
  Cr$ Cr$ 
 Consignação 1.1.00 – Pessoal Civil   
    
  Subconsignações:   
1.1.04 –  Salários de mensalistas   
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ......................................  794.400 
 2) Escola Superior de Guerra ...................................................  3.216.000 
   4.010.400 
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 Rubrica da Despesa Dotação 
 Fixa 

Cr$ 
Variável 

Cr$ 
1.1.08 – Auxílio doença 

 

12.000  1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ........................................... 
2) Escola Superior de Guerra ........................................................ 18.000 

  30.000 
1.1.10 – Diárias  
 2) Escola Superior de Guerra ........................................................ 20.000 
1.1.14 – Salário-família  
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ........................................... 75.000 

2) Escola Superior de Guerra ........................................................ 300.000 
 375.000 

1.1.17 – Gratificação pela prestação de serviço extraordinário  
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ........................................... 40.000 

2) Escola Superior de Guerra ........................................................ 70.800 
 110.800 

1.1.18 – Gratificação pela representação de gabinete  
 2) Escola Superior de Guerra ........................................................ 45.360 
1.1.23 – Gratificação adicional por tempo de serviço  
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ........................................... 127.380  
 2) Escola Superior de Guerra ........................................................ 18.000 

  145.380 
1.1.26 – Gratificação de representação   
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ...........................................  400.000 
 2) Escola Superior de Guerra ........................................................  700.000 
1.1.27 – Abono Provisório (Lei nº 3.531, de 19 de janeiro de 1959)   
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ...........................................  238.320 

2) Escola Superior de Guerra ........................................................  964.800 
  1.203 120 
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 Rubrica da Despesa Dotação 
 Fixa 

Cr$ 
Variável 

Cr$ 
1.1.28 – Gratificação especial p/ complementação de salário-mínimo (art. 

5º, parágrafo único, da Lei nº 3.531, de 19 de janeiro de 1959)   
 2) Escola Superior de Guerra .........................................................  76.320 
 Total da Consignação 1.1.00 ......................................................... 7.116.380  
 Consignação 1.2.00 – Pessoal Militar   
 Subconsignações:   
1.2.04 – Gratificações Militares   

 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ............................................  8.500.000 
 2) Escola Superior de Guerra .........................................................  2.000.000 
   10.500.000 
1.2.06 – Diárias   

 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ............................................  80.000 
1.2.10 – Substituições   

 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ............................................  100.000 
 Total da Consignação 1.2.00 ......................................................... 10.680.000  
 Consignação 1.3.00 – Material de Consumo e de Transformação   
 Subconsignações:   
1.3.02 – Artigos de expediente, desenho, ensino e educação   

 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ............................................  450.000 
 2) Escola Superior de Guerra .........................................................  450.000 
   900.000 
1.3.03 – Material de limpeza, conservação e desinfecção   

 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ............................................  220.000 
 2) Escola Superior de Guerra .........................................................  220.000 
   440.000 
1.3.04 – Combustíveis e lubrificantes   

 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas ............................................  200.000 
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 Rubrica da Despesa Dotação 
  Fixa Variável 
  Cr$ Cr$ 
 2) Escola Superior de Guerra...........................................................  260.000 
   460.000 

1.3.05 – Materiais e acessórios de máquinas, de viaturas e de aparelhos   
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas..............................................  300.000 
 2) Escola Superior de Guerra...........................................................  300.000 
   600.000 

1.3.08 – Gêneros de alimentação e artigos para fumantes   
 2) Escola Superior de Guerra ..........................................................  4.000.000 
    

1.3.10 – Matérias-primas e produtos manufaturados ou 
semimanufaturados, destinados a qualquer transformação   

 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas..............................................  900.000 
 2) Escola Superior de Guerra...........................................................  700.000 
   1.600.000 

1.3.11 – Produtos químicos, biológicos, farmacêuticos e odontológicos; 
artigos cirúrgicos e outros de uso nos laboratórios   

 2) Escola Superior de Guerra...........................................................  50.000 
    

1.3.13 – Vestuários, uniformes, equipamentos e acessórios; roupa de 
cama, mesa e banho   

 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas..............................................  80.000 
 2) Escola Superior de Guerra...........................................................  100.000 
   180.000 
 Total da Consignação 1.3.00 8.230.000 
   
 Consignação 1.4.00 – Material Permanente   
    
 Subconsignações:   

1.4.03 – Material bibliográfico em geral; filmes   
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas..............................................  80.000 
 2) Escola Superior de Guerra...........................................................  120.000 

  200.000 
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 Rubrica da Despesa Dotação 
  Fixa Variável  
  Cr$ Cr$ 

1.4.05 – Materiais e acessórios para instalações elétricas   
 2) Escola Superior de Guerra............................................................  30.000 

1.4.06 – Material e acessórios para instalação, conservação e segurança dos 
serviços de transporte, de comunicação, de canalização e de 
sinalização; material para extinção de incêndio   

 2)  Escola Superior de Guerra............................................................  30.000 
1.4.08 – Material artístico; instrumentos de música; insígnias, flâmulas e 

bandeiras   
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas...............................................  10.000 
 2)  Escola Superior de Guerra............................................................  80.000 
   90.000 

1.4.09 – Utensílios de copa, cozinha, dormitório e enfermaria   
 1)  Estado-Maior das Fôrças Armadas...............................................  35.000 
 2)  Escola Superior de Guerra............................................................  70.000 
   105.000 

1.4.11 – Modelos e utensílios de escritório, biblioteca, ensino, laboratório e 
gabinete técnico ou científico   

 1)  Escola Superior de Guerra............................................................  50.000 
1.4.12 – Mobiliário em geral   

 1)  Estado-Maior das Fôrças Armadas...............................................  60.000 
 2) Escola Superior de Guerra..............................................................  80.000 
   140.000 
 Total da Consignação 1.4.00............................................................... 645.000 
   
 Consignação 1.5.00 – Serviços de Terceiros   
    
 Subconsignações:   

1.5.01 – Acondicionamento e transporte de encomendas, cargas e animais 
em geral   

 2)  Escola Superior de Guerra............................................................  460.000 
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 Rubrica da Despesa Dotação 
  Fixa  Variável  
  Cr$ Cr$ 

1.5.02 – Passagens, transporte de pessoas e de suas bagagens, pedágios   
 1)  Estado-Maior das Fôrças Armadas...............................................  150.000 
 2)  Escola Superior de Guerra............................................................  1.000.000 
   1.150.000 

1.5.03 – Assinatura de órgãos oficiais e de recortes de publicações 
periódicas   

 1)  Estado-Maior das Fôrças Armadas...............................................  5.000 
 2)  Escola Superior de Guerra............................................................  20.000 
   25.000 

1.5.04 – Iluminação, fôrça motriz e gás   
 1)  Estado-Maior das Fôrças Armadas...............................................  70.000 
 2)  Escola Superior de Guerra............................................................  80.000 
   150.000 

1.5.05 – Serviço de asseio e higiene; taxas de água, esgôto e lixo   
 1)  Estado-Maior das Fôrças Armadas...............................................  50.000 
 2)  Escola Superior de Guerra............................................................  35.000 
   85.000 

1.5.06 – Reparos, adaptações, recuperação e conservação de bens móveis   
 1)  Estado-Maior das Fôrças Armadas...............................................  500.000 
 2)  Escola Superior de Guerra............................................................  500.000 
   1.000.000 

1.5.07 – Publicações, serviços de impressão e de encadernação   
 1)  Estado-Maior das Fôrças Armadas...............................................  70.000 
 2)  Escola Superior de Guerra............................................................  170.000 
   240.000 
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 Rubrica da Despesa Dotação 
  Fixa Variável  
  Cr$ Cr$ 
1.5.11 – Telefone, telefonemas telegramas, porte postal, assinatura de 

caixas postais   
 1)  Estado-Maior das Fôrças Armadas...............................................  120.000 
 2)  Escola Superior de Guerra............................................................  62.000 
   182.000 

1.5.13 – Seguros em geral   
 2)  Escola Superior de Guerra............................................................  50.000 
 Total da Consignação 1.5.00 3.342.000 
 Consignação 1.6.00 – Encargos Diversos   

1.6.01 – Despesas miúdas de pronto pagamento   
 1)  Estado-Maior das Fôrças Armadas...............................................  24.000 
 2)  Escola Superior de Guerra............................................................  20.000 
   44.000 

1.6.04 – Festividades, recepções, hospedagens e homenagens   
 1)  Estado-Maior das Fôrças Armadas...............................................  145.000 
 2)  Escola Superior de Guerra............................................................  55.000 
   200.000 

1.6.10 – Serviços de caráter secreto ou reservado   
 1)  Estado-Maior das Fôrças Armadas...............................................  140.000 
    

1.6.11 – Seleção, aperfeiçoamento e especialização de pessoal   
 1)  Despesas com técnicos, instrutores, professôres, conferencistas 

e pessoal auxiliar; manutenção de cursos; especialização no 
exterior de professôres e instrutores e vinda de técnicos 
estrangeiros   

  1)  Estado-Maior das Fôrças Armadas........................................  600.000 
  2)  Escola Superior de Guerra.....................................................  5.200.000 
   5.800.000 
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 Rubrica da Despesa Dotação 
  Fixa Variável  
  Cr$ Cr$ 

 1)  Abono Provisório (art. 2º, letra g, da Lei nº 3.531, de 19-1-1959)   
  2) Escola Superior de Guerra..........................................................  598.100 

 2)  Gratificação especial para complementação de salário-mínimo (art. 
5º da Lei nº 3.531, de 19-1-1959)   

  2)  Escola Superior de Guerra..........................................................  298.300 
1.6.13 – Serviços educativos e culturais   

 1)  Excursões e estudos de Professôres e alunos da Escola Superior 
de Guerra   

  2)  Escola Superior de Guerra..........................................................  3.500.000 
1.6.15 – Representação e propaganda no exterior   

 1)  Estado-Maior das Fôrças Armadas....................................................  900.000 
1.6.19 – Despesas Gerais com a Defesa Nacional   

 1)  Manobras Militares   
  1) Estado-Maior das Fôrças Armadas.............................................  1.800.000 
  2)  Escola Superior de Guerra..........................................................  2.000.000 
   3.800.000 

1.6.24 – Diversos   
 1) Despesas com o Serviço de Assistência Religiosa das Fôrças 

Armadas   
  1) Estado-Maior das Fôrças Armadas.............................................  40.000 
 Total da Consignação 1.6.00.................................................................... 15.320.400 
 Total da Verba 1.0.00...............................................................................  45.333.780 
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 Rubrica da Despesa Dotação 

  Fixa Cr$ Variável Cr$ 
 VERBA 2.0.00 – TRANSFERÊNCIAS   
    
 Consignação 2.6.00 – Transferências Diversas   
    
 Subconsignação:   

2.6.05 –  Diversos   
 1)  Despesas de qualquer natureza com a manutenção e 

funcionamento da Comissão Militar Mista Brasil-Estados Unidos 
(Acôrdo de Assistência Militar entre o Brasil e os Estados Unidos, 
promulgado pelo Decreto nº 33.044, 15-6-53)  500.000 

  1) Estado-Maior das Fôrças Armadas  – 
  2)  Escola Superior de Guerra  500.000 
 Total da Consignação 2.6.00  500.000 
 Total ela Verba 2.0.00  500.000 
 Total das Despesas Ordinárias 45.833.780 
   
 Despesas de Capital   
 VERBA 4.0.00 – INVESTIMENTOS   
    
 Consignação 4.1.00 – Obras   
    
 Subconsignação:   

4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação e despesas de emergência com 
bens imóveis   

 1)  Estado-Maior das Fôrças Armadas...............................................  100.000 
 2)  Escola Superior de Guerra  100.000 
   200.000 
 Total da Consignação 4.1.00............................................................... 200.000 
   
 Consignação 4.2.00 – Equipamentos e Instalações   
    
 Subconsignações:   

4 2.01 – Máquinas, motores e aparelhos   
 1)  Estado-Maior das Fôrças Armadas...............................................  120.000 
 2)  Escola Superior de Guerra............................................................  120.000 
   240.000 
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 Rubrica da Despesa Dotação 

  Fixa Cr$ Variável Cr$ 
4.2.03 – Camionetas de passageiros, ônibus, ambulâncias e jipes   

 2) Escola Superior de Guerra..............................................................  7.500.000 
4.2.11 – Reparos, adaptações, conservação e despesas de emergência com 

equipamentos 
  

 1) Para reparos e conservação de elevadores   
 1) Estado-Maior das Fôrças Armadas.................................................  60.000 
 Total da Consignação 4.2.00...............................................................  7.800.000 
 Total da Verba 4.0.00........................................................................... 8.000.000 
 Total das Despesas de Capital............................................................ 8.000.000 
 Total Geral........................................................................................... 53.833.780 

 
PARECER 

Nº 640, DE 1959 
 

Da Comissão de Finanças, sôbre a Redação 
Final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 67, de 1959, (nº 350-B, de 1959, na 
Câmara), que estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercício financeiro de 1960 – Anexo 4 
– Poder Executivo – Subanexo 4.15 – Ministério da 
Guerra. 

 
Relator: Sr. Caiado de Castro. 
A Comissão de Finanças apresenta, a fls. 

anexas, a Redação Final das emendas do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1960 – Anexo nº 4 –  
Poder Executivo – Subanexo 4.15 – Ministério  
da Guerra. 

Sala das Comissões, em 27 de outubro de 
1959. – Gaspar Velloso, Presidente. –  
Caiado de Castro, Relator. – Lima Guimarães. – Fer- 
 

nando Corrêa. – Francisco Gallotti. – Ary Vianna. – 
Daniel Krieger. – Taciano de Mello. – Fausto Cabral. 
– Dix-Huit Rosado. – Zacharias de Assumpção. 

Redação Final das emendas do Senado 
Federal ao Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959, 
que estima a Receita e fixa a Despesa da União para 
o exercício financeiro de 1960 – Anexo 4 – Poder 
Executivo – Subanexo 4.15 – Ministério da Guerra. 

 
EMENDAS 

 
Nº 1 

 
2.0.00 – Transferências 
2.1.00 – Auxílios e subvenções 
2.1.01 – Auxílios 
Inclua-se: 
Para a Confederação Colombiana Brasileira: 
a) aquisição de cestas – Cruzeiros 150.000,00; 
b) aquisição de material colombófilo – Cr$ 

100.000,00; 
c) eventuais e prêmios – Cruzeiros 50.000,00. 
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Para as Federações Colombófilas do Distrito 
Federal, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do 
Sul – Cr$ 300.000,00. 

 
Nº 2 

 
4.0.00 – Investimentos 
4.1.00 – Obras 
4.1.02 – Início de Obras 
Inclua-se: 
Construção da sede do Centro Preparatório de 

Oficiais da Reserva (CPOR), S. Paulo – Cruzeiros 
5.000.000,00. 

 
Nº 3 

 
4.0.00 – Investimentos 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações 
4.2.10 – Instalações e Equipamentos para 

obras 
Inclua-se: 
Para o Laboratório Químico Farmacêutico do 

Exército instalar a II Divisão, equipar a mesma e 
 a cozinha no Distrito Federal – Cruzeiros 
5.000.000,00. 

 
Nº 4 

 
1.0.00 – Custeio 
1.6.00 – Encargos Diversos 
1.6.24 – Diversos 
Inclua-se: 
2) Despesas de qualquer natureza com a 

instalação e manutenção do Colégio Militar de Recife 
– Pernambuco – Cr$ 4.000.000,00. 

 
Nº 5 

 
4.0.00 – Investimentos 
4.1.02 – Início de Obras 
Onde se diz: 
Inclusive, Colégio Militar de Vitória – Espírito 

Santo. 
Diga-se: 
Inclusive Colégio Militar de Vitória –  

Espírito Santo e Colégio Militar de São Luís do 
Maranhão. 

 
Nº 6 

 
1.0.00 – Custeio 
1.1.00 – Pessoal Civil 
1.1.05 – Salários de contratados 

Onde se lê: 
Cr$ 6.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 16.000.000,00 
 

Nº 7 
 
1.0.00 – Custeio 
1.1.00 – Pessoal Civil 
1.1.06 – Salário de Tarefeiro 
Onde se lê: 
Cr$ 50.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 80.000.000,00 
 

Nº 8 
 
1.0.00 – Custeio 
1.1.00 – Pessoal Civil 
1.1.09 – Ajuda de custo 
Onde se lê: 
Cr$ 150.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 300.000,00. 
 

Nº 9 
 
1.0.00 – Custeio 
1.1.00 – Pessoal Civil 
1.1.10 – Diárias 
Onde se lê: 
Cr$ 180.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 360.000 00 
 

Nº 10 
 
1.0.00 – Custeio 
1.1.00 – Pessoal Civil 
1.1.16 – Gratificação pelo exercício de 

magistério 
Onde se lê: 
Cr$ 1.700.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 4.400.000,00 
 

Nº 11 
 
1.0.00 – Custeio 
1.1.00 – Pessoal Civil 
1.1.17 – Gratificação pela prestação de serviço 

extraordinário 
Onde se lê: 
Cr$ 500.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 1.200.000,00 
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Nº 12 
 
1.0.00 – Custeio 
1.1.00 – Pessoal Civil 
1.1.26 – Gratificação de representação 
Onde se lê: 
Cr$ 56.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 172.000,00 
 

Nº 13 
 
1.0.00 – Custeio 
1.1.00 – Pessoal Civil 
1.1.29 – Diversos 
1) Gratificação a Professôres de ensino etc. 
Onde se lê: 
Cr$ 800.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 2.200.000,00 
 

Nº 14 
 
1.0.00 – Custeio 
1.2.00 – Pessoal Militar 
1.2.06 – Diárias 
Onde se lê: 
Cr$ 60.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 120.000.000,00 
 

Nº 15 
 
1.0.00 – Custeio 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação 
1.3.02 – Artigos de expediente, desenho, 

ensino e educação 
Onde se lê: 
Cr$ 25.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 30.000.000,00 
 

Nº 16 
 
1.0.00 – Custeio 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação 
1.3.03 – Material de Limpeza, conservação e 

desinfecção 
Onde se lê: 
Cr$ 25.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 28.000.000,00 

Nº 17 
 
1.0.00 – Custeio 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação 
1.3.04 – Combustíveis e lubrificantes 
Onde se lê: 
Cr$ 160.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 188.000.000,00 
 

Nº 18 
 
1.0.00 – Custeio 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação 
1.3.10 – Matérias-primas e produtos 

manufaturados ou semimanufaturados, destinados a 
qualquer transformação 

Onde se lê: 
Cr$ 310.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 320.000.000,00 
 

Nº 19 
 
1.0.00 – Custeio 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação 
1.3.11 – Produtos químicos biológicos, 

farmacêuticos e odontológicos; artigos cirúrgicos e 
outros de uso nos laboratórios 

Onde se lê: 
Cr$ 60.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 66.495.000,00 
 

Nº 20 
 
1.0.00 – Custeio 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação 
1.3.13 – Vestuários, uniformes, equipamentos 

e acessórios; roupas de cama, mesa e banho 
Onde se lê: 
Cr$ 673.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 796.820.000,00 
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Nº 21 
 
1.0.00 – Custeio 
1.4.00 – Material Permanente 
1.4.07 – Material de acampamento, de 

campanha e de paraquedismo 
Onde se lê: 
Cr$ 70.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 94.536.000,00 

 
Nº 22 

 
1.0.00 – Custeio 
1.4.00 – Material Permanente 
1.4.09 – Utensílios de copa, cozinha, 

dormitório e enfermaria 
Onde se lê: 
Cr$ 11.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 12.100.000,00 
 

Nº 23 
 

1.0.00 – Custeio 
1.5.00 – Serviços de Terceiros 
1.5.08 – Serviços clínicos e de hospitalização 
Onde se lê: 
Cr$ 2.200.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 6.000.000,00 
 

Nº 24 
 
1.0.00 – Custeio 
1.5.00 – Serviços de Terceiros 
1.5.11 – Telefones, telefonemas, telegramas, 

radiogramas, porte-postal e assinaturas de caixas 
postais 

Onde se lê: 
Cr$ 9.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 13.000.000,00 
 

Nº 25 
 
1.0.00 – Custeio 
1.6.00 – Encargos Diversos 
1.6.03 – Prêmios, diplomas, condecorações e 

medalhas 
Onde se lê: 
Cr$ 2.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 5.200.000,00 

Nº 26 
 
1.0.00 – Custeio 
1.6.00 – Encargos Diversos 
1.6.15 – Representação e propaganda no 

exterior 
Onde se lê: 
Cr$ 17.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 50.000.000,00 
 

Nº 27 
 
1.0.00 – Custeio 
1.6.00 – Encargos Diversos 
1.6.19 – Despesas gerais com a defesa 

nacional 
1) Execução da Lei do Serviço Militar e 

incremento da instrução militar. 
Onde se lê: 
Cr$ 6.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 8.000.000,00 
 

Nº 28 
 
2.0.00 – Transferências 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções 
2.1.01 – Auxílios 
6) Fundações criadas pela União 
1) Fundação Osório (Decreto-lei nº 8.917, de 

26 de janeiro de 1946). 
Onde se lê: 
Cr$ 4.155.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 7.500.000,00 
 

Nº 29 
 
2.0.00 – Transferências 
2.6.00 – Transferências Diversas 
2.6.05 – Diversos 
Inclua-se: 
a) Para aquisição de casa própria dos ex-

combatentes, de acôrdo com o art. 4º da Lei nº 
3.596, de 29 de julho de 1959 – Cruzeiros 
60.000.000,00. 

 
Nº 30 

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

obras 
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Acrescente-se à dotação global, a quantia de 

Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros) 
para a construção definitiva dos paióis do Depósito 
Central de Munição. 

 
Nº 31 

 
4.0.00 – Investimentos 
4.1.00 – Obras 
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação e 

despesas de emergência com bens imóveis 
Onde se lê: 
Cr$ 131.200.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 150.000.000,00 
 

Nº 32 
 
4.0.00 – Investimentos 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações 
4.2.01 – Máquinas, motores e aparelhos 
Onde se lê: 
Cr$ 80.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 130.000.000,00 
 

Nº 33 
 
4.0.00 – Investimentos 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações 
4.2.03 – Camionetas de passageiros, ônibus, 

ambulância e jipes 
Onde se lê: 
Cr$ 40.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 61.358.000,00 
 

Nº 34 
 
4.0.00 – Investimentos 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações 
4.2.06 – Tratores; equipamentos para 

rodovias; implementos agrícolas 
Onde se lê: 
Cr$ 15.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 24.100.000,00 

Nº 35 
 
4.0.00 – Investimentos 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações. 
4.2.08 – Embarcações e material flutuante; 

dragas e material de dragagem 
Onde se lê: 
Cr$ 2.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 4.000.000,00 
 

Nº 36 
 
4.0.00 – Investimentos 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações 
4.2.11 – Reparos, adaptações, conservação e 

despesas de emergência com equipamentos 
Onde se lê: 
Cr$ 10.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 15.000.000,00 
 

Nº 37 
 
4.0.00 – Investimentos 
4.3.00 – Desapropriação e Aquisição de 

Imóveis 
4.3.02 – Prosseguimento e Conclusão de 

Desapropriação e Aquisição de Imóveis 
Onde se lê: 
Cr$ 20.000.000,00 
Leia-se: 
Cr$ 100.000.000,00 
 

Nº 38 
 
4.0.00 – Investimentos 
4.1.00 – Obras 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de  

obras 
Inclua-se: 
Construção de um pavilhão destinado a 

completar as instalações do Colégio Militar do Rio de 
Janeiro – Cr$ 30.000.000,00. 
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PARECER 
Nº 641, DE 1959 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Veto nº 6, de 1959, do Sr. Prefeito do Distrito 
Federal, opôsto ao Projeto de Lei nº 570-A, de 1957, 
da Câmara dos Vereadores, que dá nova 
denominação a diversas ruas e logradouros do 
Distrito Federal. 

 
Relator: Sr. Lima Guimarães. 
Nos têrmos e para os efeitos do art. 14, 

parágrafos 3º e 4º, da Lei Orgânica do Distrito 
Federal (nº 217, de 15 de janeiro de 1948), o Sr. 
Prefeito desta cidade encaminhou ao Senado as 
razões do veto oferecido ao Projeto de Lei nº 570-A, 
de 1957, da Câmara dos Vereadores. 

2. A proposição em aprêço dá nova 
denominação a diversas ruas e logradouros do 
Distrito Federal. Revoga, do mesmo passo, a Lei nº 
867, de 6 de setembro de 1957, cujo objetivo 
precípuo reside na proibição de mudança de nomes 
dos logradouros públicos. 

3. A leitura do projeto a que foi negada sanção 
e das razões do Senhor Prefeito informam sôbre a 
oportunidade do veto, que tem, com efeito, tôda 
procedência. A proposição vetada, além de não 
acolher os princípios da melhor técnica legislativa em 
sua apresentação formal, com discrepâncias, 
inclusive, entre diversos dispositivos, encerra, nos 
seus objetivos, medidas de conveniência duvidosa. 

4. Quanto ao primeiro aspecto, basta uma 
simples leitura do texto de vários dispositivos para 
que se comprove a impropriedade formal apontada. 
Assim é que no art. 1º se adota a fórmula de 
autorizar o Prefeito a modificar a denominação de 
vários logradouros públicos. Já no artigo seguinte 
não se observa a mesma relação de caráter 
autorizativo, preferindo-se a imperativa: "Passam  
a ter novas denominações as (sic) seguin- 
 

tes ruas e logradouros públicos". Mas, ao mesmo 
tempo em que assim se dispôs, no corpo mesmo  
do artigo, os 12 (doze) itens dêstes começam  
com a palavra denominar. É evidente a 
impropriedade, na qual, aliás, incorrem, adiante, os 
arts. 13, 15 e 16, a respeito de numerosos outros 
logradouros. 

Para os arts. 3º e 12 preferiu-se a mudança 
direta nas denominações, cuidando, porém, de  
cada alteração separadamente, sem, portanto, 
observância de desejável unidade redacional. 

5. Quanto ao outro aspecto, vale dizer, à 
conveniência das medidas propostas, os 
fundamentos do Veto não deixam margem  
para dúvidas. O projeto modifica denominações 
tradicionais, ligadas à História ou à tradição  
da cidade, sem que a nova nomenclatura obedeça  
a razões convincentes. Além disso – e é êste,  
ao nosso ver, o lado mais importante – tratou-se,  
em grande parte dos casos, de simplesmente  
trocar a nominata. Assim, dá-se a uma rua o nome 
de outra e vice-versa. Essa simples troca, sem  
maior sentido, não justifica as grandes dificuldades 
de ordem prática, surgidas para os moradores  
dos logradouros atingidos, comerciantes, motoristas 
de praça, fiscais e para a população em  
geral. 

6. Tais motivos, ora aduzidos, nada mais 
representam que o eco das manifestações da 
imprensa desta Capital e de categorizados órgãos  
de estudo, como o douto Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro e o Departamento de História e 
Documentação da Prefeitura. 

7. Não há dúvida, por outro lado, sôbre a 
conveniência de ser mantida vigente a Lei Municipal 
nº 867, que o art. 17 do projeto revoga. Êsse 
diploma, aliás recente, pois é de 6 de setembro  
de 1956, "proíbe a mudança de nomes de 
logradouros públicos"; permite, porém, que em caso 
de necessidade absoluta, o Executivo local em 
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vie Mensagem à Câmara solicitando a alteração. 
Abre-se, com isso, a oportunidade para que, 
examinada cada hipótese com rigor e criterioso 
estudo dos órgãos próprios da Prefeitura, tais 
propostas não contrariem o interêsse geral. À 
Câmara de Vereadores estará, de qualquer sorte, 
reservada a decisão final sôbre a matéria. 

8. Somos, ante o exposto, pela aprovação do 
veto. 

Sala das Comissões, em 28 de outubro de 
1959. – Daniel Krieger, Presidente em exercício. – 
Lima Guimarães, Relator. – Attílio Vivacqua. – 
Jefferson de Aguiar. – Milton Campos. – Menezes 
Pimentel. – Ruy Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE: – O Expediente lido vai 
à publicação. 

Na sessão anterior terminou o prazo para 
recebimento de emendas, perante a Mesa, ao 
Subanexo Orçamentário para 1960 referente ao 
Ministério da Justiça e Negócios Interiores. 

Nenhuma emenda foi apresentada. 
Os Senhores Senadores que desejarem 

propor modificações nesse subanexo poderão fazê-
lo perante a Comissão de Finanças. 

Continua a hora do Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Públio de 

Mello, por cessão do nobre Senador Ruy Carneiro, 
primeiro orador inscrito. 

O SR. PÚBLIO DE MELLO (lê o seguinte 
discurso): – Sr. Presidente, Senhores Senadores, 
cumprindo o mandato que me conferiu o povo 
maranhense, venho à tribuna para focalizar alguns 
aspectos da economia do meu Estado. 

Numa área de 356 mil quilômetros quadrados, 
ocupada apenas por dois milhões de habitantes, 
possui o Maranhão terras apropriadas para tôdas  
as lavouras e campos adequados para a criação 
bovina. 

Imensa, a sua riqueza florestal,  
vasto, o número dos babaçuais que 
 

cobrem dois terços de seu território, grandes, os 
seus seringais, abundante, o seu subsolo. 

Babaçu, arroz, algodão, são os principais 
produtos de nossa agricultura. Existe ouro na zona 
do Nordeste, cobre no Município de Grajaú, xisto 
betuminoso, no de Codó, bauxita, na ilha Trahira, em 
Turiaçu e no vale do Gurupi, cristal de rocha e 
diamante, no sertão. 

Rios extensos sulcam o Estado, fertilizando, 
em sua maior parte, as terras e os campos. 

No setor energético, forte potencial hidrelétrico 
decorre de numerosas cachoeiras existentes no 
curso dos nossos principais rios. 

A costa marítima oferece condições para a 
formação de grandes salinas. 

Com êsses recursos naturais, o Maranhão 
está fadado a ser dos mais prósperos Estados  
da Federação, se êsses recursos forem 
convenientemente aproveitados para o soerguimento 
de sua economia. 

Decaído da prosperidade que desfrutara, 
quando se lhe conferia o título de Manchester 
brasileira, como pioneiro da indústria têxtil no País e 
a lavoura produzia o melhor algodão, dada a 
excelência de suas fibras longas e resistentes, 
projeta-se agora, para um grande futuro. 

Para atingi-lo, cumpre realçar num preito de 
justiça, a ação patriótica do Dr. Matos Carvalho, à 
frente do Govêrno do Estado. 

Não escapou à visão esclarecida do eminente 
Governador, a solução dos problemas de capital 
interêsse do Estado. 

Após cuidadosos estudos dêsses problemas  
e das necessidades do Estado, o honrado Sr.  
Matos Carvalho assentou seu plano de govêrno  
sem preocupações imediatistas, certo de que  
êsse plano e suas medidas complementares 
demandarão prazo de dez anos, pelo menos, para  
a sua integral execução. Não o fêz com fim  
egoístico, mas animado do propósito de orientar- 
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se por uma planificação segura, a ser seguida pelos 
governos bem intencionados que lhe sucederem. 

O plano a que aludo, Sr. Presidente, foi 
formulado, em síntese, nos seguintes enunciados: 

A – Construção de usinas hidro e 
termelétricas; 

B – Expansão e melhoria da rêde rodoviária; 
C – Criação de uma emprêsa de navegação 

marítima e fluvial, cujo objetivo imediato é assegurar 
o transporte da produção dos vales do Itapecuru, 
Mearim e Pindaré até o Pôrto de Itaqui; 

D – Instalação de armazéns e depósitos nos 
embarcadouros fluviais; 

E – Aumento do capital do Banco do Estado 
para Cruzeiros 200.000.000,00 e criação de uma 
carteira para financiamento da agricultura, pecuária e 
indústria a ser alimentada: 

I) com os recursos do Fundo de 
Desenvolvimento Econômico; 

II) pela emissão de letras hipotecárias, até o 
décuplo do capital social. O Banco financiará, 
também, a construção de casas populares; 

F – Instalação de fábrica de cimento; 
G – Criação do Instituto Maranhense de Arroz 

para promover a expansão, em bases racionais, da 
lavoura rizícola e assegurar a sua estabilidade 
econômica; 

H – Colonização das terras públicas, pela sua 
venda, de preferência em pequenos lotes e apoio 
aos colonos; 

I – Expansão da indústria salineira, visando a 
assegurar o abastecimento do Brasil Central; 

J – Construção do Pôrto de Turiaçu  
e construção de rodovia ligando êsse pôrto  
à cidade de Imperatriz, à beira do 
 

Rio Tocantins e atravessada pela BR-14; 
K – Estudo metódico dos recursos minerais do 

Estado, para facilitar a ação da iniciativa privada; 
L – Medidas visando ao desenvolvimento da 

cultura de seringueira; 
M – Criação de escolas para preparação de 

operários e capatazes agrícolas; 
N – Expansão da cidade de S. Luís, pela 

urbanização da área entre o Rio Anil e o Oceano. 
O – Apoio decidido à ação dos Governos 

Federal e do Estado do Piauí no sentido da 
execução do plano, visando à melhoria das 
condições de navegabilidade do Rio Parnaíba e ao 
aproveitamento de suas águas para fins de irrigação 
de produção de energia elétrica. 

Desejo destacar, Sr. Presidente, do aludido 
programa, pela sua significativa importância, a parte 
referente à exploração da indústria salineira, visando 
a assegurar o abastecimento do Brasil Central, onde 
se encontra o grosso do rebanho bovino do País. 

O Nordeste, tanto no litoral do Rio Grande do 
Norte e do Ceará, como no Maranhão, oferece 
condições excepcionalmente favoráveis à produção 
do sal e de uma série de outros subprodutos das 
águas mães – humo, cloro, gêsso, potássio etc. 
"Partindo das salinas será possível criar diversas 
indústrias e proporcionar ao Nordeste, elementos 
para o seu desenvolvimento econômico". 

O elevado preço pelo qual chega o sal  
a essa região, impede ao gado atingir ao menos, 
metade do pêso que deveria alcançar, por  
não receber ração salina adequada, como faz  
sentir o ilustre Dr. Dioclécio Duarte, Presidente  
do Instituto Brasileiro do Sal. "Seria  
necessário levar para Goiás, Mato Grosso e 
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Sudeste da Bahia, 300 a 400.000 toneladas de sal 
por ano". "Mas tal não acontece porque o preço do 
produto é tão alto que seu consumo se torna 
econômicamente impossível". De Areia Branca a 
Santos, por navio, de Santos a Anápolis, por estrada-
de-ferro, o sal caminha 4.400 quilômetros. 

"Sugeriu o Dr. Dioclécio Duarte que se faça o 
transporte direto das salinas nordestinas até o Brasil 
Central, por caminhões, reduzindo-se o percurso 
para 1.900 quilômetros e baixando-se o frete para a 
quarta parte". 

"Dentro da mesma linha de pensamento do Sr. 
Dioclécio Duarte, vem o Govêrno maranhense 
estudando a proposta que lhe foi apresentada para 
construção de rodovia, ligando o Pôrto de Turiaçu à 
cidade de Imperatriz, às margens do Rio Tocantins e 
cortada pela BR-14. "O sal produzido nas salinas do 
Maranhão, na região de Tutóia. Humberto de 
Campos e Primeira Cruz, será transportado por 
embarcações de pequeno calado, até o Pôrto de 
Turiaçu e daí por caminhões até Anápolis, centro de 
gravidade da maior região pecuária do País". Turiaçu 
é o pôrto natural do Brasil Central e da futura Capital 
do País. 

É, Sr. Presidente, o que esclarece importante 
revista especializada em assunto desta natureza. Em 
verdade, Sr. Presidente, o litoral maranhense presta-
se em larga extensão, à construção de salinas, pelo 
aproveitamento dos "apicuns". Não há exagêro em 
admitir-se, segundo estou informado, que o parque 
salineiro maranhense possa produzir 300 a 400.000 
toneladas de sal por ano, permitindo, dêste modo, 
radical transformação das condições econômicas do 
Estado e de seus Municípios. 

Neste sentido, Sr. Presidente, está operando o 
Chefe do Executivo maranhense, desdobrando-se 
em solicitudes, junto ao Presidente do Instituto 
Brasileiro do Sal. 

Em 7 do corrente, dirigia Sua Excelência  
ao referido Presidente o ofício em que  
declara: 

"A construção da Rodovia Belém-Brasília,  
a magnífica obra do Govêrno do eminente 
Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira,  
e das Rodovias BR-22 e BR-21 vem criar 
auspiciosas condições para o abastecimento de 
sal aos rebanhos do Brasil Central, tão 
sacrificados pela impossibilidade de consumir  
em quantidade adequada, êsse produto  
essencial, pelo preço proibitivo a que êle chega na 
região." 

"O sal produzido nas salinas maranhenses irá 
atingir dentro em breve o Centro Norte de Goiás e o 
Nordeste da Bahia e mesmo extensa região de Mato 
Grosso por preço muitíssimo mais baixo do que o 
produzido no Rio Grande do Norte e Estado do Rio 
de Janeiro." 

"O Govêrno do Estado está examinando, com 
muito interêsse, plano que lhe foi proposto por um 
consórcio e que objetiva construir rodovia ligando o 
norte de Turiaçu à cidade de Imperatriz, às margens 
do Tocantins e pela BR-14; referida rodovia tornará 
ainda mais barato o transporte do sal para o Brasil 
Central". 

Por tôdas essas considerações e dada a 
importância do problema, sob o ângulo do  
interêsse nacional, peço a V. Exa. que examine  
a providência objetiva dêste ofício: aumento 
substancial da cota de produção das salinas do litoral 
maranhense. 

Pleiteou por essa forma o aumento da cota da 
produção das nossas salinas, atendendo-se à 
capacidade de poderem atingir índice muito superior. 
Deseja o Govêrno que a cota de 75.000 toneladas de 
produção que nos foi reservada, seja aumentada 
para 200.000. 
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Preocupado com o incremento da produção do 
sal do nosso litoral e seu aproveitamento econômico, 
o ilustre Sr. Matos Carvalho, de uma das vêzes em 
que estêve nesta Capital, ao que me fôra revelado, 
teve ensejo de trocar idéia com o Embaixador do 
Japão, aventando a possibilidade da compra de 
pequenos vapores, mediante pagamento em sal, 
abrindo-se a possibilidade de exportação do nosso 
produto para o exterior. 

Sr. Presidente, com essas considerações que 
aí ficam e o apêlo que dirijo ao Presidente do 
Instituto Brasileiro do Sal, tenho em vista despertar a 
atenção do País, no sentido de amparar a indústria 
salineira no Maranhão, convicto como estou, de que 
virá beneficiar grandemente a economia do Estado 
que represento nesta Casa do Congresso Nacional 
(Muito bem). 

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

Tem a palavra o nobre Senador Paulo 
Fernandes, segundo orador inscrito. 

O SR. PAULO FERNANDES (*): – Sr. 
Presidente, o Senado tem-se preocupado 
constantemente com o problema do preenchimento 
de cargos nos quadros do funcionalismo público, 
notadamente quando para êsse fim foram abertos 
concursos, pelos órgãos competentes. 

Há dois ou três dias ouvíamos a respeito a 
palavra do nobre Senador Mem de Sá, que 
transmitia à Casa apelos do interior do País, 
relacionados com sua anterior intervenção no 
assunto. 

Já havíamos recebido, aliás, para estudo e 
debate, projeto do eminente Senador Milton Campos, 
no qual se estabelecem normas para a realização de 
concursos e preenchimento de cargos na 
Administração pública federal. 

A matéria, não resta dúvida,  
preocupa o Senado da República 
 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

e realmente merece demorada apreciação. Se 
analisarmos a fundo o problema chegaremos à 
conclusão de que demanda remédio dos mais 
enérgicos e urgentes. 

Na República, Sr. Presidente, tem-se  
tornado quase hábito darem-se como prêmio, 
através de influências políticas, nomeações  
para polpudos cargos no funcionalismo. O  
empreguismo talvez seja dos males maiores  
que minam os alicerces da nossa organização 
estatal. 

Quem se der ao trabalho de examinar, mesmo 
perfunctòriamente, o problema, verificará quão 
tumultuado se apresenta. O preenchimento dos 
cargos públicos geralmente obedece a influências 
políticas; e o prestígio dos homens públicos aos 
poucos se desvirtua porque em vez de usarem-no 
para a obtenção de obras de benefício coletivo, 
desviam-no, não raro, para a campanha de 
colocação de afilhados. 

É triste dizer-se, mas é verdade incontestável, 
que em nossos dias, afere-se a importância do 
político pelo número de nomeações que consegue, 
no Serviço Público. 

Devo, como preito de justiça, ressalvar  
a atitude do Sr. Presidente da República, no 
particular. Num exemplo único, auto-limitou sua 
capacidade de nomear funcionários. São conhecidos 
os dois decretos executivos, pelos quais se criam 
óbices ao preenchimento de cargos, condicionando-
o, mesmo, ao estudo das reais necessidades  
do serviço público. Não é menos verdade, entretanto, 
que o Chefe da Nação vê-se, não raro, acuado  
pelo impacto das solicitações e cede, aqui ou ali. 
Tornam-se, portanto, justificáveis quaisquer 
providências no sentido de pôr-se dobro a êsses 
abusos, que desvirtuam o caráter dos mandatos 
populares. 

Sr. Presidente, depois destas breves 
considerações preliminares, passo a mencionar  
caso que ocorre no meu Estado. Como as  
mais unidades federadas não escapou à ple- 
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tora de nomeações. Há cêrca de quatro meses, 
realizou-se, no Estado do Rio de Janeiro, concurso 
paro preenchimento de vagas na Promotoria Pública, 
e embora aprovados muitos candidatos, as vagas a 
que concorreram não foram por êles preenchidas, 
porque as ocupam Adjuntos de Promotores, 
nomeados sem concurso. Resolveram, então, 
recorrer à Justiça do Estado, através de ação 
proposta na Vara dos Feitos da Fazenda Pública, e 
entregue à reconhecida competência de ex-colega 
nosso – o eminente jurista Ferreira de Souza. 

Passo a ler, Sr. Presidente, o mandado de 
citação expedido pelo Dr. Jalmir Gonçalves da Fonte, 
Juiz de Direito em exercício na Vara dos Feitos da 
Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro. 

Mandado de citação, na forma abaixo: 
O Dr. Jalmir Gonçalves da Fonte, Juiz de 

Direito em exercício na Vara dos Feitos da Fazenda 
Pública do Estado do Rio de Janeiro, por designação 
na forma da lei etc. 

Manda a qualquer oficial de Justiça dêste 
Juízo, que lhe sendo êste apresentado, indo 
devidamente assinado, passado a requerimento  
de Danilo Domingues de Carvalho e outros, em  
seu cumprimento cite o Estado do Rio de Janeiro,  
na pessoa do seu representante legal assim  
como os Doutores Cláudio Antero de Almeida; Élcio 
de Souza Crisóstomo; Luiz Almeida do Valle;  
Flávio Rodrigues Silva; Pamphilo Andrade da Silva 
Freire; Mauro Azevedo; Obertal Siqueira Chaves; 
Willebaldo Zacharias de Mesquita; Wilson Jardim; 
Sinésio de Aquino Pinheiro; João Lopes  
Esteves; Geraldo Freitas Caldas; Franklin Silva 
Araújo; Mário Vianna Netto; Francisco Gil Cas- 
 

tello Branco; Sílvio Gomes de Matos; Waldir de 
Matos Siqueira; Jorge Armando Figueiredo Enne e 
Remy Barbosa Viana, neste Estado, onde forem 
encontrados ou nos endereços constantes da petição 
inicial, – tudo nos têrmos da mesma que a seguir vai 
transcrita : "Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito dos  
Feitos da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Os 
Doutores Danilo Domingues de Carvalho; Pedro 
Américo Rios Gonçalves, Décio Meireles Góes, 
Cezar Augusto de Farias, Ivo de Carvalho  
Werneck, Paulo Sérgio Ribeiro de Araújo, Sanyos 
Levi, Hugo Gonçalves Roma, Atamir Quadros 
Mercês, Luiz Murilo Fábregas da Costa, Roberto 
Frederico Sanches, Alfredo José Marinho Filho, 
Sylvio Moacyr de Amorim Araújo, Leôncio de  
Aguiar Vasconcellos, Ferdinando José Bianchini 
Latgé, Luiz Carlos Bertrand Amorim da Cruz, João 
Baptista Araújo Moreira, Anatólio Waistok, todos 
casados, e Jarcléa Pereira Gomes, Eduardo 
Sócrates Castanheira Sarmento, ambos solteiros, 
todos brasileiros, residentes e domiciliados neste 
Distrito Federal, exceto Ivo de Carvalho  
Werneck, residente e domiciliado em Petrópolis, 
Estado do Rio de Janeiro, todos advogados, querem 
propor contra o Govêrno do Estado do Rio de 
Janeiro e mais contra os Doutores Cláudio  
Anthero de Almeida, atualmente Assistente de 
Curadoria de Menores desta Comarca de Niterói, 
Élcio de Souza Crisóstomo, atualmente Promotor  
da Comarca de Itaguaí, Luiz Almeida do Valle, 
atualmente Promotor da Comarca de Mendes,  
Flávio Rodrigues Silva, atualmente Promotor da 
Comarca de Parati, Pamphilo Andrade da Silva 
Freire, atualmente Promotor da Comarca de Itabo- 
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raí; Mauro Azevedo, atualmente Promotor da 
Comarca de São Pedro d'Aldeia; Obertal Siqueira 
Chaves, atualmente Promotor da Comarca de 
Cordeiro; Willebaldo Zacharias de Mesquita, 
atualmente Promotor da Comarca de Duas Barras; 
Wilson Jardim, atualmente Promotor da Comarca de 
São Sebastião do Alto; Sinésio de Aquino Pinheiro, 
atualmente Promotor da Comarca de Sumidouro; 
João Lopes Esteves, atualmente Promotor da 
Comarca de Mangaratiba; Geraldo Freire Caldas, 
atualmente Promotor da Comarca de Rios das 
Flôres; Franklin Silva Araújo, atualmente Promotor 
da Comarca de Angra dos Reis; Mário Vianna  
Netto, atualmente Promotor da Comarca de 
Cachoeira de Macacu; Francisco Gil Castelo Branco, 
atualmente Promotor da Comarca de Três Rios; 
Sílvio Gomes de Matos, atualmente Promotor da 
Comarca de Maricá; Waldir de Mattos Siqueira, 
atualmente Promotor da Comarca de Magé; Jorge 
Armando Figueiredo Enne, atualmente Promotor da 
Comarca de Conceição de Macabu e Remy Barbosa 
Vianna, atualmente Promotor da Comarca de Barra 
do Piraí, todos brasileiros, com domicílios nos 
lugares indicados, uma ação em que provarão e 
pleitearão o seguinte: I – Os suplicantes, após 
inscrição regular de acôrdo com o art. 73 do Decreto-
lei Estadual nº 77, de 28 de fevereiro de 1940, e com 
o edital publicado no "Diário Oficial" do Estado, 
fizeram concurso para o Ministério Público  
local perante uma Comissão Examinadora, nomeada 
pelo Govêrno do Estado e presidida pelo Dr. 
Procurador Geral do Estado. II – Os trabalhos da 
referida Comissão se processaram regularmente, 
 

tendo sido os suplicantes aprovados e classificados 
nos 39º – 29º – 15º – 27º – 30º – 53º – 31º – 9º – 14º 
– 19º – 36º – 33º – 44º – 27º – 43º – 32º – 38º – 43º 
e 26º lugares respectivamente (doc. nº 1); III – Como 
alguns candidatos tivessem recorrido do julgamento 
para o Sr. Governador do Estado, êste, não 
atendendo aos recursos, mandou arquivá-los, 
confirmando, assim, o resultado e consagrando o 
seu caráter definitivo (docs. ns. 2 e 3); IV – Em 
conseqüência, e nos têrmos dos arts. 127 e 128, da 
Constituição Federal, 63, da Constituição do Estado 
e 72, do mesmo Decreto-lei nº 77 e da Lei nº 1.066, 
de 1944, os suplicantes adquiriram o direito de, 
durante dois anos, serem nomeados Promotores de 
Justiça da terceira (3ª) categoria, ora primeira 
entrância, (cargo inicial) nas vagas existentes  
ou que ocorrerem, com a só restrição da escolha 
pelo Governador do Estado, em cada caso,  
dentre os constantes de uma lista de três dos 
aprovados na ordem da classificação, quer a vaga se 
verifique em virtude de promoção, demissão, 
aposentadoria ou morte de qualquer titular  
anterior, que decorra da criação do lugar, quer 
resulte do desfazimento da nulidade ou da nuli,  
digo, ou anulação do ato de nomeação de outro 
titular do arrepio da norma legal; V – Êsse  
direito, porém, não lhes vem sendo reconhecido  
pelo Sr. Governador do Estado, o qual, baseado  
nas Leis Estaduais ns. 2.892, de 23 de julho de 
1956, art. 4º e 3.382, de 31, digo, de 13 de setembro 
de 1957, art. 8º elaborou por, digo, elaboradas por 
interêsses políticos-partidários, nomeou Promotores 
de primeira entrância os segundos réus, en- 
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tão Adjuntos de Promotores (doc. nº 4) ; VI – Tais 
nomeações são, porém, visceralmente nulas, dada a 
inconstitucionalidade absoluta das citadas leis em 
que se calcaram. Com efeito. O cit. art. 127, da 
Constituição Federal, dispondo sôbre o Ministério 
Público da União, do Distrito Federal e dos 
Territórios, o estrutura como "carreira" e condiciona o 
ingresso nela à prestação de concurso, regra esta 
perfeitamente coerente com a estabelecida para o 
funcionalismo público administrativo no art. 186. E o 
art. 128 logo estatui o mesmo regime para o 
Ministério Público dos Estados, que determina se 
organize em carreira "observados os preceitos do 
artigo anterior". Pelo seu lado, a Constituição do 
Estado ampliou a exigência da Lei Magna do País, 
para exigir expressamente se façam as nomeações 
para tal "carreira" de "lista tríplice organizada em 
virtude de concurso de provas". Note-se bem a maior 
restrição imposta à lei comum e, em conseqüência, 
ao Governador do Estado: lista tríplice e concurso de 
provas. Não se satisfez o constituinte local com 
"concurso" em têrmo genérico, assim possibilitando o 
concurso de títulos, nem deixou ao Chefe do 
Executivo um amplo poder de escolha entre os 
aprovados no "concurso". Essas restrições ao poder 
de nomear do Chefe do Executivo pelos arts. 87, V 
da Constituição Federal e 63 da do Estado, não 
valem como simples recomendações ou como  
regras de pura orientação política, desprovidas de 
sanção, dando aos poderes ordinários o arbítrio de 
cumpri-las ou não. São ao contrário normas 
imediatamente obrigatórias e de ordem pública. 
Estipulando-as, cuidou o legislador de, em bem 
 

da organização do Ministério Público, coibir o arbítrio 
dos poderes políticos, e assegurar um melhor 
provimento dos cargos, assim protegendo melhor o 
interêsse social e, ao mesmo tempo, criou em favor 
dos cidadãos nas condições legais o direito de se 
candidatar ao "concurso" e em favor dos que neste 
fôssem aprovados ou classificados, o de concorrer, 
na ordem da classificação, para a formação das 
listas tríplices a serem apresentadas ao Governador 
do Estado como limite do seu campo de escolha; VII 
– Quer isso dizer que os citados arts. 4º, da Lei 
Estadual nº 2.892, e 8º da de nº 3.382, de 1957, são 
gritantemente inconstitucionais, investem mesmo 
contra a letra das duas leis Superiores nos  
âmbitos federal e local, traduzem direta e  
claramente o desejo de pôr de lado a regra 
moralizadora consagrada pelos dois constituintes. 
Conseqüentemente são nulas, nenhuma fôrça 
possuem. E as nomeações feitas em virtude delas 
nenhum valor têm, atentam mesmo contra a ordem 
pública; VIII – Não há como alegar o fato de 
exercerem anteriormente os nomeados a função de 
Adjuntos de Promotores. Ésse cargo não faz parte 
da "carreira" do Ministério Público, não está no seu 
liminar, não assegura aos respectivos ocupantes o 
ingresso nela, nem é condição da nova investidura. 
É, como dispõe o art. 69, do citado Decreto-lei 
Estadual nº 77, de 1940, um "cargo de noviciado" ou 
seja uma função normalmente exercida pelos que se 
propõem aos cargos do Ministério Público, pelos  
que os pretendem. O "noviço" não faz parte da 
"ordem"; é um pretendente a ela. Tanto que,  
nos têrmos do mesmo art. 69, os Adjuntos de 
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Promotores são demissíveis livremente quando  
os Membros do Ministério Público, por fôrça dos 
citados arts. 127 e 128, da Constituição Federal, e do 
art. 64, da do Estado, gozam de estabilidade,  
depois de dois anos de exercício. Aliás, os arts. 61, 
comb. com os arts. 59 e 60 da Constituição  
do Estado, e 69, do Decreto-lei Estadual nº 77, são 
precisos no estabelecer que os cargos do  
Ministério Público são, o de Procurador Geral do 
Estado, os de Procurador dos Feitos da Fazenda,  
os Promotores de Justiça e os Curadores. E o  
art. 72 frisa ser "cargo inicial da carreira" o de 
Promotor de Justiça de primeira entrância, 
antigamente "terceira categoria"; IX – A declaração 
dessa nulidade, em face da qual não é possível 
alegar direito adquirido, importa em declarar  
vagas as referidas Promotorias e no direito para  
os suplicantes de a ela concorrer nas listas  
tríplices decorrentes da classificação. Quer isso  
dizer que os segundos réus estão ocupando 
Promotorias a que têm direito os suplicantes e os 
seus demais companheiros de concurso. No  
fundo, são Promotorias vagas; X – Nestas 
condições, a) devem as nomeações referidas no  
item V ser declaradas nulas e providos os cargos 
assim vagos, na forma da lei, com os aprovados  
no último concurso referido no item I e III, entre os 
quais os suplicantes suspendendo-se, em favor 
dêstes, o prazo do citado Decreto-lei Estadual  
nº 1.066, de 1º de fevereiro de 1944; b) deve o 
Estado ser condenado a indenizar os suplicantes ou 
qualquer dêles pelo que tiverem deixado de perceber 
a partir do momento em que deviam ou podiam  
ser nomeados, inclusive em virtude de promo- 
 

ções. Pede ainda custas e honorários de advogado. 
Em conseqüência, requerem se digne V. Exa. de 
ordenar a citação de todos os suplicados nos seus 
domicílios por mandados, sob pena de revelia. 
Protestam por todos os meios de prova, inclusive 
depoimentos pessoais, novos documentos e 
testemunhas, e dão à causa, para os efeitos fiscais e 
de alçada o valor de cinqüenta mil cruzeiros. Têrmos 
em que E deferimentos. Niterói, 9 de outubro de 
1959. – (a.) – José Ferreira de Souza, – Adv. O.A.B. 
nº 1306. – (devidamente selada). Despacho: D.A. 
Citem-se, 9-10-1959 – (a) J. G. Fonte. Distribuição: 
Distribuído ao 1º Ofício. Escrivão, D. Zimá. Niterói, 
12 de outubro de 1959 (as.) Reynaldo Noronha 
Leite". – O que cumpra, dado e passado nesta 
cidade de Niterói, Capital do Estado do Rio de 
Janeiro, aos doze (12) dias do mês de outubro do 
ano de mil novecentos e cinqüenta e nove (1959). 
Eu, ... Escrevente de Justiça, datilografei. – E, eu, ..., 
Escrivão subst. no impt. oc. do titular, subscrevo. – O 
Juiz de Direito em exercício na Vara dos Feitos, 
Jalmir Gonçalves da Fonte. 

Sr. Presidente, dirijo, desta tribuna, veemente 
e caloroso apêlo ao Govêrno e ao Poder Judiciário 
do Estado do Rio de Janeiro, no sentido de  
que atentem para as conseqüências daquelas 
nomeações, que impedem o preenchimento  
dos cargos conquistados através de concurso.  
Muito embora as nomeações anteriores tenham  
sido feitas com base nas Leis Estaduais de ns. 
2.892, de 23 de julho de 1956, e 3.382, de 13 de 
setembro de 1957, as quais permitiram fôssem  
os Adjuntos de Promotores aproveitados como 
Promotores de Primeira Entrância, tais diplomas são, 
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evidentemente, inconstitucionais; e a petição 
encaminhada ao exame da Justiça de meu Estado 
argúi exatamente essa inconstitucionalidade. 

O art. 127 da Constituição Federal é claro;  
diz: 

"Os Membros do Ministério Público da  
União, do Distrito Federal e dos Territórios, 
ingressarão nos cargos iniciais da carreira mediante 
concurso..." 

Fere o art. 128 diretamente a matéria, ao 
declarar: 

"Nos Estados, o Ministério Público será 
também organizado em carreira, observados os 
preceitos do artigo anterior e mais o princípio de 
promoção de entrância a entrância." 

Não bastassem os dois dispositivos da  
Carta Magna, haveria ainda a invocar o art. 72  
da Constituição do Estado do Rio de Janeiro,  
que vai um pouco mais adiante. Além da  
exigência da prestação de concurso, determina  
que êsse seja de provas; e que o preenchimento  
das vagas se processe através do encaminhamento 
ao Poder Executivo de lista tríplice dos  
aprovados. 

Não ignoro, Sr. Presidente, que a 
responsabilidade dessas dezenove nomeações,  
que impedem o acesso à carreira de Promotor 
Público aos aprovados em concurso, não cabe ao 
atual Govêrno fluminense, mas, sim, a seu 
antecessor que, por sinal, também se baseou  
em lei votada pela Assembléia do Estado. Peço, 
entretanto, a atenção do Senhor Roberto Silveira 
para a gravidade do assunto. Tais Promotores,  
em exercício na Promotoria, terão seus atos,  
no futuro, eivados de verdadeira nulidade, de vez 
que é princípio consagrado de que para os atos 
jurídicos tornar-se mister a existência do  
agente capaz, do objeto lícito e da forma não  
defesa em lei. 

A menos que sejam êsses Promotores, em 
exercício nas diversas Comarcas de interior 
fluminense, de logo afastados e substituídos por 
seus substitutos legais, como determina a legislação 
Estadual, poder-se-á – repito – de futuro inquinar 
todos os atos por êles praticados, quando mais não 
fôr a partir da data em que deu entrada a petição 
subscrita pelo nosso ilustre ex-colega, Advogado 
Ferreira de Souza. 

Essas, Sr. Presidente, as palavras de 
advertência e de apêlo que desejava endereçar, da 
tribuna do Senado, não só ao Sr. Governador do 
meu Estado mas, também, à Justiça daquela 
Unidade Federativa, buscando, assim, alertá-la para 
evitar mal maior, insanável para o futuro. (Muito bem; 
muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Não há outro orador 
inscrito. 

Continua a hora do Expediente. (Pausa). 
Não havendo quem peça a palavra, passa-se 

à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Votação, em discussão única, do Projeto de 

Lei da Câmara nº 7, de 1959 (nº 4.619-58, na 
Câmara), que cria cargos no Quadro Permanente do 
Ministério da Educação e Cultura, incorpora ao 
Patrimônio da União os bens que constituem a 
Faculdade de Farmácia e Odontologia de Natal, Rio 
G. do Norte, e dá outras providências (em regime de 
urgência, nos têrmos do art. 330, letra "c", do 
Regimento Interno, em virtude do Requerimento nº 
392, de 1959, do Sr. Jefferson de Aguiar, aprovado 
na sessão extraordinária de 26 do mês em  
curso, tendo Pareceres (ns. 552 e 553, de 1959)  
das Comissões: de Educação e Cultura, favorável 
 ao projeto com as Emendas que oferece  
(ns. 1 a 4-CE); de Serviço Público, fa- 
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vorável ao projeto e às Emendas ns. 1 a 4-SE; de 
Finanças, favorável ao projeto e às Emendas ns. 1 a 
4-CE; e dependendo de pronunciamento das 
mesmas Comissões sôbre as emendas de Plenário e 
da Comissão de Constituição e Justiça sôbre o 
projeto e as emendas. 
 

O SR. PRESIDENTE: – Esclareço que, além 
das emendas remetidas às Comissões, para que 
sôbre elas se manifestem, houve emendas de 
Plenário. Não constam, porém, do avulso. 
Encaminhadas à impressão, não chegaram a tempo 
de serem distribuídas. 

Estando, porém, o projeto em regime de 
urgência, deve ser imediatamente votado, em virtude 
de estar esgotado o prazo estabelecido pelo 
Regimento, para entrar na Ordem do Dia. 

As emendas de Plenário são as de ns.  
5 a 9. 

O Sr. Primeiro Secretário vai proceder à leitura 
dos pareceres das Comissões de Constituição e 
Justiça e de Educação e Cultura. 

São lidos os seguintes pareceres: 
 

PARECER 
Nº 642, DE 1959 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara nº 7, de 1959, (na 
Câmara, nº 4.619-C, de 1958) que cria cargos no 
Quadro Permanente do Ministério da Educação e 
Cultura; incorpora ao Patrimônio da União os bens 
que constituem a Faculdade de Farmácia e 
Odontologia de Natal, no Estado do Rio Grande do 
Norte, e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Milton Campos. 
Foi aprovado na Câmara dos Deputados 

 o Projeto nº 7, de 1959, que cria uma  
Faculdade de Farmácia e Odontologia no Estado do 
 

Rio de Janeiro, ao mesmo tempo que federaliza a 
Faculdade de Farmácia e Odontologia de Natal, no 
Estado do Rio Grande do Norte, e determina as 
providências necessárias a essas finalidades. 

O projeto originara-se de mensagem do Poder 
Executivo propondo a primeira daquelas medidas, e 
a Câmara acrescentou, por emenda, a segunda 
(federalização da Faculdade de Farmácia e 
Odontologia de Natal). 

Vindo a proposição ao Senado, primeiro 
opinou sôbre ela a Comissão de Educação e Cultura, 
cujo parecer foi favorável com várias emendas, a 
mais importante das quais federaliza a Escola de 
Química da Universidade do Paraná. Quanto às 
outras, procuram melhorar o projeto, e uma delas 
estabelece a pensão de Cr$ 5.000,00 ao Catedrático 
jubilado, Samuel da Silva Pereira. Foram 
subseqüentemente favoráveis ao projeto e às 
emendas da Comissão de Educação e Cultura, os 
pareceres das Comissões de Serviço Público Civil e 
de Finanças. 

Indo a proposição a Plenário, aí recebeu as 
seguintes emendas: 

Nº 5, que federaliza a Faculdade de Farmácia 
e Odontologia de Alfenas, Estado de Minas Gerais, 
determinando, para êsse efeito, providências 
idênticas às do projeto em relação às Faculdades a 
que êle se refere; 

Nº 6, federalizando, nos mesmos têrmos e 
com as mesmas providências, a Faculdade de 
Ciências Econômicas do Ceará; 

Nº 7, substitutiva da alínea b da Emenda nº 2 
da Comissão de Educação e Cultura, para o efeito 
de dar autonomia a cada um dos cursos de Farmácia 
e de Odontologia; 

Nº 8, criando a Universidade do Brasil Central, 
em Goiânia, Estado de Goiás; 

Nº 9, incluindo entre as federalizações do 
projeto e da Faculdade de Odontologia de 
Diamantina, Estado de Minas Gerais. 
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Como se vê do breve relatório acima, não há, 
nas emendas sôbre as quais a Comissão foi 
chamada a opinar, qualquer inconstitucionalidade. 
Tem-se entendido que, mesmo onde falece o poder 
de iniciativa, pode prevalecer o poder de emenda, 
desde que pertinente em relação à matéria de que 
trata o projeto emendado. Assim, na espécie, por se 
tratar de criação de empregos em serviço existente, 
a iniciativa só poderia ser do Presidente da 
República. Tomada que foi essa iniciativa pelo Poder 
Executivo, já pôde a Câmara dos Deputados 
oferecer emendas, que foram corretamente 
aprovadas e ampliaram o alcance inicial do projeto. E 
o mesmo se há de concluir quanto ao Senado, que 
não fica inibido de, por sua vez, dar maior extensão à 
proposição primitiva, através de emendas. 

De outro lado, as emendas oferecidas nesta 
Casa do Congresso, além de serem da mesma 
natureza do projeto, adotam-lhe o sistema e as 
determinações, inclusive na cautela de exigir, para o 
provimento dos novos cargos, o respeito às vigentes 
leis de ensino, o que equivale a respeitar, por via de 
conseqüência ou de implicação, a determinações 
constitucionais sôbre o assunto. Dir-se-á que isto 
não ocorre em relação à Emenda nº 8. Poderá ela, 
porém, se assim julgarem conveniente as doutas 
Comissões que vão examinar-lhe o mérito, ser 
adaptada às regras do projeto, o que é fácil e traz a 
vantagem de uniformizar os critérios das várias 
federalizações propostas e da criação da nova 
Universidade no Brasil Central (Goiânia), para que 
esta se organize nas mesmas bases e segundo os 
mesmos processos das suas congêneres já 
existentes. 

Por essas razões, o parecer é pela 
constitucionalidade das emendas. 

Sala das Comissões, em 28 de outubro de 
1959. – Daniel Krieger, Presidente. – Milton  
Campos, Relator. – Lima Guimarães. – Ar- 
 

gemiro de Figueiredo. – Ruy Carneiro. – João 
Villasbôas. – Menezes Pimentel. – Attílio Vivacqua. 

 
PARECER 

Nº 643, DE 1959 
 
Da Comissão de Educação e Cultura, sôbre as 

Emendas ns. 5, 6, 7, 8 e 9, oferecidas ao Projeto de 
Lei da Câmara nº 7, de 1959, (na Câmara, nº 4.619-
C, de 1958), que cria cargos no Quadro Permanente 
do Ministério da Educação e Cultura, e dá outras 
providências. 

 
Relator: Sr. Reginaldo Fernandes. 
O presente projeto já tramitou por esta 

Comissão, cujo parecer foi favorável a várias 
emendas, a mais importante das quais é a que 
federaliza a Escola de Química da Universidade do 
Paraná. As demais introduzem melhorias no projeto 
e uma delas estabelece a pensão de Cr$ 5.000,00 
ao Catedrático jubilado, Samuel da Silveira Pereira. 
Foram favoráveis ao projeto e às emendas 
oferecidas por esta Comissão, as Comissões de 
Serviço Público Civil e de Finanças. 

Indo a Plenário, recebeu as seguintes 
emendas: 

Nº 5 – que federaliza a Faculdade de 
Farmácia e Odontologia de Alfenas, Estado de Minas 
Gerais, determinando, para êsse efeito, providências 
idênticas às do projeto em relação às Faculdades já 
incluídas; 

Nº 6 – que federaliza, nos mesmos têrmos e 
com as mesmas providências, a Faculdade de 
Ciências Econômicas do Ceará; 

Nº 7 – substitutiva da alínea b da Emenda nº 
2, desta Comissão, para o efeito de dar autonomia a 
cada um dos cursos de Farmácia e de Odontologia; 

Nº 8 – cria a Universidade do Brasil Central, 
em Goiânia, Estado de Goiás; 
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Nº 9 – inclui, entre as Faculdades 
federalizadas pelo projeto, a Faculdade de 
Odontologia de Diamantina, Estado de Minas Gerais. 

Ocorre que tem sido critério desta Comissão a 
audiência prévia do órgão competente do Ministério 
da Educação e Cultura, no caso a Divisão do Ensino 
Superior, sôbre tôda emenda que venha criar ônus 
para o orçamento, já bastante sobrecarregado, 
daquela Divisão. 

As emendas em questão federalizam diversas 
Faculdades sem que esta Comissão disponha dos 
elementos técnicos necessários para julgar da 
oportunidade de tais medidas. 

O regime de urgência em que foi colocado o 
presente projeto impede que se colham os dados 
necessários à formação de um juízo sôbre as 
federalizações propostas. 

Assim, para ser coerente consigo mesma, a 
Comissão não pode aprovar o que não está em 
condições de apreciar e, por êsse motivo liminar, 
somos pela rejeição das Emendas ns. 5, 6, 7, 8 e 9 
ao presente projeto. 

Sala das Comissões, ... de outubro de 1959. – 
Mourão Vieira, Presidente. – Reginaldo Fernandes, 
Relator. – Paulo Fernandes. – Mem de Sá. 

O SR. PRESIDENTE: – Peço o parecer da 
Comissão de Serviço Público Civil. 

O SR. ARY VIANNA (lê o seguinte parecer): 
– Para que sejam apreciadas as Emendas de 
Plenário de ns. 5, 6, 7, 8 e 9, volta o presente projeto 
a audiência desta Comissão. 

Em resumo, as emendas objetivam: 
a) a de nº 5: transformar em estabelecimento 

federal de ensino superior a Escola de Farmácia e 
Odontologia de Alfenas, Estado de Minas Gerais, 
incorporando os seus bens ao Patrimônio Nacional e 
dispondo sôbre o aproveitamento de seus servidores; 

b) a de nº 6: com idênticas providências da 
Emenda nº 5: federalizar a Faculdade de Ciências 
Econômicas do Ceará; 

c) a de nº 7: substitui a alínea b da Emenda nº 
2-CEC, para o efeito de dar ao curso de farmácia a 
condição de unidade autônoma, com o nome de 
Faculdade Fluminense de Farmácia; 

d) a de nº 8: cria a Universidade do Brasil 
Central, com sede em Goiânia, Capital do Estado de 
Goiás; 

e) a de nº 9: acrescenta expressões aos arts. 
6º, 7º e 8º do projeto, incluindo, para efeito de 
federalização, a Faculdade de Odontologia de 
Diamantina, Estado de Minas Gerais. 

A Comissão de Educação e Cultura opina pela 
rejeição das emendas, com o seguinte argumento: 

“Ocorre que tem sido critério desta Comissão 
a audiência prévia do órgão competente do 
Ministério da Educação e Cultura, no caso a Divisão 
do Ensino Superior, sôbre tôda emenda que venha 
criar ônus para o orçamento, já bastante 
sobrecarregado, daquela Divisão”. 

Do exposto, verifica-se que esta Comissão 
não poderá ter outro comportamento que não o de 
acompanhar o pronunciamento da Comissão de 
Educação e Cultura, no caso o órgão competente 
para dizer da conveniência da proposição em  
exame. 

Opinamos, assim, em consonância com o 
parecer da Comissão de Educação e Cultura, pela 
rejeição das Emendas de Plenário de ns. 5,  
6, 7, 8 e 9. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Mem de Sá, Relator na Comissão de 
Finanças. 

O SR. MEM DE SÁ (lê o seguinte parecer): – 
O presente projeto recebeu, em Plenário, cinco 
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emendas que visam, respectivamente: 

a) a de n. 5: a transformar em estabelecimento 
federal de ensino superior a Escola de Farmácia e 
Odontologia de Alfenas, Estado de Minas Gerais; 

b) a de nº 6: a federalizar a Faculdade de 
Ciências Econômicas do Ceará; 

c) a de nº 7: a dar a condição de unidade 
autônoma ao curso de farmácia, com o nome de 
Faculdade Fluminense de Farmácia; 

d) a de nº 8: a criar a Universidade do  
Brasil Central, com sede na Capital do Estado de 
Goiás; 

e) a de nº 9: a federalizar a Faculdade 
 de Odontologia de Diamantina, Estado de Minas 
Gerais. 

As Comissões de Educação e Cultura e 
Serviço Público Civil opinaram pela rejeição das 
emendas, tendo em conta que não foram solicitados, 
da repartição competente do Ministério da Educação 
e Cultura, os esclarecimentos necessários ao 
julgamento dos aspectos atinentes à conveniência e 
interêsse para o sistema educacional e para o 
serviço público do País. 

No que tange ao aspecto financeiro, fica esta 
Comissão também impedida de oferecer o seu 
pronunciamento, pelas mesmas razões aduzidas nos 
órgãos técnicos que anteriormente opinaram. 

Assim, somos pela rejeição das Emendas de 
Plenário de ns. 5, 6, 7, 8 e 9. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto, 
sem prejuízo das emendas. 

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

Está aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 7, DE 1959 

 
(Nº 4.619-C, de 1958, na Câmara dos Deputados) 

 
Cria cargos no Quadro Permanente do Ministério 

da Educação e Cultura; incorpora ao Patrimônio da 
União os bens que constituem a Faculdade de 
Farmácia e Odontologia de Natal, no Estado do Rio 
Grande do Norte, e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º São criados no Quadro Permanente do 

Ministério da Educação e Cultura, em cumprimento 
ao disposto na Lei nº 3.077, de 22 de dezembro de 
1956, para a Faculdade de Farmácia e Odontologia 
do Estado do Rio de Janeiro, integrada, como 
estabelecimento de ensino superior federalizado, na 
Diretoria de Ensino Superior daquele Ministério 26 
(vinte e seis) cargos de Professor Catedrático, 
padrão “O”, sendo 12 (doze) destinados ao Curso de 
Farmácia e 14 (quatorze) ao Curso de Odontologia. 

Art. 2º É assegurado o aproveitamento no 
serviço público federal, a partir da data do registro 
pelo Tribunal de Contas do têrmo de acôrdo, a que 
se refere o art. 1º da Lei nº 3.077, de 22 de 
dezembro de 1956, do pessoal da Faculdade de 
Farmácia e Odontologia do Estado do Rio de 
Janeiro, nas seguintes condições: 

I – os Professôres Catedráticos, nos cargos 
criados por esta lei no Quadro Permanente do 
Ministério da Educação e Cultura, contando-se-lhes 
o tempo de serviço, para efeito de disponibilidade, 
aposentadoria e gratificação de magistério; 
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II – os mais servidores, em funções de 
extranumerário-mensalista, a serem criadas pelo 
Poder Executivo, na Tabela Única de 
Extranumerário-mensalista do mesmo Ministério, 
contando-se-lhes o tempo de serviço para os efeitos 
do art. 192, da Constituição Federal. 

§ 1º Para os efeitos dêste artigo, a Faculdade 
apresentará ao Ministério da Educação e Cultura a 
relação de seus Professôres e servidores, 
especificando a forma de investidura, a natureza do 
serviço que desempenham, a data de admissão e a 
remuneração. 

§ 2º Os Professôres não admitidos na forma 
da legislação federal do ensino superior para 
regência da cátedra em caráter efetivo poderão ser 
aproveitados interinamente. 

§ 3º Serão expedidos pelas autoridades 
competentes os títulos decorrentes do 
aproveitamento determinado neste artigo. 

Art. 3º A Faculdade de Farmácia e 
Odontologia do Estado do Rio de Janeiro, até a 
expedição de regimento próprio, a ser baixado pelo 
Poder Executivo, dentro em 180 (cento e oitenta) 
dias da data da publicação desta lei, reger-se-á pelo 
Regulamento aprovado pelo Decreto nº 20.865, de 
28 de dezembro de 1931, com as modificações 
posteriores. 

Art. 4º A partir do ano seguinte ao da vigência 
desta lei será providenciada a extinção progressiva 
do Curso de Odontologia da Faculdade Fluminense 
de Medicina, transformada em unidade universitária 
pela Lei nº 3.463, de 20 de novembro de 1958, 
deixando o mesmo de realizar concurso vestibular e 
de admitir transferência de alunos. 

Parágrafo único. Os Professôres 
Catedráticos efetivos do aludido Curso serão 
transferidos para o Curso congênere da Faculdade 
 

de Farmácia e Odontologia do Estado do Rio de 
Janeiro, sendo-lhes assegurados todos os seus 
direitos e vantagens, devendo o respectivo 
enquadramento ser fixado no regimento, cuja 
aprovação é prevista no art. 3º desta lei. 

Art. 5º Para cumprimento do disposto nesta lei, 
é o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo 
Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial 
de Cr$ 16.885.200,00 (dezesseis milhões, oitocentos 
e oitenta e cinco mil e duzentos cruzeiros), assim 
discriminados: 

a) Pessoal Permanente (Vencimentos) – Cr$ 
5.304.000,00; 

b) Pessoal Extranumerário (Salários) – Cr$ 
11.449.200,00; 

c) Funções Gratificadas – Cruzeiros 
132.000,00. 

Art. 6º É o Govêrno Federal autorizado a 
incorporar ao patrimônio da União, mediante acôrdo, 
todos os bens que constituem a Faculdade de 
Farmácia e Odontologia de Natal, no Estado do Rio 
Grande do Norte, obedecidos os requisitos legais. 

Art. 7º Para a execução do disposto no artigo 
anterior far-se-á o arrolamento e avaliação dos bens 
da Faculdade de Farmácia e Odontologia de Natal, 
bem como a relação de Professôres e servidores a 
serem aproveitados. 

Art. 8º A transferência da Faculdade para o 
Patrimônio da União processar-se-á sem nenhuma 
indenização. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Em votação as 
Emendas ns. 1 a 4, com pareceres favoráveis. 

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

Estão aprovadas. 
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São as seguintes as emendas aprovadas: 
 

Nº 1 (CEC) 
 
Ao art. 4º e seu parágrafo único, suprimam-se. 
 

Nº 2 (CEC) 
 
Inclua-se onde convier: 
Art. – A Faculdade de Farmácia e Odontologia 

do Estado do Rio de Janeiro e o Curso de 
Odontologia da Faculdade Fluminense de Medicina 
serão fundidas, tão logo seja criada a Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro, passando ambos a 
constituir a Faculdade de Farmácia e Odontologia. 

§ 1º Serão assegurados aos Professôres 
catedráticos efetivos do aludido curso, todos os seus 
direitos e vantagens, devendo seu enquadramento 
ser fixado no regimento cuja aprovação é prevista no 
art. 3º desta lei. 

§ 2º Sòmente após a fusão prevista nesse 
artigo deverá ser aberto concurso para provimento 
dos cargos de docência da Faculdade de Farmácia e 
Odontologia, ficando, igualmente, vedada a 
realização dos mesmos concursos no Curso de 
Odontologia da Faculdade Fluminense de Medicina. 

 
Nº 3 (CEC) 

 
Inclua-se onde convier: 
Art. – Fica autorizado o Poder Executivo, uma 

vez constituída a Faculdade de Farmácia e 
Odontologia, a pagar ao Professor Samuel da Silva 
Pereira, catedrático jubilado da atual Faculdade de 
Farmácia e Odontologia, a pensão de cinco mil 
cruzeiros (Cr$ 5.000,00). 

 
Nº 4 (CEC) 

 
Acrescente-se, onde convier: 
Art. – Fica federalizada a Escola de  

Química da Universidade do Paraná, incluída 
 na categoria de estabelecimento subvencionado 
 

pela União, nos têrmos do art. 17 da Lei nº 1.254, de 
4 de dezembro de 1950. 

Art. – São incorporados ao Patrimônio 
Nacional, independentemente de qualquer 
indenização, mediante inventário e escritura pública, 
todos os bens móveis e os direitos do 
estabelecimento de ensino que é federalizado pela 
presente lei. 

Art. – É assegurado o aproveitamento no 
serviço público federal, a partir da publicação desta 
lei, do pessoal do estabelecimento ora federalizado, 
nas seguintes condições: 

I – Os Professôres Catedráticos, no Quadro 
Permanente do Ministério da Educação e Cultura, 
contando-se o tempo de serviço para efeito de 
disponibilidade, aposentadoria e gratificação de 
magistério. 

II – Os auxiliares de ensino e mais servidores 
na forma da Lei nº 2.403, de 13 de janeiro de 1955, 
contando-se o tempo de serviço para todos os 
efeitos do art. 192 da Constituição Federal. 

§ 1º Para os efeitos dêste artigo o 
estabelecimento de que trata esta lei, ora 
federalizado, apresentará ao Ministério da Educação 
e Cultura a relação dos Professôres e servidores, 
especificando, acêrca de cada um, a forma de 
investidura, natureza dos serviços que 
desempenham e data da nomeação ou admissão. 

§ 2º Os Professôres não admitidos em caráter 
efetivo do ensino superior poderão ser aproveitados 
interinamente pelo prazo de 3 (três) anos. 

§ 3º Pelo prazo de 3 (três) anos é assegurado 
o lecionamento das atuais disciplinas excedentes 
das cátedras criadas, nesta lei, por Professôres 
interinos. 

§ 4º Qualquer desdobramento do atual 
currículo deverá prever a agregação de nova 
disciplina a uma cátedra. 
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§ 5º Serão expedidos pelas autoridades 
competentes os títulos de nomeação decorrentes de 
aproveitamento determinado neste artigo. 

Art. – Para o cumprimento do disposto no art. 
..., desta lei, são criados no Quadro Permanente do 
Ministério da Educação e Cultura, os seguintes 
cargos: 

a) 25 – Professor Catedrático, padrão “O”; 
b) 1 – Diretor – função gratificada – FG-1; 
c) 1 – Secretário – FG-3; 
d) 1 – Chefe de Portaria – FG-7; 
e) 25 – Assistente, padrão “K”; 
f) 2 – Oficial Administrativo, classe “H”; 
g) Bibliotecário Auxiliar – classe “E”; 
h) 5 – Datilógrafo – classe “D”; 
i) 2 – Inspetor de Alunos – classe “E”; 
j) 16 – Instrutor – padrão “I”; 
k) 2 – Laboratorista – classe “A”. 
Parágrafo único – As funções gratificadas de 

Secretário e Chefe de Portaria, poderão ser 
exercidas por extranumerários. 

Para atender às despesas decorrentes da 
execução desta lei, é o Poder Executivo autorizado a 
abrir pelo Ministério da Educação e Cultura, o 
seguinte crédito: 

Cr$ 13.677.200,00 (treze milhões, 
seiscentos e setenta e sete mil e duzentos 
cruzeiros), sendo: Pessoal Permanente Cr$ 
11.545.200,00 (onze milhões, quinhentos e 
quarenta e cinco mil e duzentos cruzeiros); 
Material Cr$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos 
mil cruzeiros); Serviços de Terceiros e Encargos 
Diversos Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros); 
Função Gratificada Cr$ 132.000,00 (cento e trinta 
e dois mil cruzeiros). 

Art. – A expedição dos atos referidos no 
parágrafo quinto do artigo 5º depende da 
efetivação de tôdas as medidas constantes  
do art. 6º. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação as 
Emendas ns. 5 a 9, com parecer contrário das 
Comissões. 

Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido 
pelo Sr. Primeiro Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 394, DE 1959 

 
Nos têrmos dos arts. 212, letra n, e 310, letra 

a, do Regimento Interno, requeiro destaque, para 
votação em separado, da Emenda nº 5, ao Projeto 
de Lei da Câmara nº 7, de 1959. 

Sala das Sessões, em 29 de outubro de 1959. 
– Lima Guimarães. 

O SR. PRESIDENTE: – Em face da deliberação 
do Plenário, a Emenda nº 5 será votada isoladamente. 

Sôbre a mesa, outro requerimento de destaque, 
que vai ser lido pelo Sr. Primeiro Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 395, DE 1959 

 
Nos têrmos dos arts. 212, letra n, e 310, letra 

a, do Regimento Interno, requeiro destaque, para 
votação em separado, da Emenda nº 8 ao Projeto de 
Lei do Senado nº 7, de 1959. 

Sala das Sessões, em 29 de outubro de 1959. 
– Coimbra Bueno. 

O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com a 
decisão do Plenário, a Emenda nº 8 será votada 
separadamente. 

Em votação as emendas com Pareceres 
Contrários ns. 6, 7 e 9, ressalvadas as destacadas. 

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

Estão rejeitadas. 
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São as seguintes as emendas rejeitadas: 
 

Nº 6 
 
Acrescente-se, onde convier, os seguintes 

artigos: 
Art. – Ficam incorporados ao Patrimônio 

Nacional, independente de qualquer indenização, 
todos os bens móveis e imóveis e direitos da 
Faculdade de Ciências Econômicas do Ceará, 
estabelecimento de ensino superior encampado pelo 
Govêrno do Estado do Ceará, e que ali mantém 
devidamente reconhecidos por lei federal, os cursos 
de Ciências Econômicas e de Ciências Contábeis e 
Atuariais. 

Art. – É assegurado o aproveitamento no 
serviço público federal, a partir da publicação desta 
lei, do pessoal do estabelecimento a que alude o art. 
1º, nas seguintes condições: 

I – os Professôres Catedráticos, assim 
nomeados pelo Govêrno do Estado do Ceará, no 
Quadro Permanente do Ministério da Educação e 
Cultura, contando-se o tempo integralmente de 
serviço reconhecido pelo Estado do Ceará para 
efeito de disponibilidade, aposentadoria e 
gratificação de magistério; 

II – os demais servidores, como funcionários 
ou extranumerários, em cargos ou funções criados 
para êsse fim, contando-se, igualmente, o tempo de 
serviço reconhecido pelo Estado do Ceará para 
efeito de disponibilidade, aposentadoria e 
gratificação de antiguidade. 

§ 1º Para o fiel cumprimento dêste artigo, o 
estabelecimento a que alude o art. desta lei 
apresentará ao Ministério da Educação e Cultura a 
relação dos Professôres de seus dois cursos, bem 
como a dos seus atuais servidores, especificando o 
cargo ou função, a forma de investidura e a 
remuneração. 

§ 2º Aos Professôres Catedráticos por  
fôrça do disposto no art. 48 e seu parágrafo  
2º do Ato das Disposições Transitórias da Consti- 
 

tuição do Ceará, de 23 de julho de 1947, será 
aplicada, pelo Ministério da Educação e Cultura, e 
jurisprudência firmada pelo Conselho Nacional de 
Educação, no Parecer nº 443, constante do 
Processo nº 94.374-51-PR, que trata das 
providências complementares à federalização da 
Faculdade de Farmácia e Odontologia do Ceará. 

§ 3º Serão expedidos, pelo Executivo Federal, 
os títulos de nomeação ou admissão decorrentes do 
aproveitamento determinado neste artigo. 

Art. – A Faculdade a que se refere a presente 
lei passa a integrar a Universidade do Ceará, a que 
se acha agregada por fôrça de convênio. 

Art. – O Poder Executivo, dentro do prazo de 
180 (cento e oitenta) dias, enviará ao Congresso 
Nacional projeto de lei que consubstancie as 
medidas complementares à integral execução desta 
lei. 

Art. – A presente lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Nº 7 

 
(Ao Projeto de Lei da Câmara nº 7-59). 
 
Substitua-se a alínea b da Emenda nº 2 (CEC) 

pelo seguinte: 
b) fundir os cursos de Odontologia da Faculdade 

de Farmácia e de Odontologia com o de Odontologia 
da Faculdade Fluminense de Odontologia, tão logo seja 
criada a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
passando o curso de Farmácia a constituir unidade 
autônoma universitária, com o nome de Faculdade 
Fluminense de Farmácia. 

 
Nº 9 

 
Acrescente-se: 
No art. 6º Depois da expressão: “...Rio Grande 

do Norte...”, a expressão “...e a Faculdade de 
Odontologia de Diamantina...”. 
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No art. 7º Depois da expressão: “Faculdade de 
Farmácia e Odontologia de Natal”, a expressão: “e 
da Faculdade de Odontologia de Diamantina ....”. 

No art. 8º Depois da expressão ...“A 
transferência da Faculdade...”, a expressão: “...de 
Farmácia e Odontologia de Natal e da Faculdade de 
Odontologia de Diamantina...”. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
Emenda nº 5, cujo destaque foi aprovado, com 
pareceres contrários das Comissões. 

O SR. LIMA GUIMARÃES (para encaminhar 
a votação) (*): – Sr. Presidente, Senhores 
Senadores, a Emenda nº 5 oferecida pelos nobres 
Senadores Banedicto Valladares e Milton Campos, 
por mim não subscrita, por ausente na oportunidade, 
é da Bancada mineira. Cumpre-me, assim, defendê-
la, para esclarecimento dos nobres colegas. 

O argumento para sua rejeição está em que a 
Comissão de Educação e Cultura não teve 
oportunidade de solicitar informações ao Ministério 
da Educação; por essa razão, apenas, repito, por 
essa razão, deu-lhe parecer contrário; em 
conseqüência, as outras Comissões acompanharam-
lhe o voto. 

Sr. Presidente, o argumento é de uma 
fragilidade lamentável. Se a Comissão de Educação 
e Cultura necessitava de informações do Ministério 
da Educação e Cultura, sôbre essa emenda, devia 
tê-las solicitado; e o que se verificou foi um pedido 
injustificável de urgência para o projeto, a fim de 
privar o Senado das informações daquele Ministério. 

A Comissão de Educação e Cultura, contudo, 
ofereceu várias emendas de federalização de 
Faculdades, sem audiência do Ministério 
 da Educação e Cultura. Acresce salientar  
que uma das emendas favorece Professor jubila- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

do, matéria sem qualquer pertinência com o projeto; 
e foi aprovada pela Comissão de Educação e 
Cultura. 

Não discuto a sua justiça. Dei-lhe voto 
favorável na Comissão de Constituição e Justiça, 
salientando embora ao Relator essa particularidade. 
Também sôbre essa proposição não foi ouvido o 
Ministério da Educação e Cultura. 

A Emenda nº 5 objetiva a federalização da 
Faculdade de Odontologia e Farmácia de Alfenas, 
velho estabelecimento de ensino de Minas Gerais, 
que nos seus quarenta e tantos anos de existência 
tem prestado ao ensino superior os mais relevantes 
serviços. Merece incorporar-se às escolas 
federalizadas. Seu concurso à educação superior do 
Brasil tem sido extraordinário, aliás, com o sacrifício 
permanente de seus Professôres e Diretores, todos 
dedicados inteiramente ao ensino; honram o 
magistério do País. 

Se não fôr possível atender-se ao meu apêlo 
em favor dessa escola, que se retire o projeto da 
Ordem do Dia para que o Ministério da Educação e 
Cultura se pronuncie a êsse respeito. 

Espero, contudo, que o Senado dê apoio à 
Emenda nº 5. Fará justiça a um dos melhores 
estabelecimentos de ensino do Estado de Minas 
Gerais. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
Emenda nº 5, com parecer contrário das Comissões. 

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

Está rejeitada. 
O SR. LIMA GUIMARAES (pela ordem): – Sr. 

Presidente, requeiro verificação da votação. 
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à 

verificação da votação requerida pelo nobre Senador 
Lima Guimarães. 

Queiram levantar-se os Senhores 
 Senadores que aprovam a Emen- 
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da nº 5, com pareceres contrários de tôdas as 
Comissões. (Pausa). 

Queiram sentar-se os Senhores Senadores 
que a aprovaram e levantar-se os que a rejeitam. 
(Pausa). 

Votaram a favor da emenda, 13 Senhores 
Senadores e contra, 21. 

Está confirmada a rejeição da Emenda nº 5. 
É a seguinte a emenda rejeitada: 

 
Nº 5 

 
Art. – Fica transformada em estabelecimento 

federal de ensino superior a Faculdade de Farmácia 
e Odontologia de Alfenas, Estado de Minas Gerais. 

Art. – Independentemente de qualquer 
indenização são incorporados ao Patrimônio 
Nacional, mediante inventário e escritura pública, 
todos os direitos, bens móveis e imóveis da Escola 
de Farmácia e Odontologia de Alfenas, Estado de 
Minas Gerais. 

Art. – A Escola de Farmácia e Odontologia de 
Alfenas, Estado de Minas Gerais, que passa a 
subordinar-se ao Ministério da Educação e Cultura, 
Diretoria do Ensino Superior, obedecerá a 
regulamento aprovado pelo Decreto nº 20.865, de 20 
de dezembro de 1931, no que lhe fôr aplicável até 
expedição do regulamento próprio, pelo Poder 
Executivo. 

Art. – Fica assegurado o aproveitamento, no 
serviço público federal, a partir da vigência desta lei, 
do pessoal do estabelecimento de ensino superior 
ora federalizado, nas seguintes condições: 

1 – Os Professôres Catedráticos, no Quadro 
Permanente do Ministério da Educação e Cultura, 
contando-se o tempo de serviço para efeito de 
disponibilidade, aposentadoria e gratificação de 
magistério; 

II – Os demais empregados, como 
extranumerários, em tabelas criadas para êsse fim, 
pelo Poder Executivo, contando-se o tempo de 
 

serviço para efeito do art. 192 da Constituição. 
Art. – Ficam criados no Quadro Permanente 

do Ministério da Educação e Cultura, 25 cargos de 
Professôres Catedráticos, padrão “O”, sendo treze 
(13) cargos padrão “O” para o curso de Odontologia 
e doze (12) cargos padrão “O”, para o curso de 
Farmácia, todos da Escola de Farmácia e 
Odontologia de Alfenas, Estado de Minas Gerais. 

Art. – Ficam criados no Quadro Permanente 
do Ministério da Educação e Cultura as seguintes 
funções gratificadas, para a Faculdade de Farmácia 
e Odontologia de Alfenas, Estado de Minas Gerais: – 
1 (um) de Diretor – FG-3; 1 (um) de Secretário – FG-
5; e 1 (um) de Chefe de Portaria – FG-7. 

Art. – Os Professôres não admitidos na forma 
da legislação federal do ensino superior, para 
regência da cátedra, em caráter efetivo, poderão ser 
aproveitados interinamente. 

Art. – Para cumprimento do disposto nesta lei, 
é o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo 
Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial 
de Cr$ 16.885.200,00 – (dezesseis milhões, 
oitocentos e oitenta e cinco mil e duzentos cruzeiros) 
– assim distribuídos: 

a) Pessoal Permanente – (Vencimentos) – Cr$ 
5.304.000 00; 

b) Pessoal Extranumerário – (Salário) – Cr$ 
11.449.200,00; 

c) Funções gratificadas – Cruzeiros 
132.000,00. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Senhor 
Presidente, peço a palavra para declaração de 
voto. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o 
nobre Senador Coimbra Bueno, para declaração 
de voto. 

O SR. COIMBRA BUENO (para declaração 
de voto): – Sr. Presidente, declaro que votei 
favoràvelmente à Emenda nº 5. 

O SR. PRESIDENTE: – A declaração de V. 
Exa. constará da Ata. 
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Em votação a Emenda, nº 8, com pareceres 
contrários das Comissões. 

O SR. COIMBRA BUENO (para encaminhar a 
votação) (*): – Sr. Presidente, apelo para o Senado, no 
sentido de que faça justiça ao Estado de Goiás, em 
questão que procurarei esclarecer com os parcos 
recursos que tenho e da melhor maneira que me fôr 
possível. Encontro-me, realmente, em face de situação 
difícil; mas espero que os Senhores Senadores 
ponderem sôbre as palavras que pronunciarei em 
relação às escolas que constituirão a Universidade do 
Brasil Central. 

Está em tramitação na Câmara dos Deputados 
projeto que federaliza várias Faculdades do Brasil 
Central. No meu Estado há, no momento, dez escolas 
superiores, tendo uma delas cinqüenta e cinco anos de 
existência. Espero merecer justiça de meus Pares. 
Sendo um dos Estados que mais têm lutado, nos últimos 
anos, pelo seu desenvolvimento, acabamos de constituir 
seis dessas escolas numa Universidade – a 
Universidade de Goiás – pela iniciativa privada e sob a 
égide do Clero goiano. Essas escolas, pioneiras, podem 
arcar com a responsabilidade de seu funcionamento. 
Sempre defendi a iniciativa privada, e sempre achei ser 
um êrro o Govêrno Federal apoiar com mais de três 
bilhões de cruzeiros o ensino superior no País, quando o 
secundário e o primário deveriam ter prioridade absoluta. 

O que acontece. porém é que há sete Estados 
no Brasil, já atendidos com mais de três bilhões de 
cruzeiros – com Escolas e Universidades já 
federalizadas – enquanto o Estado de Goiás, que 
represento nesta Casa, à custa de ingentes esforços, já 
tem uma Universidade privada, – a Universidade de 
Goiás – dirigida pelo Clero goiano e compreendendo 
seis escolas, como a de Filosofia, de Belas Artes, 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

de Enfermagem e outras, ao alcance da bôlsa do 
contribuinte goiano e da iniciativa privada do meu 
Estado. 

Há, porém, quatro outras Escolas que  
a iniciativa privada não pode manter: uma  
delas com cinqüenta e cinco anos de existência – 
a Escola de Direito; duas outras são 
reconhecidas e subvencionadas pela União – a 
de Farmácia e Odontologia, e a de Engenharia. 
 A outra Escola, a de Medicina, foi recentemente 
fundada na Capital do Estado, Goiânia, onde 
existem cêrca de duzentos médicos; atenderá 
também aos reclamos de perto de duzentos 
Municípios, a maioria dos quais sem um único 
médico. Se formamos centenas de advogados  
por ano, vamos também diplomar algumas 
centenas de médicos e de engenheiros que se 
radicarão naquela região. É a razão porque 
considero de inteira justiça aprovar a Emenda  
nº 8, que cria a Universidade do Brasil Central. 
 

Lerei também para o Senado mensagem  
do Sr. Presidente da República, de ano passado, 
época em que foi apresentada emenda idêntica  
à que hoje se discute, originária do Ministério  
da Educação, criando a mesmíssima 
Universidade, com as mesmíssimas escolas hoje 
em causa. 

O Sr. Presidente da República deu o seguinte 
despacho ao ofício que passarei a ler: 

"Ao Ministério da Educação e Cultura: 
Minuta de Mensagem ao Congresso: 
Para estudar e elaborar com a maior urgência, 

para ser encaminhada ao Congresso pela 
Presidência da República até o dia 30 de julho de 
1958. mensagem criando subvenção inicial de seis 
milhões de cruzeiros às escolas de nível superior 
existentes em Goiás para construírem imediatamente 
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uma Universidade, com instalação especial 
devidamente ampliada, de modo a servir ao Estado e 
a Brasília nos primeiros meses de sua instalação". 

O despacho do Sr. Presidente da República foi 
o seguinte: 

 
"Prepare a Mensagem. 

 
a) Juscelino Kubitschek". 
Após êsse entendimento, o Chefe do Govêrno 

encaminhou outro expediente encarecendo a 
urgência da criação da Universidade do Brasil 
Central, composta de apenas quatro unidades, 
sugerindo que as seis restantes ficassem a cargo da 
iniciativa privada. O Sr. Presidente da República, no 
ano passado, aconselhado por inúmeros lideres, 
deixou de atender a pretensão do Ministério da 
Educação de criar, imediatamente, a Universidade 
de Brasília, cujo custo inicial estava estimado em 
cêrca de três bilhões de cruzeiros. Resolveu S. Exa., 
em boa hora apoiar estabelecimentos escolares 
existentes – um há cinqüenta e cinco anos e outros há 
mais de dez anos, em Goiás – para que sofressem os 
primeiros irnpac tos da demanda estudantil em Ensina 
evitando-se que se construíssem de imediato, na futura 
Capital de República, onde evidentemente não existe 
ambiente universitário, escolas cujas características 
não poderiam, em absoluto ser definidas agora e que 
exigiriam inversões da ordem de três bilhões de 
cruzeiros. 

Andou bem o Exmo. Sr. Presidente da 
República ao apoiar a iniciativa que há tantos anos 
atende ao ensino da juventude goiana prestigiando a 
criação da Universidade do Brasil Central, integrada 
apenas pelas quatro unidades que, em hipótese 
alguma, poderiam ser mantidas pela iniciativa privada. 

A proposição que apresento – êste o ponto 
básico para o qual peço a atenção do  
ilustre Senador, Relator do Ministério da Educa- 
 

ção – reproduz os têrmos da minuta elaborada pelos 
técnicos daquele Ministério, tendo à frente o Sr. 
Jurandir Lodi, quem, em última análise, a reviu e 
sôbre ela opinou, no ano passado, quando projeto 
idêntico ao atual tramitava nesta Casa. Logo, a 
alegação de que o Ministério da Educação não foi 
ouvido, no caso em tela, constitui exceção. A 
emenda de minha autoria, publicada no "Diário 
Oficial", que tenho em mãos, à disposição das 
nobres Senhores Senadores, não é mais que a 
transcri ção pura e simples, da emenda elaborada, 
no ano passado, pelo Ministério da Educação. Há 
ainda a considerar que a proposição mereceu 
acolhida e parecer favorável de tôdas os Comissões 
Técnicas do Senado. Só não foi aprovada parede, 
como eu, vários colegas se rebelaram contra a 
aprovação global do projeto que federalizava, num 
dos Estados da União, onde já existia uma 
Universidade, determinada Universidade Rural, 
implicando na criação de cérea de trezentos cargos 
públicos. 

Sr, Presidente peço justiça para Goiás, que já 
demonstrou mais do que claramente, a capacidade e 
eficiência de sua iniciativa privada e da sua gente, 
criando Universidade livre e independente do 
Govêrno Federal, como livres e independentes 
deviam ser tôdas as Escolas Superiores, sobretudo 
as dos Estados mais ricos – Rio de Janeiro, São 
Paulo e Pôrto Alegre. 

Sr. Presidente, pleiteio, para a minha terra, 
Universidade destinada à formação de técnicos e 
engenheiros. Ainda hoje muitos dos nobres colegas 
terão lido, nos comunicados das Agências 
Internacionais, que a Rússia formará, no presente 
ano, mais de cem mil engenheiros, Assim, nada mais 
justo das:alarmos, em vez de cem mil, apenas  
cem engenheiros por ano no Planalto Central do 
Brasil, onde a deficiência de elementos técnicos é 
total. 
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Como afirmei, no início da minha oração, 
temos mais de duzentos médicos em Goiânia, 
Capital do Estado; mas, na maioria das localidades 
do interior – cêrca de duzentas – sequer um médico. 

Os fazendeiros de São Paulo, quando 
necessitam de assistência para seus plantéis de 
gado de raça, ligam o telefone para repartições bem 
organizadas, que têm à disposição veterinários, para 
cuidar do seu cavalo ou do seu boi. 

Em cinqüenta por cento dos Municípios de 
Goiás e dos Estados do Brasil Central, pouquíssimos 
fazendeiros dispõem de recurso idêntico, sem 
médicos, para atenderem aos seus filhos e 
dependentes. 

Mesmo os que têm recursos e transportes, 
lutam com dificuldades imensas para obter em tempo 
socorro médico para os infelizes que adquirem 
doenças fatais. Não raro indivíduos acometidos de 
enfermidades banais perecem, pela ausência de 
médicos. 

Um simples tumor pode causar a morte do 
paciente, sobretudo nos Estados Centrais da 
Federação. 

Eis por que precisamos formar médicos, no 
Interior, que ali fiquem radicados, como sucedeu com 
os advogados. Verifica-se hoje, que a medida 
condenada no passado de criação de Escolas de 
Direito em Cuiabá, em Manaus, em Belém e Goiânia 
foi acertada. Hoje, todos os nossos Juízes e 
Promotores Públicos nas nossas pequenas cidades 
são formados, em nossas Capitais. Talvez não 
tenham recebido as mesmas facilidades dos 
advogados formados nas grandes e tradicionais 
Faculdades de Direito do País. Entretanto, nós, que 
vivemos no interior, e conhecemos suas necessidades 
e as dos nossos Municípios, sabemos que é cem 
vêzes preferível um advogado graduado nas Escolas 
de nossos Estados, do que os rábulas quase 
analfabetos, que no passado distribuíam justiça aos 
brasileiros que se interiorizaram. Essas pessoas 
merecem consideração, pois, são os mantens- 
 

dores dêsses oito milhões de quilômetros quadrados 
de que se ufanam, nos seus belos discursos  
cívicos os que vivem no litoral e que constituem uma 
elite. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Lembro ao nobre orador que o tempo 
de que dispõe está a esgotar-se. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Vou concluir, Sr. 
Presidente. 

Elite de gravata, como dizia, indiferente ao 
sofrimento dos que vivem guardando para as 
gerações futuras o solo pátrio que herdamos de 
nossos antepassados. 

Peço, pois, aos nobres Pares, justiça para a 
Emenda nº 8, que já mereceu a aprovação de tôdas 
as Comissões Técnicas, no ano passado, foi 
submetida à apreciação do Ministério da Educação, 
que recomendou a sua aprovação, conforme consta 
do processo relativo a 1958. 

A alegação, portanto, do Relator da Matéria de 
que não foi ouvido o Ministério competente, cai por 
terra. porque, no ano passado, essa sugestão foi 
aprovada. 

Peço, pois, aos Senhores Senadores, que 
dêem acolhida a essa emenda, que federaliza quatro 
universidades técnicas, inacessíveis aos recursos do 
nosso meio, meio êsse que teve a coragem de, à 
base de iniciativa privada, criar universidade 
paralela, como que dando um exemplo a todo o País, 
sobre-tudo aos grandes centros. Essa universidade é 
composta daquelas seis unidades que são 
acessíveis a nosso meio e que podemos pagar. 

Peço, portanto, a meus Pares que aprovem a 
Emenda nº 8, com o que praticarão ato de justiça. 
(Muito bem). 

 
ANEXO I 

 
Texto da Emenda nº 8 Inclua-se: 
Art. – É criada a Universidade do Brasil 

Central, com sede em Goiânia, Capital do Estado de 
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Goiás, e integrada no Ministério da Educação e 
Cultura – Diretoria do Ensino Superior. 

Parágrafo único – A Universidade terá 
personalidade jurídica e gozará de autonomia 
didática, financeira, administrativa e disciplinar, na 
forma da lei. 

Art. – A Universidade do Brasil Central 
compor-se-á dos seguintes estabelecimentos de 
ensino superior: 

a) Faculdade de Direito de Goiás (Lei nº 604, 
de 3-1-49); 

b) Escola de Engenharia do Brasil Central; 
Faculdade de Farmácia e Odontologia de Goiás; e 

Faculdade de Medicina de Goiás; – que ficam 
federalizadas por esta lei. 

Parágrafo único. A agregação de outro curso 
ou de outro estabelecimento de ensino depende de 
parecer favorável do Conselho Universitário e de 
deliberação do Gavêrno, na forma da lei, e assim a 
desagregação. 

Art. – O patrimônio da Universidade será 
formado: 

a) pelos bens imóveis pertencentes ao 
Patrimônio da União e ora utilizados pelos 
estabelecimentos referidos no artigo anterior e que 
lhe são transferidos por esta lei; 

b) pelos bens e direitos que forem adquiridos; 
c) pelos legados e doações legalmente aceitos; 
d) pelos saldos da receita própria e dos 

recursos orçamentários que lhe forem destinados. 
Parágrafo único. A aplicação dêsses saldos 

depende de deliberação do Conselho Universitário e 
só poderá ser em bens patrimoniais ou em 
equipamentos, instalações e pesquisas, vedada 
qualquer alienação sem expressa autorização do 
Presidente da República. 

Art. – Os recursos para manutenção e 
desenvolvimento dos serviços provirão das dotações 
orçamentárias que lhes forem atribuídas pela União; 
de taxas escolares, retribuição e atividades remu- 
 

neradas de laboratórios, das rendas patrimoniais; 
das receitas, doações, auxílios, subvenções e 
eventuais. 

Parágrafo único. A receita e a despesa da 
Universidade constarão de seu orçamento; e a 
comprovação dos gastos se fará nos têrmos da 
legislação vigente, obrigados todos os depósitos em 
espécie no Banco do Brasil, cabendo ao Reitor a 
movimentação das contas. 

Art. – O Estatuto da Universidade do Brasil 
Central, que obedecerá aos moldes das 
Universidades Federais, com a variante regional, 
será baixado por decreto do Presidente da República 
dentro de 120 dias, nos têrmos da Lei nº 20, de 10 
de fevereiro de 1947. 

 
Justificação 

 
Tais emendas já mereceram a aprovação de 

tôdas as Comissões competentes do Senado, e com 
encômios, por suprirem a falta de Escolas Superiores 
em Brasília, quando, em 1958, foram apresentadas 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 1958, que foi 
rejeitado no Plenário em globo e com justeza, por 
terem sido ao mesmo agregadas entre outras, 
inúmeras emendas criando mais de uma centena de 
cargos, só numa escola em Estado onde já funciona 
uma Universidade federalizada. – Naquela época 
(1958), a Faculdade de Medicina de Goiás ainda não 
tinha sido fundada, e a prova que é necessária em 
plena interlândia brasileira, onde surge, 
aceleradamente, uma metrópole que já marcha para 
a casa dos 200.000 habitantes, foi dada pela 
iniciativa local, que já fundou esta nova unidade de 
ensino superior, à custa de ingentes sacrifícios. 

Como ressaltamos na época (1958), o nosso 
meio não poderá arcar com os ônus do 
funcionamento eficiente das Faculdades de 
Medicina; Farmácia e Odontologia; e Escola de 
Engenharia, tôdas essenciais; quanto à Escola 
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de Direito já vem sendo custeada pela União desde 
1949, só constando nesta emenda para integrar a 
Universidade do Brasil Central. 

De 1958 para cá, a iniciativa privada e 
autoridades sempre sob o patrocínio do Arcebispado 
Metropolitano e Bispados da Província Eclesiástica 
de Goiás, capitaneados pelo saudoso D. Emanuel 
Gomes de Oliveira, cognominado o "Arcebispo  
da Instrução", e pelo preclaro e eminente D. 
Fernando Gomes, culminaram os ingentes esforços 
de mais de um decênio de trabalhos concretizando a 
Universidade de Goiás, livre e equiparada, e  
cujos estatutos e regalias foram objeto do Decreto nº 
47.047, de 17 de outubro de 1959. Esta Universidade 
de Goiás, incorporou, entre outras, as Faculdades de 
Filosofia de Goiás; de Ciências Econômicas;  
Escola Goiana de Belas Artes; de Serviço Social de 
Goiás; de Enfermeiros do Hospital São Vicente de 
Paulo, tôdas instaladas e em funcionamento há 
anos, graças à iniciativa privada – o que já  
significa uma pujante demonstração de capacidade 
realizadora e do espírito de sacrifício da  
gente interiorana; felizmente votamos em boa hora 
os dispositivos consignados na recente Lei  
número 3.641. de 10 de outubro de 1959, que 
estabelece subvenções para as Universidades livres, 
bem como para as suas unidades componentes, o 
que, no caso de Goiás, virá constituir em grande 
auxílio. 

Mas as 4 escolas superiores, objeto da 
presente emenda e que deverão constituir a 
Universidade Federalizada (U.B.C.), não  
poderão ser aparelhadas, instaladas e mantidas  
pelo nosso meio, sob pena de não atingirem  
seus objetivos e de comprometerem a evolução  
das outras 6 escolas, também essenciais, mas  
de custeio privado e, com solicitações vultosas,  
e que já integram a Universidade livre (U.  
de G.). 

Esta conjugação de esforços,  
de um lado, da iniciativa privada 
 

mantendo a Universidade livre composta de 6 
escolas acessíveis ao meio e de outro lado da 
iniciativa oficial mantendo a Universidade 
Federalizada, composta de 4 escolas, inacessíveis 
ao meio, parece-nos ser de molde a merecer o 
inteiro apoio da União (Congresso e Executivo). 

É oportuno transcrever um trecho de um dos 
pareceres de 1958, todos favoráveis à presente 
emenda: 

"Somos pela aprovação das subemendas já 
que visam a atender à população estudantil, da 
Unidade da Federação que abrigará a Capital 
Federal e, portanto, que vai exigir a criação de um 
grande centro universitário". 

Em resumo, visa a emenda a criar uma, 
Universidade Federalizada, composta de 4 unidades 
existentes e em funcionamento, das quais só uma 
federalizada, duas já reconhecidas pela União, 
respectivamente, em janeiro de 1049 e novembro de 
1951, e uma em fase de reconhecimento. Por 
eqüidade com os de-mais Estados da Federação, 
Goiás que já mantém outras 6 escolas superiores 
privadas, merece as f ederalizações que pleiteia. 

Sala das Sessões, em 31 de outubro de 1959. 
– Coimbra Bueno. 

 
ANEXO 2 

 
Apêlo dos Universitários Goianos, de 1958, 

pedindo a criação da "Universidade do Brasil Central". 
Goiânia – Go. 
Of. Nº 
Dos Universitários Goianos 
Ao Sr. Senador Jerônimo Coimbra Bueno. 
Assunto: Universidade do Brasil Central 

(Federal). 
Goiânia, 6 de novembro de 1958. Senador 

Coimbra Bueno. 
Os universitários goianos, na expectativa  

da fundação da Universidade do Brasil  
Central, da qual V. Exa. é um dos maiores en- 
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tusiastas, e, considerando a importância e 
necessidade de uma Universidade federalizada em 
Goiás, principalmente com a concretização de 
Brasília, vêm, mais uma vez, confiar no ilustre 
Senador, para que, realmente, em breve, tenhamos 
tal anseio concretizado. 

Pedimos, também, a V. Exa. que faça sentir ao 
dinâmico Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira 
o espírito de nossa manifestação. 

Saudações Universitárias. – J. Olinto Meirelles, 
Pres. U.E.E. – Luiz Zacharias Pedrosa, Pres. M.E.U. – 
J. Porfírio Telles. – Luiz Gonzaga e Silva, 2º Vice-
Presidente da U.E.E. – Cley de Barros Loiola, 
Secretário-Geral. – João Neder, Presidente do C. A. 
XI de Maio. – Nion Albernaz, Presidente da Frente 
Nacionalista de Goiás. – Valdir Frauzino, Presidente 
do D.C.E. – Djalma Alencar Lustosa. – Joaquim 
Graciano Abreu, Secretário "XI de Maio". – Alvaro 
Razuk, Tesoureiro U.E.E. – Antônio Carlos Braga, 
Diretor Social do D.C.E. – Homar Rassi. – José 
Pereira Pinto. – Gercino Carlos da Costa. – José 
Carlos de Godoy. – Carlos Alberto Ferreira. – José 
Luiz Nunes. – João Ferreira Silva. – Antônio Xavier 
Bastos. – Sebastião de Araújo. – Nidion Albernaz. – 
Vicente Ferreira. – Manoel Vieira Fernandes. – Wilson 
Ferreira da Silva. – Geraldo de Queiroz Barreto. – 
Cláudio Mendes. – Neves da Costa Valle. – Antônio 
Barreto de Araújo. – Rui Benevides Santana. – Marly 
de ,Carvalho. – Eni Bueno Benevides. – Antônio de 
Pádua de Freitas. – Anísio Amaral Magalhães. – 
Juracy Batista Cordeiro. – João Sebastião de Faria. – 
Célio Gomes Pires. – Celso Rezende Costa. – 
Heriberto Silva. – Sebastião de Ascenção Ferreira. – 
Julieto de Oliveira Bastos. – Maria Batista Cordeiro.  
– Roberto Amélio de Carvalho. – Atila Borges Belo.  
– Geralda Rodrigues da Cunha. – Itabaiana de  
Moura. – Gonçalo Teixeira. – Francisco Fa- 
 

ria Pereira. – João Canêdo Machado. – J. Guimarães 
Alves. – Jairo Alexandre. – Sérgio Moraes da  
Silva. – Vilanir Alencar Camapum.– Francisco 
Parrode Sobrinho. – Ulisses Nascimento. – Alvino de 
Sousa Ramos. – Laura Moraes. – Jairo Bueno. – 
Archicieniades S. Rêgo. – Sebastião Balduino de 
Souza. – Olavo Bilac Marinho. – Reginaldo  
Arédio Ferreira. – Manoel Tolentino. – Nazir Cury. – 
Eugênio Rios, 1º Secretário "XI de Maio". – Matias 
W. Uegry. – Joaquim Prudêncio Arantes. – Avelino 
de Lemos Couto. – Mauro de Araújo Piantino. – 
Aluísio Augusto Tavares Franco. – Antonil Martins 
Batista – Rosário Martins Batista. – Paulo de Tarso 
Fleury. – Hailé Selassié de Goiás Pinheiro. – Adolfo 
Graciano da Silva Neto. – Aldo Castanheira. – 
Livorno Leão Guimarães. – Mauricio Gusmão. – José 
Eduardo Penteado. – César Ribeiro de Andrade. – 
Roldão de Oliveira. – Wilson Brandão. – Irajá 
Pimentel. – Edésio Machado de Araújo. – Hélio Levy, 
Presidente do D. A. da Engenharia. – José Marcelino 
de Paula. – Gersino Caetano Villasbôas. – José 
Osmano Lima. – José Garcia Júnior. – Rubens da 
Silva. – Wilton de Albuquerque Melo. – Eurico 
Alvarenga Alves. – Wisman Lucas. – Vasco 
Carvalho. – Raimundo Dias Irmãos. – Sebastião 
Luciano de Rezende. – João P. Abreu. – Olinto da 
Costa Pinto. – Raimundo Baria Viana. – Helion de 
Barros Oliveira. – Miguel Carneiro Filho. – Rui 
Franco. – Ario Augusto de Lima. – Rolf Pieper. – 
Marcos Isasc Lima. – Nagib Daher. – Benedito 
Brandão. – Pedro Paulo Santos. – Nelson Carneiro. 
– Rubens Vieira Guerra. – Advan Pereira Lima. – 
Adail Augusto. – José Xavier de Sá. – Ladislau 
Carmona. – Joaquim A. da Silva Campos. – Oton 
Tecles de Oliveira. – Joaquim Salvador de Moura. – 
Wisgner Damião. – Carlos de Souza. – Isidoro 
Gomes Silva. – Erton Carvalho. – Declieux Crispim 
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Filho. – Glaicon Wantuil de Paula. – Clayrton Leão. – 
Nelson Marinelli. – Dalmo Teixeira. – Sônia Seabra. 
– Modestino Hermano. – Clayton Ronan da Silva. – 
Edgar Godoi. – Cícero Penteado da Silva. – Jávier 
Godinho. – Marly Japiassu. – Jovecy Fleury de 
Amorico. – Joveny Cândido de Oliveira. – Jesus 
Meirelles. – Enoc Mendonça. – Arédio Gertrudes. – 
José Correia Guimarães. – Atila Ribeiro Freitas. – 
Alarico Jardim. – Wagner Nasser. – Nelson 
Nascimento. – Sônia Caruza Jordão. – Bittencourt 
Heitor de Paula. – Josias Dias de Araújo. – Geraldo 
Deusimar Alencar. – Getúlio Ribeiro. – Dorival de 
Abreu Pena. – Luiz Augusto Sampaio. – Francisca 
Miguel. – Jorge G. Moisés. – Heloisa Helena Duarte. 
– Antônio Alvear Machado. – Byron Seabra 
Guimarães. – Antônio Arismar da Silva. – Dalveo 
Diniz. – Edson Fernandine. – Waldir José de Oliveira. 
– Pedro Calçado. – Cristovam do Espírito Santo. – 
Erasto Villa Verde de Carvalho. – Raimundo Gomes 
da Fonseca. – Jesus Trindade. – Carlos Eduardo de 
Campos. – Romeu Fonseca Marques. – Elísio de 
Assis Costa. – Declieux Crispim. – Joaquim de Assis 
Costa. – Maria Helena Crispim. – Belmiro Cabral de 
Loiola Fagundes. – Declieux Ferreira da Silva. – 
Norma Branco. – Diva Gianotti. – Maria Elisa 
Crispim. – Lázaro Lamounier. – Humberto Ludovico 
de Almeida Filho. – João Batista Zacariotti. – Huboldt 
Jordão. – João Barbosa das Neves. – Wilton 
Canabrava – Milton Crispim Borges. – Orimar 
Bastos. – Honey Guimarães. – Nuir de Carvalho 
Feitosa. – Hélio Roriz. – Dario Jardim. – José Soares 
de Castro. – Wilton Rodrigues Honorato. 

O SR. TACIANO DE MELLO (para 
encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, 
Senhores Senadores, faço minhas as  
palavras do ilustre Senador Coimbra Bueno, 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

em defesa da Emenda nº 8, porquanto se justifica, 
plenamente, tendo em vista o desenvolvimento do 
interior brasileiro. 

Goiânia, surgida após a Revolução de 1930, 
tornou-se, em poucos anos, um dos centros de 
educação de maior eficiência em nosso País. 
Embora sua população já exceda de cem mil 
habitantes, é permanentemente aumentada pelos 
que emigram de outros Estados, em busca de clima 
e de vida melhores. 

Acrescentarei, Sr. Presidente, outra razão. 
Com a mudança da Capital Federal para 

Brasília em abril do próximo ano, os funcionários, em 
geral, levarão suas famílias, e delas farão parte um 
sem número de estudantes de nível superior. Torna-
se, assim, mais necessária a aprovação da Emenda 
nº 8; constiluirá uma garantia a mais para aquêles 
que irão servir, com denodo e sacrifício, à Pátria. 

A transferência dos servidores para Brasília, 
todos sabemos, trará para suas famílias inquietação, 
pela alteração de seus hábitos. Devemos, pois, 
cooperar para a diminuição dos seus sofrimentos. 
Todos êles necessitam do nosso amparo; para tanto, 
faz-se mister lhes propiciemos condições de sua 
cultura e preparo profissional. 

Goiânia é a cidade mais próxima de Brasília; é 
pois natural, humano e mesmo imperativo se aprove 
a Emenda nº 8, a fim de que, na Capital do Estado 
de Goiás os habitantes da futura Capital do Brasil 
disponham de um estabelecimento de ensino 
superior. 

Sr. Presidente, peço ao Senado reflita sôbre 
êsse caso especial, para que tenhamos mais 
tranqüilidada e maior garantia, quando, em abril do 
próximo ano, nos transferimos para a nova Capital 
da República. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
Emenda nº 8, com pareceres contrários das 
Comissões Técnicas. 
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Os Senhores Senadores que a aprovam, 
queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Está rejeitada. 
O SR. COIMBRA BUENO (pela ordem): – Sr. 

Presidente, requeiro verificação da votação. 
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à 

verificação da votação solicitada pelo nobre Senador 
Coimbra Bueno. 

Queiram levantar-se os Senhores Senadores 
que votam a favor da Emenda nº 8. (Pausa). 

Queiram sentar-se os Senhores Senadores 
que votaram a favor e levantar-se os que votam 
contra. (Pausa). 

Manifestaram-se pela aprovação da Emenda 
nº 8, 12 Senhores Senadores; e contra, 21. 

É a seguitne a emenda rejeitada: 
 

EMENDA Nº 8 
 
Inclua-se: 
Art. – É criada a Universidade do Brasil 

Central, com sede em Goiânia, Capital do Estado de 
Goiás e integrada no Ministério da Educação e 
Cultura – Diretoria do Ensino Superior. 

Parágrafo único. A Universidade terá 
personalidade jurídica e gozará de autonomia 
didática, financeira, administrativa e disciplinar, na 
forma da lei. 

Art. – A Universidade do Brasil Central 
compor-se-á dos seguintes estabelecimentos de 
ensino superior: 

a) Faculdade de Direito de Goiás; (Lei nº 604, 
de 3-1-1949); 

b) Escola de Engenharia do Brasil Central; 
Faculdade de Farmácia e Odontologia de Goiás; e 

Faculdade de Medicina de Goiás; – que ficam 
federalizadas por esta lei. 

Parágrafo único. A agregação  
de outro curso ou de outro estabe- 
 

lecimento de ensino depende de parecer favorável 
do Conselho Universitário e de deliberação do 
Govêrno na forma da lei e assim a desagregação. 

Art. – O patrimônio da Universidade será 
formado: 

a) pelos bens imóveis pertencentes ao 
Patrimônio da União e ora utilizados pelos 
estabelecimentos referidos no artigo anterior e que 
lhe são transferidos por esta lei; 

b) pelos bens e direitos que forem, adquiridos; 
c) pelos legados e doações legalmente 

aceitos; 
d) pelos saldos da receita própria e dos 

recursos orçamentários que lhe forem destinados. 
Parágrafo único. A aplicação dêsses saldos 

depende de deliberação do Conselho Universitário e 
só poderá ser em bens patrimoniais ou em 
equipamentos, instalações e pesquisas, vedada 
qualquer alienação sem expressa autorização do 
Presidente da República. 

Art. – Os recursos para manutenção e 
desenvolvimento dos serviços provirão das dotações 
orçamentárias que lhes forem atribuídas pela União; 
das rendas patrimoniais; das receitas de taxas 
escolares, retribuição e atividades remuneradas de 
laboratórios, doações, auxílios, subvenções e 
eventuais. 

Parágrafo único. A receita e a despesa da 
Universidade constarão de seu orçamento; e a 
comprovação dos gastos se fará nos têrmos da 
legislação vigente, obrigados todos os depósitos em 
espécie no Banco do Brasil, cabendo ao Reitor a 
movimentação das contas. 

Art. – O Estatuto da Universidade do Brasil 
Central que obedecerá aos moldes das 
Universidades Federais, com a variante regional, 
será baixado por decreto do Presidente da República 
dentro de 120 dias, nos têrmos da Lei nº 20, de 10 
de fevereiro de 1947. 
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O SR. FREITAS, CAVALCANTI (para 
declaração de voto) (*): – Sr. Presidente, ausente 
no momento em que foi votada a Emenda nº 8, 
declaro que, presente, ter-me-ia manifestado a seu 
favor. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – A declaração de voto 
de V. Exa. constará da Ata. 

O projeto vai à Comissão de Redação. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Sr. 

Presidente, peço a palavra, como Líder da Maioria. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, como 

Líder da Maioria, o nobre Senador Lameira Bittencourt. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT (Como 

Líder da Maioria) (*): – Sr. Presidente, solicitei a 
palavra como Líder da Maioria, para proceder à 
leitura de duas cartas : uma, do honrado Sr. Ministro 
da Fazenda, Dr. Sebastião Paes ,de Almeida, 
relativa ao discurso do ilustre Senador Lino de 
Mattos em uma de nossas últimas sessões. A outra, 
guardarei para o final de meu rápido discurso, foi-me 
endereçada pelo Sr. Chefe do Gabinete Civil da 
Presidência da República, o ilustre Ministro Sette 
Câmara : presta informações a propósito de certos 
trechos do discurso do nobre Senador Mem de Sá. 

A carta do Sr. Ministro Sebastião Paes de 
Almeida, datada de 23 do corrente mês, está vasada 
nos seguintes têrmos: 

"Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1959. 
Prezado amigo Senador Lameira Bittencourt – 

Líder da Maioria no Senado Federal. 
Relativamente ao discurso proferido pelo 

Senador Lino de Mattos, publicado no Diário 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

do Congresso de 17 do corrente mês, sôbre a 
importação clandestina de automóveis pelo Pôrto de 
Santos, tenho a esclarecer que, sôbre o assunto, 
existe em andamento o Requerimento nº 59-59, de 
autoria daquele parlamentar, que foi encaminhado a 
êste Ministério com o Oficio nº 144, de 7 de abril 
último, dessa Casa do Congresso. 

Dito Expediente, aqui protocolado sob nº 
80.567-59, foi anexado aos Processos números 
108.712-59 e 149.082-59, e está correndo 
presentemente sob nº 185-704-59, o qual foi 
encaminhado ao Grupo Executivo da Indústria 
AUtomobilística (GEIA) – do Conselho do 
Desenvolvimento, mediante Remessa nº 45.622, de 
25 de julho de 1959, desta Secretaria de Estado. 

Em 20 de agôsto e 2 de setembro do corrente 
ano, encaminhei ao 1º Secretário do Senado 
Federal, com os Avisos ns. 250 e 284, cópias dos 
ofícios em que o mencionado órgão solicitava 
prorrogação de prazo para fornecer os elementos 
necessários à instrução do processo. 

Ainda, pelo Aviso 338, de 16 do mês passado, 
foi levado ao conhecimento daquela $ecretaria as 
providências que estavam sendo tomadas a respeito. 

Como se vê êste Ministério não tem se 
descuidado do assunto e vem envidando esforços no 
sentido de apurar os fatos apontados pelo Senador 
Lino de Mattos. 

Cümpre salientar que, nesta data, acabo de 
promover novo expediente junto ao Conselho  
do Desenvolvimento, reiterando as solicitações já 
feitas. 

Aproveito a oportunidade para reafirmar-lhe os 
protestos da minha estima e distinta consideração. – 
Sebastião Paes de Almeida." 
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Passo, Sr. Presidente, à leitura da carta a que 
já me referi no início desta minha singela oração, do 
ilustre Ministro Sette Câmara, datada de ontem: 

"Prezado amigo Senador Lameira Bittencourt. 
Os jornais de hoje publicaram texto do 

discurso pronunciado ontem no Plenário dessa Casa, 
pelo nobre Senador Mem de Sá, e no qual S. Exa. 
fêz comentários sôbre delongas na tramitação dos 
processos de nomeação de candidatos aprovados 
em concursos para provimento de cargos no Serviço 
Público e autarquias. 

Aborda, inicialmente, aquêle eminente 
parlamentar a situação do IAPI, cujo processo de 
nomeação de candidatos aprovados em concursos 
para diversas carreiras, constantes da E.M. 1156 – 
do Sr. Ministro do Trabalho, estaria retido no 
Gabinete Civil da Presidência da República". 

Permita-me aqui, Sr. Presidente, ligeira 
interrupção, para ressalvar que o eminente Senador 
Mem de Sá fêz questão de esclarecer que estava, 
apenas, transmitindo ao Senado, e por meu 
intermédio aos órgãos competentes do Poder 
Executivo, informações, reclamações e queixas que 
lhe estavam sendo encaminhadas pelas Comissões 
interessadas; e que S. Exa. esperava que essas 
reclamações fôssem esclarecidas, como igualmente 
o foram outras que deram motivo a discurso anterior 
do eminente parlamentar riograndense. 

Esclarecida essa parte, prossigo na leitura da 
carta do Sr. Ministro Sette Câmara : 

"Entretanto, meu caro Senador, o seu ilustre 
colega laborou em equívoco, louvando-se, certamente, 
em informações inexatas porque o referido expediente, 
com despacho favorável do Sr. Presidente, foi 
 

restituído ao Ministério do Trabalho no dia 21 de 
outubro e, naquele Ministério, segundo me informou 
o seu ilustre titular, o processo não se demorou, 
sendo logo encaminhado à autarquia interessada, no 
caso o IAPI, para que procedesse ao preparo das 
portarias de nomeação. Como bem acentuou V. Exa. 
em seu aparte ao Senador Mem de Sá, a parte 
material da concretização de mais de 1.000 
nomeaçõeS, para ser exato 1.257 nomeações, 
demanda tempo, pois se faz necessário elaborar 
expediente individual de cada um dos candidatos. 
Aliás, as informações que ora transmito ao eminente 
Líder do Govêrno foram também comunicadas a uma 
comissão de interessados que acompanhou 
pessoalmente o andamento do processo na 
Presidência da República. 

Quanto aos concursos do INIC, há, 
efetivamente, um processo de nomeação de dois 
datilógrafos, 39 escriturários e 10 oficiais 
administrativos que foi submetido ao Sr. Presidente 
da República, através da E. M. 1912, do DASP, 
datada, de 2 do corrente e que, por coincidência, foi 
despachado favoràvelmente ontem, pelo Sr. 
Presidente da República, devendo ser encaminhado 
amanhã ao Ministério da Agricultura. Tendo em vista 
o grande volume de trabalho e de papéis que 
transitam pela Presidência da República não pode 
ser considerada atraso, a pequena demora na 
aprovação daquele expediente. 

Refere-se ainda o preclaro Senador Mem  
de Sá à nomeação dos candidatos aprovados em 
concurso para a carreira de datilógrafos do Serviço 
Público Federal, realizado pelo DASP. Certamente 
S. Exa. estava mal informado, uma vez 
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que o Diário Oficial de sexta-feira, dia 23, publicou  
as referidas nomeações. Com efeito, aquêle  
número do Diário Oficial transcreve os decretos 
presidenciais pelos quais foram nomeados 12 novos 
funcionários para o DASP, 30 para o Ministério da 
Justiça, 130 para o Ministério da Guerra, 5 para o 
Ministério das Relações Exteriores, 95 para o 
Ministério da Fazenda, 9 para o Ministério da 
Aeronáutica e 8 para o Ministério da Saúde, ou 
sejam 437 novos funcionários aprovados em 
concurso. 

Como vê o prezado Senador, em apenas 15 
dias o Govêrno nomeou mais de 1.500 novos 
funcionários em decorrência de concursos públicos 
prestados. 

Aliás, outra não tem sido a determinação do 
Sr. Presidente da República: prestigiar integralmente 
o sistema do mérito, único meio de recrutar pessoal 
capacitado a ajudar o seu govêrno na grande tarefa 
de reerguer o País. 

Os dados acima, meu caro Senador, 
dispensam comentários complementares. Contudo, 
caso V. Exa. necessite quaisquer outros 
esclarecimentos, acho-me inteiramente à sua 
disposição para prestá-los. 

Finalmente, eu lhe ficarei muito grato, meu 
caro Senador Lameira Bittencourt, se puder 
transmitir êstes esclarecimentos ao Senador  
Mem de Sá e a essa Casa que, por sua  
permanente e vigilante ação em defesa do  
interêsse público, é credora de todo meu respeito e 
admiração. 

Com a expressão da minha melhor estima e 
consideração, subscrevo-me, 

De Vossa Excelência. – Sette Câmara." 
O O SR. MEM DE SÁ: – Dá licença para um 

aparte? 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Com todo 
o prazer e honra para mim. 

O SR. MEM DE SÁ: – Agradeço a presteza 
das informações; são realmente de ordem a 
tranqüilizar os interessados. Como disse na minha 
oração, reclamaram-me êles em dias da semana 
passada quando ainda não haviam sido publicados 
os atos de nomeação. Verifico que, logo depois, os 
decretos, assinados desde o dia 10, tiveram 
publicação. Estou agradecido a Vossa Excelência. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Sr. 
Presidente, verifica o Senado, através de aparte 
duplamente honroso do Senador Mem de Sá – 
honroso para S. Exa., pela atitude nobre e digna que 
mais uma vez acaba de tomar e honroso para o 
Govêrno que, no particular, mostra saber cumprir 
rigorosamente seu dever – que tinha eu razão 
quando, aparteando S. Exa., afirmei e assegurei 
estar certo de que, ao chegarem as informações por 
mim solicitadas, com a máxima presteza, aos órgãos 
competentes do Poder Executivo, o nobre 
representante do Rio G. do Sul com sinceridade e 
energia idênticas àquelas com que transmitia as 
reclamações dos interessados, não teria dúvida em 
proclamar a procedência dos esclarecimentos e a 
lisura da conduta do Govêrno, no caso relativo às 
nomeações dos concursados. 

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

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Com tôda 
a satisfação. 

O SR. MEM DE SÁ: – Só há um ponto sôbre o 
qual gostaria de esclarecimento posterior, a respeito 
ainda dos concursos do INIC. Segundo denúncias que 
recebi, há uma série de concursos homologados, 
desde fevereiro. O eminente Ministro Sette  
Câmara refere-se a algumas poucas nomeações em 
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trânsito, a serem publicadas; mas a denúncia aludia 
a lista extensa de cargos. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: –  
Talvez a lista a que se referem os  
interessados... 

O SR. MEM DE SÁ: – A lista foi publicada. 
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: –  

...que, segundo a informação do Ministro  
Sette Câmara seria integrada por dois  
datilógrafos, trinta e nove escriturários e dez  
oficiais administrativos, representando, portanto, 
cinqüenta e um concursados, não nos pareça muito 
grande. 

O SR. MEM DE SÁ: – A relação é bem  
maior. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: –  
A êles, no entanto, afigurar-se-á bastante 
extensa. 

O SR. MEM DE SÁ: – Perdoe-me V. Exa. A 
lista é de concursos para diversos cargos; não são 
só três, mas oito ou nove concursos. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: –  
De qualquer modo, sem duvidar da veracidade, 
exatidão e sinceridade da informação do  
Sr. Ministro Sette Câmara, transmitirei ao Chefe 
da Casa Civil da Presidência da República  
os reparos, observações, ponderações e 
solicitações do nobre colega. Estou certo de que 
os novos esclarecimentos que terei a honra de 
prestar ao Senado e a V. Exa., serão tão 
completos e convincentes quanto os que acabo 
de ler. 

O SR. MEM DE SÁ: – As observações 
constam do meu discurso. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT:  
– Sr. Presidente, é o que me cabe, nesta 
oportunidade, trazer ao conhecimento da Casa, 
folgando em poder registrar, mais uma vez, que o 
Govêrno da República procura, como sempre, 
cumprir rigorosamente os deveres do alto cargo 
 

que lhe foi confiado pela Nação. (Muito bem; muito 
bem. Palmas). 
 

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 72, de 1959 (nº 994, de 1956, na 
Câmara), que concede isenção de direitos de 
importação para materiais, máquinas e equipamentos 
adquiridos pela Refinaria e Exploração de Petróleo 
União Sociedade Anônima, para a instalação de sua 
refinaria de Capuava, no Estado de São Paulo, tendo 
Parecer Favorável, sob nº 549, de 1959, da Comissão 
de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, 

requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 396, DE 1959 
 

Nos têrmos dos arts. 212, letra l, e 274, letra a, 
do Regimento Interno, requeiro adiamento da 
votação do Projeto de Lei da Câmara nº 72, de 1959, 
a fim de que sôbre êle seja ouvida a Comissão de 
Economia. 

Sala das Sessões, em 29 de outubro de 1959. 
– Lima Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE: – Em face da decisão 
do Plenário, o projeto sai da Ordem do Dia e será 
remetido à Comissão de Economia. 

 
Votação, em primeira discussão, do Projeto de 

Emenda à Constituição nº 1, de 1959, que  
altera dispositivos constitucionais referentes à 
localização da Capital Federal a fim de possibilitar  
a sua transferência para Brasília, tendo Pareceres  
da Comissão Especial. I – Sôbre o projeto  
(nº 230, de 1959), favorável, salvo quanto ao art. 11, 
§ 5º, do art. 26, art. 63 e art. 8º (com voto em 
separado do Sr. Attílio Vivacqua); II – Sôbre o su- 
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bstitutivo de Plenário – nº 507, de 1959, favorável, 
em parte (com voto em separado do Sr. Senador 
Attílio Vivacqua). 

O SR. PRESIDENTE: – A votação só será 
válida se responderem à chamada quarenta e dois 
Senhores Senadores. 

Os Senhores Senadores que aprovam o 
substitutivo, responderão "sim", e os que o rejeitam, 
responderão "não". 

O Sr. Primeiro Secretário vai proceder à 
chamada. 

Procede-se à chamada. 
Responderam "sim" os Senhores Senadores: 
Cunha Mello. 
Lameira Bittencourt. 
Victorino Freire. 
Fausto Cabral. 
Menezes Pimentel. 
Ruy Carneiro. 
Silvestre Péricles. 
Lourival Fontes. 
Ovídio Teixeira. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Miguel Couto. 
Coimbra Bueno. 
Taciano de Mello. 
Alô Guimarães. 
Gaspar Velloso. 
Francisco Gallotti. 
Guido Mondin. – (19). 
Responderam "não" os Senhores Senadores: 
Sérgio Marinho. 
Freitas Cavalcanti. 
Otávio Mangabeira. 
Attílio Vivacqua. 
Gilberto Marinho. 
Afonso Arinos. 
Milton Campos. 
João Villasbôas. 
Fernando Corrêa. 
Mem de Sá. – (10). 
O SR. PRESIDENTE: – Votaram "sim", 19 

Senhores Senadores; votaram "não", 10. 
Não há número. 

O projeto será incluído na Ordem do Dia da 
próxima sessão ordinária. 

Têm a discussão encerrada e a votação 
adiada por falta de número, as seguintes  
matérias: 

 
Em continuação da primeira discussão  

o Projeto de Lei do Senado nº 7, de  
1959, que dispõe sôbre a franquia postal 
telegráfica para os Partidos Políticos Nacionais 
(apresentado pelo Senador Caiado de  
Castro). 

 
Em discussão única, o Projeto de  

Lei da Câmara número 30, de 1954 (nº  
833, de 1951, na Câmara dos Deputados),  
que concede a pensão especial de Cr$ 2.000,00 
ao engenheiro civil Raimundo Pereira da  
Silva. 

 
Em discussão única, o Projeto de  

Lei da Câmara número 2, de 1959 (nº 1.652,  
de 1956, na Câmara dos Deputados), que 
concede isenção de direitos aduaneiros,  
adicional de 10%, impôsto de consumo  
e mais taxas alfandegárias para  
equipamento importado pela Emprêsa Telefônica 
Aquidauanense Limitada (incluído em  
Ordem do Dia em virtude de dispensa de 
interstício, concedida na sessão anterior, a 
requerimento cio Sr. Senador Moura  
Andrade. 

 
Em discussão única, o Projeto de  

Lei da Câmara número 9, de 1959 (nº 3.091,  
de 1957, na Câmara dos Deputados), que 
concede a pensão especial de Cr$ 5.000,00 
mensais a Maria Oliveira Mendonça Sarmento, 
viúva do Dr. José Paulino de Albuquerque 
Sarmento. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a 

matéria da Ordem do Dia. 
Não há oradores inscritos. (Pausa). 
Nada mais havendo que tratar,  

vou encerrar a sessão. 
 



– 1034 – 
 

Convoco os Senhores Senadores para uma 
sessão extraordinária, hoje, às 21 horas, com a 
seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Votação, em discussão preliminar, do 

Projeto de Lei do Senado nº 7, de 1959, que dispõe 
sôbre a franquia postal-telegráfica para os Partidos 
Políticos Nacionais (apresentado pelo Senador 
Caiado de Castro), tendo pareceres: da Comissão de 
Constituição e Justiça – 1º Parecer – nº 133, de 
1959, pela inconstitucionalidade do projeto; 2º 
Parecer – nº 575, de 1959 – pela constitucionalidade 
do substitutivo oferecido em Plenário, exceto quanto 
ao parágrafo único do seu art. 1º, e, quanto ao 
mérito, pela sua inconveniência (com voto em 
separado do Senador Lima Guimarães). 

2 – Votação, em discussão única, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 30, de 1954 (nº 833, de 1951, 
na Câmara dos Deputados), que concede a pensão 
especial de Cruzeiros 2.000,00 ao engenheiro civil 
Raimundo Pereira da Silva, tendo Pareceres 
Favoráveis, sob ns. 556 e 557, de 1959, das 
Comissões: de Constituição e Justiça e de Finanças. 

3 – Votação, em discussão única, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 2, de 1959 (nº 1.652, de 1956, 
na Câmara), que concede isenção de direitos 
aduaneiros, adicional de 10%, impôsto de consumo e 
mais taxas alfandegárias, para equipamento 
importado pela Emprêsa Telefônica Aquidauanense 
Limitada (incluído em Ordem do Dia em virtude de 
dispensa de interstício, concedida na sessão 
anterior, a requerimento do Sr. Senador Moura 
Andrade. Pareceres ns. 633 e 634, de 1959; da 
Comissão de Economia, favorável, com as Emendas 
que oferece, sob ns. 1 e 2 (CE); da Comissão de 
Finanças, favorável ao projeto e oferecendo 
subemenda às Emendas ns. 1 e 2. 

4 – Votação, em discussão  
única, do Projeto de Lei da Câmara 
 

nº 9, e 1959 (nº 3.091, de 1957, na Câmara), que 
concede a pensão especial de Cr$ 5.000,00 mensais 
a Maria de Oliveira Mendonça Sarmento, viúva do 
Dr. José Paulino de Albuquerque Sarmento, tendo 
Pareceres Favoráveis sob ns. 603 e 604, de 1959, 
das Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

5 – Votação, em discussão única, do  
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959 (nº 350-59, 
na Câmara), que estima a Receita e fixa a Despesa 
da União para o exercício financeiro de 1960 – 
Anexo nº 3 (Órgãos Auxiliares) – Subanexo 3.02 
(Conselho Nacional de Economia), tendo Pareceres, 
sob ns. 585 e 622, de 1959, da Comissão de 
Finanças, favorável ao projeto, com a Emenda  
que oferece (nº 1-CF e contrário à Emenda de 
Plenário. 

6 – Votação, em discussão única, do  
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959 (nº  
350-59, na Câmara), que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício financeiro de 
1960 – Anexo nº 3 (Órgãos Auxiliares) – Subanexo 
3.01 – Tribunal de Contas, tendo Pareceres da 
Comissão de Finanças; sob ns. 586 e 625, de 1959, 
favorável ao projeto, com a Emenda que oferece, 
sob nº 1 (CF), e contrário à Emenda de Plenário (nº 
2). 

7 – Votação, em discussão única, do  
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959 (nº  
350-59, na Câmara), que estima a Receita e  
fixa a Despesa da União para o exercício  
financeiro de 1960 – Anexo nº 4 – Poder Executivo – 
Subanexo 4.04 – Comissão de Readaptação dos 
Incapazes das Fôrças Armadas, tendo Pareceres 
sob ns. 584 e 621, de 1959, da Comissão de 
Finanças favorável ao projeto e contrário à Emenda 
de Plenário. 

8 – Discussão única do Projeto de  
Lei da Câmara nº 67, de 1959 (nº 350-59),  
que estima a Receita e fixa a Despesa da  
União para o exercício financeiro de 1960  
  



– 1035 – 
 
Anexo nº 4 – Subanexo 4.01 – Poder Executivo – 
Presidência da República, tendo Parecer, sob nº 
626, de 1959, da Comissão de Finanças, favorável 
ao projeto e às Emendas ns. 1 e 2 e oferecendo as 
de número 3 (CF) e 4 (CF). 

9 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 67, de 1959 (nº 350, de 1959, na 
Câmara), que estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercício financeiro de 1960 – Anexo nº 
4 – Poder Executivo – Subanexo 4.02 – 
Departamento Administrativo do Serviço Público, 
tendo Parecer, sob nº 627, de 1959, da Comis- 
 

são de Finanças, favorável ao projeto, com as 
Emendas que oferece de ns. 1 (CF) a 8 (CF). 

10 – Discussão única do Parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sôbre a Mensagem nº 182, 
de 1959, pela qual o Sr. Presidente da República 
submete ao Senado a escolha do Sr. Celso Raul 
Garcia para o cargo de Enviado Extraordinário e 
Ministro Plenipotenciário do Brasil junto ao Govêrno 
do Irã. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 16  

horas e 25 minutos. 
 



152ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 29 DE OUTUBRO DE 1959 
 

EXTRAORDINÁRIA 
 

PRESIDÊNCIA DOS SENHORES FILINTO MÜLLER E CUNHA MELLO 
 

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

Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Lameira Bittencourt. 
Zacharias de Assumpção. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Leônidas Mello. 
Mathias Olympio. 
Victorino Corrêa. 
Fausto Cabral. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Dix-Huit Rosado. 
Argemiro de Figueiredo. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Jarbas Maranhão. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Silvestre Péricles. 
Lourival Fontes. 
Heribaldo Vieira. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Otávio Mangabeira. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Milton Campos. 

Moura Andrade. 
Lino de Mattos. 
Coimbra Bueno. 
Taciano de Mello. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Fernando Corrêa. 
Alô Guimarães. 
Gaspar Velloso. 
Souza Naves. 
Francisco GaIlotti. 
Saulo Ramos. 
Irineu Bornhausen. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin. – (54). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de  

presença acusa o comparecimento de 54 Srs. 
Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Mathias Olympio, Primeiro  

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

O Sr. Cunha Mello, Primeiro Secretário, lê o 
seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
Ofícios 

 
Da Câmara dos Deputados, sob ns.  

1.906 e 1.910 encaminhando autógrafos dos 
seguintes: 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 106, DE 1959 

 
(Nº 589-A, de 1959, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito 

especial de Cr$ 150.666,30, destinado ao 
pagamento de diferença de vencimentos a 
funcionários da Secretaria do Senado Federal. 

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

ao Poder Legislativo – Senado Federal – o crédito 
especial de Cr$ 150.666,30 (cento e cinqüenta mil, 
seiscentos e sessenta e seis cruzeiros e trinta 
centavos) destinado ao pagamento, a funcionários 
de sua secretaria e relativo aos Exercícios de 1956 e 
1957, de diferença de vencimentos decorrente de 
promoção. 

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

À Comissão de Finanças 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 107, DE 1959 

 
(Nº 4.959-B, de 1954, na Câmara dos Deputados) 

 
Cria, no Ministério da Marinha, os quadros 

complementares dos corpos da Armada, Fuzileiros 
Navais e Intendentes de Marinha. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º São criados, no Ministério da  

Marinha, os seguintes quadros, destinados 
exclusivamente ao aproveitamento, dentro de suas 
especialidades, dos oficiais formados pelo  
Centro de Instrução de Oficiais para a Reserva da 
Marinha, que o desejarem e tenham sido convo- 
 

cados para o serviço ativo da Marinha, nos  
têrmos do Aviso Ministerial nº 1.206, de 19 de abril 
de 1956: 

I – Quadro Complementar do Corpo da 
Armada; 

II – Quadro Complementar do Corpo de 
Fuzileiros Navais; 

III – Quadro Complementar do Corpo de 
Intendentes da Marinha. 

Art. 2º Os oficiais incluídos nos  
quadros complementares irão do pôsto de  
Segundo Tenente ao de Capitão-Tenente, e, à 
medida que forem sendo promovidos aos postos 
imediatos, transcorridos os respectivos interstícios, 
serão automàticamente extintos os postos  
anteriores. 

Parágrafo único. Os quadros complementares 
deixarão de existir logo após todos os oficiais nêles 
incluídos terem passado à reserva remunerada. 

Art. 3º Os oficiais dos quadros 
complementares exercerão funções, excetuando-se 
as de comando, semelhantes às dos oficiais dos 
quadros de carreira, mas exclusivamente 
especializadas, com direito aos mesmos  
cursos de especialização ou qualificação  
daqueles. 

Art. 4º Os oficiais dos quadros 
complementares sujeitam-se às mesmas  
exigências de reatualização no serviço geral da 
Marinha feitas para os oficiais da reserva não 
incorporada procedentes dos Centros de  
Instrução de Oficiais para a Reserva da  
Marinha. 

Art. 5º Os oficiais dos quadros 
complementares firmarão compromisso, ao ensejo 
da promoção, de nêles continuarem a servir à 
Marinha durante o interstício para o pôsto 
imediatamente superior, previsto no parágrafo 1º 
dêste artigo. 
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§ 1º Os oficiais dos quadros complementares 

serão promovidos após completarem os seguintes 
interstícios: 

I – Segundo-Tenente 5 anos; 
II – Primeiro-Tenente 6 anos; 
III – Capitão-Tenente 10 anos. 
§ 2º Findo êsses prazos, os oficais dos 

quadros complementares aguardarão a transferência 
para a reserva remunerada, na mesma base dos de 
carreira. 

Art. 6º A promoção dos oficiais dos quadros 
complementares será feita mediante: 

I – Requerimento ao Ministro da Marinha, no 
qual o candidato, ao completar o interstício do seu 
pôsto, declarará a sua disposição de comprometer-
se a servir durante o período correspondente ao 
pôsto imediato; 

II – Inspeção de saúde; 
III – Proposta do Conselho de Promoções da 

Marinha, tendo em vista: 
a) o parecer dos diretores dos órgãos em que 

o candidato tenha servido no pôsto atual; 
b) a resultado de um exame de suficiência, no 

caso de promoção a Primeiro-Tenente e a Capitão 
Tenente. 

Art. 7º É facultada aos oficiais dos quadros 
complementares a matrícula nos cursos regulares de 
formação dos oficiais da ativa da Marinha, a cujos 
regulamentos ficarão sujeitos. 

Art. 8º Os oficiais dos quadros 
complementares terão as mesmas honras, 
prerrogativas, vencimentos e vantagens previstos em 
leis e regulamentos para os oficiais de carreira, da 
ativa, mas usarão os uniformes atribuídos ao Quadro 
de oficiais da Reserva da Marinha. 

Art. 9º Serão desincorporados dos quadros 
complementares e reconduzidos à reserva, com o 
pôsto que tiverem, os oficiais: 

I – que não tenham sido promovidos na forma 
do artigo 6º; 

II – que, por qualquer motivo, passarem dois 
anos ausentes do serviço ativo. 

Art. 10. A antiguidade no mesmo pôsto, com 
relação aos demais corpos e quadros da Marinha, 
será contada a partir da data da promoção. 

Art. 11. Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, e deverá ser regulamentada pelo 
Poder Executivo dentro dos 90 (noventa) dias 
subseqüentes. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Às Comissições de Constituição e Justiça, de 
Segurança Nacional e de Finanças. 

 
PARECER 

Nº 644, DE 1959 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre 
o Projeto de Lei do Senado nº 21, de 1956, que  
fixa o valor-ouro do cruzeiro e dá outras 
providências. (Apresentado pelo Senador Alencastro 
Guimarães). 

 
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo. 
O Projeto de Lei nº 21, de 1956 é de autoria 

do nobre Senador Alencastro Guimarães e tem por 
objetivo fixar o valor-ouro do cruzeiro, além de outras 
providências que estabelece. 

Deixamos de apreciar o mérito do projeto. 
Isso porque a sua inconstitucionalidade é 

evidente. 
O art. 67 da Constituição da República,  

em seu parágrafo primeiro, é expresso e  
claro no que diz respeito à iniciativa das leis.  
– E por êsse texto tôdas as que versem sôbre 
matéria financeira são da competência privativa da 
Câmara dos Deputados e do Presidente da 
República. 

Nesse caso está o projeto que  
ora analisamos, cujo caráter finan- 
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ceiro não é possível contestar. Êle fixa o valor real do 
cruzeiro com correspondência ao ouro; manda limitar 
as emissões do papel moeda e encampar emissões 
em circulação. 

É uma proposição da maior gravidade  
no seu conteúdo, e de repercussão profunda  
e vasta na vida econômica e financeira  
do País. Ficamos, porém, na apreciação que nos 
cabe, julgando inconstitucional o Projeto de  
Lei nº 21, de 1956, de vez que infringe o  
parágrafo 1º do art. 67, da Constituição da 
República. 

Sala das Comissões, 28 de outubro de  
1959. – Daniel Krieger, Presidente em exercício. – 
Argemiro de Figueiredo, Relator. – Jeffersom de 
Aguiar. – Milton Campos. – João Villasbôas. – 
Menezes Pimentel. – Ruy Carneiro. – Lima 
Guimarães. – Attílio Vivacqua, vencido. O  
projeto tem por fim estabelecer normas, que  
incidem no campo econômico e financeiro, e  
não de caráter exclusivamente financeiro. A  
hipótese não se enquadraria na redação do artigo 
67. Além do mais, quando se tratar de ditar no 
normas financeiras nos têrmos do art. 5º, alínea b, 
da Constituição Federal a iniciativa de legislar  
a respeito é da competência da Câmara e do 
Senado. 

 
PARECERES 

NS. 645 E 646, DE 1959 
 

Nº 645, de 1959 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 56, de 1958, 
(nº 3.253, de 1957, na Câmara) que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Fazenda, o crédito especial de Cr$ 1.000.000,00 
para auxiliar a Prefeitura Municipal de  
Bragança no Estado do Pará, na comemoração 
do I Centenário de elevação à catego- 
 

ria de cidade e realização de sua 1ª Exposição Agro-
Industrial. 

 
Relator: Sr. Menezes Pimentel. 
O presente projeto autoriza o Poder Executivo 

a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial 
de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros) 
sendo Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) 
para auxiliar a Prefeitura Municipal de Bragança, no 
Estado do Pará, na comemoração do I Centenário de 
sua elevação à categoria de cidade. 

Por ocasião da discussão em Plenário, o 
nobre Senador Lobão da Silveira apresentou uma 
emenda, pedindo a inclusão de um artigo de 
terminando que o crédito em aprêço seja empregado 
na construção de um pavilhão anexo ao Grupo 
Escolar. 

A medida em nada prejudica a finalidade do 
auxílio a ser concedido pela União. Bem ao contrario, 
disciplina a sua aplicação, visando ao interêsse do 
ensino naquela cidade. 

Somos, pois, pela sua aprovação. 
Sala das Comissões, em 9 de setembro de 

1959. – João Villasbôas, Presidente ad hoc. – 
Menezes Pimentel, Relator. – Ruy Carneiro. – Lima 
Guimarães, pela constitucionalidade. – Argemiro de 
Figueiredo, apenas quanto à constitucionalidade. – 
Rui Palmeira. 

 
Nº 646, de 1959 

 
Da Comissão de Finanças a Emenda nº 2 ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 56, de 1958, (na 
Câmara nº 3.253-B, de 1957). 

 
Relator: Sr. Dix-Huit Rosado. 
O nobre Senador Lobão da Silveira 

apresentou, em Plenário, a Emenda nº  
2 ao presente projeto, com o objetivo de  
destinar o crédito nêle previsto à construção  
de um pavilhão anexo ao Grupo Esco- 
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lar Monsenhor Mâncio, na cidade de Bragança, e 
que passaria a denominar-se «Álvaro de Souza. 

Julgamos que a emenda pode ser aceita, 
como subemenda à Emenda nº 1 (substitutivo), 
discriminando-se a aplicação do crédito da finalidade 
anteriormente prevista, uma vez que as festividades 
do Centenário de Bragança foram realizadas em 
1956. 

Assim, opinamos favoràvelmente à Emenda nº 
2, nos têrmos da seguinte: 

 
Subemenda 

 
Substitua-se pelo seguinte: 
Ao artigo 1º do substitutivo, onde se diz: 
«Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) 

para auxiliar a Prefeitura Municipal de Bragança, no 
Estado do Pará, na comemoração do I Centenário da 
elevação da referida localidade à categoria de cidade 
e realização da sua 1ª Exposição Agro-Industrial»; 

Diga-se: 
«Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) 

para, em comemoração ao I Centenário da cidade de 
Bragança, no Estado do Pará, ser construído, pela 
respectiva Prefeitura Municipal, o pavilhão «Álvaro 
de Souza», anexo ao Grupo Escolar «Monsenhor 
Mâncio». 

Sala das Comissões, em ... de outubro de 
1959. – Gaspar Velloso – Presidente. – Dix-Huit 
Rosado, Relator. – Ary Vianna. – Fausto Cabral. – 
Taciano de Mello. – Zacharias de Assumpção. – 
Daniel Krieger. – Moura Andrade. – Lima Guimarães. 
– Fernando Corrêa. – Caiado de Castro. – Francisco 
Gallotti. 

EMENDA 
Nº 1 

 
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 56, de 1956 

 
(Substitutivo integral) 

 
Substitua-se o projeto pelo seguinte: 
«Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$ 
2.000.000,00, para auxiliar as Prefeituras Municipais 
de Bragança, no Estado do Pará, e Guimarães, no 
Estado do Maranhão, nas comemorações que 
especifica. 

Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir, 
pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$ 
2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), sendo: 

Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) 
para auxiliar a Prefeitura Municipal de Bragança, no 
Estado do Pará, na comemoração do I Centenário da 
elevação da referida localidade à categoria de cidade 
e realização da sua 1º Exposição Agro-Industrial; 

Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) 
para auxiliar a Prefeitura Municipal de Guimarães, no 
Estado do Maranhão, nas comemorações do 
Centenário do mesmo Município, devendo a 
aplicação fazer-se em obras públicas e benfeitorias. 

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo 
anterior, registrado no Tribunal de Contas e 
distribuído ao Tesouro Nacional, será entregue, nas 
parcelas respectivas, às Prefeituras Municipais a que 
se destina, para aplicação. 

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário». 
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Justificação 
 
Destina-se esta emenda a dar ao Município de 

Guimarães para as comemorações do seu 1º 
Centenário, igual auxílio ao de que o projeto cogita 
para Bragança, no Pará. 

Nada mais justo, pois se trata de Município 
merecedor da ajuda, que a União, através de 
inúmeras leis votadas pelo Congresso, vem 
concedendo a comunas brasileiras por ocasião de 
suas datas centenárias. 

 
EMENDA 

Nº 2 
 
Ao Projeto de Lei da Câmara nº 56, de 1958. 
Inclua-se o seguinte artigo: 
Artigo – O crédito de um milhão de  

cruzeiros destinado à Prefeitura Municipal de 
Bragança será empregado na construção de um 
pavilhão anexo ao Grupo Escolar Monsenhor  
Mâncio e que terá a denominação de Álvaro  
de Souza. 

 
Justificação 

 
O projeto de lei em tela objetiva conceder 

auxílio de um milhão de cruzeiros para ajuda  
às comemorações do Centenário de Bragança. A  
êle foi apresentado substitutivo integral visando 
atender também ao Município de Guimarães  
e disciplinando o emprêgo, em obras públicas e 
benfeitorias. Julgo, porém, quanto ao Município  
de Bragança, minha terra natal, que o emprêgo 
dessa verba deve ser especificado. A cidade de 
Bragança luta com sérias dificuldades para  
alojar a sua população escolar primária que  
na sede se eleva a mais de três mil estudantes  
e em todo o Município ultrapassa a casa dos  
doze mil. 

Estamos na região de maior densidade 
demográfica do Estado pela excelência do clima e 
facilidade de transporte. 

Melhor homenagem ao Centenário de 
Bragança não se poderia prestar do que a 
construção de um pavilhão escolar para sua infância, 
o qual terá o nome do donatário da Capitania do 
Caeté, Álvaro de Souza, que fundou o primeiro 
núcleo populacional da região. 

A cidade, apesar de possuir dois Grupos 
Escolares, não pode atender a tôda sua infância que, 
ou está mal alojada, ou não encontra vagas para se 
alfabetizar. 

A verba que se pretende conceder não chega 
para maiores empreendimentos, no entanto, pode 
concorrer para minorar a situação aflitiva do ensino 
com a construção de um pavilhão escolar. 

Tem sido critério do Congresso Nacional o 
emprêgo dessas dotações em serviços públicos de 
utilidade que possam assinalar os fatos 
comemorativos. 

Que o Centenário de Bragança fique, pois 
assinalado com um marco imperecível que importe 
na redenção da criança brasileira das garras do 
analfabetismo. 

Sala das Sessões do Senado Federal, em 26 
de agôsto de 1959 – Lobão da Silveira. 

 
PARECERES 

NS. 647, 648 E 649, DE 1959 
 

Nº 647, de 1959 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre 

o Projeto de Lei do Senado nº 15, de 1959, que 
dispõe sôbre o aproveitamento dos servidores 
públicos civis da União e das autarquias federais 
transferidos de carreiras que, posteriormente, foram 
beneficiados por leis especiais. 

 
Relator. Sr. Daniel Krieger. 
Dispõe o presente projeto que os  

servidores públicos civis da União e das  
autarquias federais terão direito ao aproveitamento 
em vagas que ocorrerem em carreiras  
beneficiadas por leis especiais das quais 
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foram transferidos «ex-officio», ou em virtude de 
readaptação. 

Trata-se, sem dúvida, de medida 
administrativa que se apresenta com o caráter de 
autêntica novidade, e que, por isso mesmo, merece 
um exame mais acurado. 

Inicialmente, cumpre assinalar que o têrmo 
«aproveitamento», a que os servidores transferidos 
teriam direito, não está na espécie, empregado 
devidamente. 

Com efeito, segundo a definição do art.  
64, do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis  
da União, «aproveitamento é o reingresso no  
serviço público do funcionário em disponibilidade», 
nela não se enquadrando, portanto, a hipótese 
prevista. 

Cabe, em segundo lugar, advertir que o 
instituto da «transferência» está perfeitamente 
disciplinado no Capítulo IV, artigos 52, 53, 54 e 55 do 
Estatuto, representando, todos êsses dispositivos, a 
cristalização de princípios e normas, amplamente 
discutidos e firmemente aceitos, por se ajustarem ao 
sistema adotado naquele diploma. 

Em nenhum dos diversos itens e parágrafos 
dos artigos citados teria guarida a disposição do 
projeto. 

Devemos observar, além do mais, que a 
transferência «ex officio», no interêsse da 
administração, só remotamente pode prejudicar o 
servidor, uma vez que ao ser decretada, o 
funcionário atingido não sofre nenhum decesso, quer 
quanto a vencimento, quer quanto à categoria. 

Evidentemente, pode acontecer que, depois 
de consumada a transferência, e por motivo, por 
exemplo, de alguma reestruturação, o cargo ao qual 
pertencia o servidor passe a ser mais bem 
aquinhoado do que aquêle para o qual foi transferido, 
mas o inverso, também, pode verificar-se. 

Trata-se, porém, de situações  
difíceis de ocorrer, imprevisíveis e  
que não podem, por isto mesmo, 
 

ser reguladas em lei, sob pena, de se traumatizar a 
administração pública, criando-se sérios óbices ao 
bom andamento do serviço público. 

O projeto fala, também, para os efeitos 
citados, em servidor transferido «em virtude de 
readaptação», mas aqui, mais do que na hipótese da 
transferência «ex-officio», seria inadmissível a volta 
do funcionário à carreira anterior, pois da mesma 
fôra afastado para investir-se em função mais 
compatível com a sua capacidade, depois de 
submeter se à inspeção médica 

Por todos êsses motivos, comprovado que o 
projeto atenta contra o sistema jurídico em que se 
estruturou o Estatuto dos Funcionários, opinamos 
por sua rejeição. 

Sala das Comissões, em 24 de junho de 1959. 
– Lourival Fontes, Presidente – Daniel Krieger, 
Relator – Jefferson de Aguiar – Milton Campos – Ruy 
Carneiro – Attílio Vivacqua, reservando-me para 
melhor exame do assunto no Plenário – Menezes 
Pimentel. 

 
Nº 648, de 1959 

 
Da Comissão de Serviço Público Civil, sôbre o 

Projeto de Lei do Senado nº 15, de 1959. 
 
Relator: Sr. Zacharias de Assumpção. 
Analisando o presente projeto – que dispõe 

sôbre o aproveitamento dos servidores públicos civis 
da União e das autarquias federais transferidos de 
carreiras que, posteriormente, foram beneficiados 
por leis especiais – chegamos à concha são de que 
não temos nada à acrescentar ao brilhante parecer 
do ilustre Relator da matéria na Comissão de 
Constituição e Justiça. Senador Daniel Krieger. 

E, assim pensando, teríamos que negar – e 
negamos – nosso apoio às medidas nêle 
consubstanciadas. 

Efetivamente, como acentua  
aquêle Senador, o projeto contém, 
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 entre outros, os seguintes defeitos: 

a) o têrmo aproveitamento não está, na 
espécie, corretamente empregado, não se 
enquadrando, a hipótese, no art. 64 do Estatuto dos 
Funcionários Públicos, onde se define o que seja 
aproveitamento; 

b) o instituto da transferência, que é, em 
verdade, o que o projeto estabelece, já está 
devidamente disciplinado no Capítulo IV, artigos 52, 
53, 54 e 55 do Estatuto dos Funcionários  Públicos 
Civis, e em nenhum dêsses dispositivos teria 
cabimento o disposto no projeto; 

c) seria inadmissível, por absurdo, voltar ao 
cargo antigo, nas condições previstas no projeto, 
servidor transferido em virtude de readaptação, pois, 
se tal se verificara, fôra para atribuir ao funcionário 
função mais compatível com a sua capacidade. 

Cabe salientar, de outro lado, que aceitar o 
projeto seria ensejar verdadeiro tumulto na 
administração. 

Ademais, só se cuidada, na espécie, de dar 
vantagens, não se previu a possibilidade da 
recíproca, ou seja, de antiga carreira, ao invés de ser 
beneficiada, ser inferiorizada em alguma 
reestruturação nova. 

Tôdas essas razões, e mais as que do 
processo constam, são suficientes para invalidar o 
projeto, por cuja rejeição, portanto, opinamos. 

Sala das Comissões, em 21 de setembro de 
1959. – Daniel Krieger, Presidente – Zacharias de 
Assumpção, Relator – Ruy Carneiro – Jarbas 
Maranhão – Caiado de Castro. 

 
Nº 649, de 1959 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de 

Lei nº 15, 1959. 
 
Relator: Sr. Lima Guimarães. 
O Projeto de Lei do Senado nº  

15, de 1959, é um dêsses impulsos  
da generosidade, sem atender a ne- 
 

nhuma consideração além do interêsse puro e 
simples de um determinado grupo de servidores. 

A análise do projeto feita pela lúcida 
inteligência do nobre Senador Daniel Krieger, Relator 
da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, 
merece franca adesão. Realmente, como faz 
salientar em seu parecer, o têrmo e aproveitamento» 
está mal empregado no projeto, dada a sua 
significação especial no Estatuto dos Funcionários 
Públicos Clovis da União, da mesma maneira que 
cuidaram os Estatutos de disciplinar o instituto da 
transferência. 

O parecer do nobre jurista Daniel Krieger é 
completo, substancioso e justo e a êle aderimos para 
rejeitar o projeto. 

Sala das Comissões, em 27 de outubro de 
1959. – Gaspar Velloso, Presidente – Daniel Krieger 
– Mem de Sá – Francisco Gallotti – Dix-Huit Rosado 
– Taciano de Mello – Fernando Corrêa – Ary Vianna, 
– Fausto Cabral – Zacharias de Assumpção. 

 
PARECERES 

NS. 650, 651, 652 E 653, DE 1959 
 

Nº 650, de 1959 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça  

sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 25, de 1956, 
que dispõe sôbre pagamento de auxílios e 
subvenções. 

 
Relator: Sr. Lourival Fontes. 
O objetivo do projeto em exame, segundo 

declara seu ilustre autor, o nobre Senador Mendonça 
Clark, se resume na necessidade da elaboração de 
uma lei capaz de melhor dispor sôbre o pagamento 
de auxílios e subvenções, de sorte que os vultosas 
importâncias anualmente consignadas no Orçamento 
da União com tal finalidade possam ter fiscalização 
adequada. 

Como se vê, o projeto versa  
sôbre matéria orçamentária, de pecu- 
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liar competência da ilustrada Comissão de Finanças, 
a qual dirá de sua conveniência. 

No que diz respeito à Comissão de 
Constituição e Justiça, esta se limita a opinar pela 
constitucionalidade da proposição, que não dispõe 
sôbre matéria financeira, regulando apenas a forma 
de pagamento das dotações consignadas no 
Orçamento e sua fiscalização. 

É o parecer. 
Sala das Comissões, em 20 de novembro de 

1956. – Argemiro de Figueiredo, Presidente. – 
Lourival Fontes, Relator – Lima Guimarães. – 
Francisco Gallotti. – Mourão Vieira. – Gomes de 
Oliveira. – Daniel Krieger. – Gaspar Velloso. – Ruy 
Carneiro. – Attílio Vivacqua. 

 
Nº 651, de 1959 

 
Da Comissão de Transportes, Comunicações 

e Obras Públicas sôbre o Projeto de Lei do Senado 
nº 25, de 1956. 

 
Relator: Sr. Souza Naves. 
O projeto objetiva a disciplinar o pagamento de 

auxílios e subvenções às instituições que prestam 
serviços à coletividade. Não visa alterar os 
quantitativos, já fixados em lei, mas exigir uma 
contra-prestação que justifique o subsídio, na forma 
de relatório ou de uma análise econômica, conforme 
a natureza e a tradição da organização beneficiada. 

2. Apresentado, em 1956, pelo nobre  
Senador Mendonça Clark, a proposição foi à 
Comissão de Constituição e Justiça que opinou  
pela sua constitucionalidade. Na justificação  
foi salientada a necessidade de regulamentação  
do processo de tais pagamentos, citando,  
para tanto, o artigo 21 da Lei número 
 

1.493, de 13 de dezembro de 1951, que diz: 
«Enquanto a matéria não fôr regulada em 

legislação especial, estendem-se, no que forem 
aplicáveis, as disposições desta lei, aos processos 
de pagamento de subvenções ordinárias e 
extraordinárias consignadas nos anexos dos 
Ministérios da Aeronáutica, Agricultura e Justiça e 
Negócios Interiores». 

Todavia, o autor julgou avisado ampliar a 
regulamentação de maneira que abranjesse  
também as subvenções consignadas nos  
anexos dos Ministérios da Viação e Obras Públicas, 
Educação e Cultura e Saúde, conforme se 
depreende da leitura do art. 8º do projeto, razão  
pela qual vem agora ao exame dessa Comissão  
de Transportes, Comunicações e Obras  
Públicas. 

3. A Lei nº 1.493, que dispõe sôbre o 
pagamento de auxílios e subvenções, estabeleceu 
no Capítulo I as diretrizes gerais da cooperação 
financeira da União a ser prestada às instituições 
públicas ou privadas. Ela fixou as normas 
orçamentárias do anexo do Ministério da Educação e 
da Saúde, a serem preenchidas pelas entidades 
beneficiadas e o modo de pagamento das 
subvenções através do Conselho Nacional do 
Serviço Social. 

Não previu, por conseguinte, salvo no art. 21 
já transcrito, a regulamentação dos demais 
Ministérios, de vez que são fixadas em leis especiais. 
No que se refere ao Ministério da Viação, e aos 
transportes aeroviários e aquaviários, êles são as 
que se seguem. 

4. O instrumento que regula as taxas 
aeroportuárias e subvenções às emprêsas de 
navegação aérea é a Lei nº 3.039 de 21 de 
dezembro de 1956, modificadora das leis an- 
  



– 1045 – 
 
teriores, de diversas datas, até os Decretos leis ns. 
9.792 e 9.793, de 6 de setembro de 1946. 

A lei, atualmente em vigor, de 1956, 
estabelece o subsídio para fins de reaparelhamento 
da frota aérea existente. Esta lei, correspondendo  
à natureza e à tradição das operações das 
aeronaves, deu ao Ministério da Aeronáutica a 
responsabilidade do rateio anual da contribuição 
financeira governamental, no valor de Cruzeiros 
450.000.000,00, proporcional ao tipo de aeronave  
e ao número de quilômetros voados pelas 
companhias que operam no País em linhas 
regulares. 

Realmente, nesta lei não consta a obrigação 
da publicação do «Diário Oficial», como prevê o 
projeto em exame, de um plano geral de 
reaparelhamento de frota nacional. Tem-se notícias, 
todavia, de aquisições pelo que consta do Plano de 
Metas do atual Govêrno. 

No que concerne a aeroportos consta, 
sumàriamente, de orçamento do Ministério da 
Aeronáutica, montante do plano de obras. Quanto à 
indústria aeronáutica, parece estar ela circunscrita às 
aeronaves destinadas ao treinamento e aos fins 
militares, como no caso da emprêsa Fokker». 

5. Quando se comparam as subvenções dos 
meios de transporte aquaviários e aeroviários, nota-
se que aquelas são mais eficazes. Com efeito, a lei 
que estabeleceu o Fundo da Marinha Mercante (nº 
3.381, de 24-4-1958) vinculou-se à indústria nacional 
de construção naval, e não mais às linhas deficitárias 
ou simplesmente ao reaparelhamento. Por outro 
lado, nos mesmos têrmos que o aeroviário, o 
fomento do transporte aquaviário necessita de 
abarcar o sistema pôrto-navegação, e, destarte, foi 
também aprovado o Fundo Portuário (Lei nº 3.421, 
de 10-7-1958), que prevê a organização dos portos 
segundo um «plano a ser submetido à 
 

apreciação do Congresso (art. 27), dentro de 120 
dias a partir da data da publicação da lei». 

Não há, por conseguinte, falta de fiscalização, 
na aplicação das taxas e dotações orçamentárias. 
Apenas poder se-ia argumentar sôbre a razão pela 
qual não foram revistos (artigo 26 do Fundo 
Portuário) os contratos de concessões nos portos de 
Santos e Manaus, por exemplo, onde vultosas 
somas governamentais serão aplicadas em obras 
que beneficiarão indiretamente os concessionários 
particulares, exigindo-se do público a maior 
proporção ou a totalidade da importância requerida 
pelos investimentos. 

6. Sem embargo dêstes aspectos já 
requeridos em lei, o que torna a proposição oportuna 
não é apenas o da moralidade administrativa. O que 
faz consistente é o desejo expresso pelo autor de 
tornar racional e planejada a aplicação das 
subvenções. É êste um dos problemas que mais 
preocupam a elite política da Nação qual seja, o de 
aplicação das poupanças arrecadadas pelo Govêrno 
com o fim de satisfazer o prazo certo de 
desenvolvimento requerido pelo acréscimo 
populacional brasileiro. 

Dêste ponto de vista político, a exigência da 
regulamentação do pagamento de auxílios e 
subvenções proposta pelo autor obedece a duas 
diretrizes principais. A primeira é com o objetivo de 
dar a noção de rendimento e funcionalidade os 
auxílios, através de um sistema de contabilidade que 
quantifique os bens e resultados a serem obtidos. 

O segundo aspecto é que, destas  
informações contidas nos planos, poderão advir 
melhores esclarecimentos aos legisladores e às 
pessoas diretamente interessadas na lei de  
meios e, por conseguinte, permitir a melhor  
avaliação do valor reprodutivo a curto prazo  
que um auxílio irá proporcionar. Com 
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efeito, sendo o Estado, no Brasil, o grande investidor 
e estando empenhado em programas de 
desenvolvimento que evitem o mais possível obras 
suntuárias e ampliem a maximalização da 
capitalização, é fácil prever-se que o melhoramento 
das informações prestadas ao Congresso e ao 
público pelo Executivo, através do «Diário Oficial» 
(artigo 2º do projeto) sómente irão permitir o perfeito 
entrosamento da ação comum na ótima aplicação e 
participação dos investimentos governamentais. 

7. Pelo exposto, somos pela aprovação do 
presente projeto. 

Sala das Sessões, em 16 de julho de 1959. – 
Francisco Gallotti, Presidente.– Souza Naves, 
Relator.– Eugênio de Barros. – Taciano de Mello, 
vencido. – Coimbra Bueno. 

 
Nº 652, de 1959 

 
Da Comissão de Segurança Nacional sôbre o 

Projeto de Lei do Senado, nº 25, de 1956, que 
dispõe sôbre o pagamento de auxílios e subvenções. 

 
Relator: Sr. Zacharias de Assumpção. 
Segundo o disposto no artigo 97, do 

Regimento Interno (Resolução nº 2, de 1959),  
à Comissão de Segurança Nacional incumbe  
opinar sôbre a matéria de que tratam os artigos  
28, parágrafo 2º e 180 da Constituição Federal,  
bem como sôbre tudo quanto se referir às  
Fôrças Armadas de terra, mar e ar, requisições 
militares, declaração de guerra, celebração de  
paz, passagem de fôrças estrangeiras ou a  
sua permanência no território nacional e polícias 
militares. 

II. Isso explica, naturalmente, ter sido 
despachado a esta Comissão o presente projeto, que, 
dispondo sôbre o pagamento de auxílios e 
subvenções, determina, no artigo 2º, que a concessão 
de subvenções a emprêsas de navegação 
 

aérea obedecerá a um plano aprovado pelo 
Presidente da República, mediante proposta do 
Ministério da Aeronáutica, e, no artigo 8º item I, que 
a êste Ministério serão atribuídos os créditos 
relativos às linhas de navegação aérea e aeroclubes. 

III. Não obstante referência a um Ministério 
militar, o fato é que, apenas estabelecendo a forma 
de pagamento de subvenções e auxílios – 
subvenções e auxílios já concedidos por lei – o 
projeto não disciplina matéria que devesse ser 
obrigatòriamente apreciada por esta Comissão. 

A circunstância de se determinar, nêle, que o 
Ministério da Aeronáutica, para efeito de concessão 
de subvenções a emprêsas aéreas, proponha um 
plano ao Govêrno, revela um aspecto puramente 
adjetivo do projeto. 

IV. O projeto está, a nosso ver, em condições 
de ser aprovado, e nesse sentido opinamos. 

Sala das Comissões, em 20 de agôsto de 
1959 – Jefferson de Aguiar, Presidente – Zacharias 
de Assumpção, Relator – Fernando Corrêa – Jorge 
Maynard – Pedro Ludovico – Jarbas Maranhão – 
Caiado de Castro. 

 
Nº 653, de 1959 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de 

Lei nº 25, de 1956. 
 
Relator: Sr. Mem de Sá. 
O presente projeto de autoria do nobre 

Senador Mendonça Clark, dispõe sôbre o pagamento 
de auxílios e subvenções, estabelecendo normas 
que regulamentam a matéria. Fazia-se necessária 
essa regulamentação em face do volume de auxílios 
e subvenções que hoje somam mais de um bilhão de 
cruzeiros. 

Tornava-se necessário disciplinar a  
matéria e dar ao Poder Executivo elementos para 
uma fiscalização das subvenções. A Lei nº 
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1.493, de 13 de dezembro de 1951, estabeleceu, no 
seu artigo 21: 

«Enquanto a matéria não fôr regulada em 
legislação especial estendem se, no que forem 
aplicáveis, as disposições desta lei, aos processos 
de pagamento de subvenções ordinárias e 
extraordinárias consignadas nos Anexos dos 
Ministérios da Aeronáutica Agricultura e Justiça e 
Negócios Interiores». 

O ilustre autor do projeto houve por bem 
ampliar a regulamentação de modo a abranger 
também as subvenções consignadas nos Anexos 
dos Ministérios da Viação e Obras Públicas, 
Educação e Cultura e Saúde (art. 8º do projeto). 

O projeto obedece a uma dupla finalidade que 
não podemos deixar de sublinhar: a de simples 
moralidade administrativa e a de racionalização  
das subvenções, tornando necessário seu 
planejamento. 

Por tais motivos, somos pela aprovação do 
projeto. 

Sala das Comissões, em 27 de outubro de 
1959 – Gaspar Velloso, – Presidente – Mem de Sá, 
Relator – Lima Guimarães – Francisco Gallotti – 
Fausto Cabral – Fernando Corrêa – Ary Vianna – 
Taciano de Mello – Dix-Huit Rosado, – Zacharias de 
Assumpção – Daniel Krieger e Moura Andrade. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
Expediente. 

Há sôbre a mesa requerimento do Líder da 
Maioria. Senador Lameira Bittencourt, que vai ser 
lido pelo Senhor Primeiro Secretário 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 397, DE 1959 

 
Nos têrmos do art. 330, letra,  

l, do Regimento Interno, requere- 
 

mos urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 
288, de 1956, que concede isenção de tributas para 
material de propaganda do 36º Congresso 
Eucarístico Internacional. 

Sala das Sessões, em 29 de outubro de 1959 
– Lameira Bittencout – (Líder do P.S.D.) 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento será 
votado no final da Ordem do Dia. 

Tem a palavra o nobre Senador Gaspar 
Valioso, orador inscrito. 

O SR. GASPAR VELLOSO (*): – Sr. 
Presidente, aproveito a calma desta sessão 
extraordinária para em rápidas palavras, tratar de 
dois assuntos, a meu ver importantes. O primeiro diz 
respeito à decisão tomada hoje pelo Plenário desta 
Casa, aprovando a emenda que mandava federalizar 
a Escola de Química do Paraná. 

O Senado, com a deliberação desta tarde 
reparou grande injustiça. Efetivamente, em 1957, S. 
Exa o Senhor Presidente da República enviou à 
Câmara dos Deputados Mensagem, pedindo a 
federalização daquele estabelecimento de ensino. O 
projeto quando de sua tramitação pela outra Casa do 
Parlamento, recebeu algumas emendas sendo afinal 
aprovado. Aqui chegando, os Senhores Senadores 
apresentaram-lhe também emendas que o alteravam 
substancialmente, quanto às despesas com que 
deveria arcar a Nação e, sobretudo, o Ministério da 
Educação e Cultura, para manutenção dos 
organismos criados com as referidas emendas. 

Houve por bem a Liderança do Senado, de 
acôrdo com os Senhores representantes da Maioria, 
rejeitar in totum o projeto terminando com o que, na 
época, se costumou chamar de «trem da alegria», 
criado na proposição oriunda da Câmara dos 
Deputados. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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A Escola de Química da Universidade do 
Paraná, fundada em 25 de abril de 1924, por tanto 
com mais de 34 anos de fundação e de 
funcionamento ininterrupto, já diplomou cêrca de 600 
profissionais (químicos industriais e engenheiros 
químicos), sendo que sua maioria exerce suas 
atividades nos diversos setores das indústrias 
brasileiras, em cargos de alta relevância, entre êles 
os de chefia, nos institutos de pesquisas e no 
magistério superior, sendo, grande parte dêstes 
catedráticos por concurso. 

Nos últimos anos, os engenheiros químicos 
nela diplomados já recebem proposta de  
empregos garantidos, meses antes de sua 
diplomação, com honorários iguais ou superiores  
a Cr$ 20.000,00, sendo que as diversas firmas  
ou indústrias solicitantes insistem para que  
a Escola indique maior número de engenheiros 
químicos. 

Estas últimas palavras eu as estou retirando 
do parecer da Comissão de Educação e Cultura  
que adotou a Emenda nº 4, favorecendo a Escola  
de Química da Universidade do Paraná. Entre  
as principais firmas brasileiras que têm, no seu  
corpo de funcionários, ex-alunos da Escola de 
Química do Paraná, figuram as seguintes: Aço 
Vilares, Volta Redonda, Nitroquímica, Petrobrás, 
Alba S.A. (indústrias petroquímicas em Cubatão), 
Klabin (papel e celulose), Cimento Portland, Rio 
Branco etc. 

É, pois, estabelecimento de ensino que  
honra o Paraná e o Brasil. Foi assim reconhecendo 
que o Sr. Presidente da República, depois de  
visitá-lo, inspecionar os trabalhos, dos seus  
alunos, observar de perto, como lá se trabalha, 
houve por bem enviar à Câmara dos Senhores 
Deputados, mensagem em que pede a sua 
federalização. 

A Comissão de Educação e Cultura do 
Senado, adotando, por unanimidade de votos, o 
parecer do ilustre Senador Reginaldo Fernandes 
quis, Sr. Presidente, contribuir para que uma injustiça 
praticada contra a Escola de Química do Paraná 
fôsse reparada. As demais Comissões também 
assim agiram e o Plenário desta Casa na tarde de 
hoje acolhendo os argumentos apresentados pelo 
ilustre Relator da Comissão de Educação e Cultura 
fêz jus aos agradecimentos da Bancada paranaense 
e do Paraná. Mais do que isto, merece a gratidão 
daqueles que, conscientes do valor dos estudos que 
receberam, vão se projetar na vida industrial do País, 
como técnicos de nomeada, formados por uma 
escola que não deslustra as tradições das grandes, 
melhores escolas brasileiras. 

Sr. Presidente, êste assunto diz respeito ao 
meu Estado e fala muito de perto, à minha alma de 
paranaense. Tem, portanto, eiva de regionalismo, 
embora o seu alcance seja de âmbito nacional, 
motivo por que, além dêle, quero trazer outra matéria 
a esta noite calma. 

O assunto que trago à baila é daqueles que 
me prometi dar ao conhecimento do Senado e da 
Nação, sempre que fôsse oportuno e que oradores 
mais brilhantes (não apoiados) dêle não tratassem. 

Não quero, pois, perder o ensejo de, nesta 
sessão extraordinária abordá-lo, pois o considero 
mais interessante que as questões políticas 
ultimamente em debate em ambas as Casas do 
Congresso e na imprensa agitada do Rio e do País. 

Alega-se, Sr. Presidente, que a falta de 
transporte no Brasil é um dos fatôres do 
encarecimento de vida, esquecendo-se que o 
Govêrno está fazendo, no particular, muito mais do 
que prometera quando das campanhas eleitorais. 

Em visita a Pôrto Alegre, há  
menos de um mês, vi, com entusias- 
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mo e – por que não dizer até com certo orgulho – as 
realizações do atual Govêrno em matéria de estrada 
de rodagem. 

É cediço dizer-se na imprensa, no Parlamento 
e em conversas que os países da Europa têm 
magníficas estradas. 

Se pudesse, Sr. Presidente, transpor as 
estradas por onde andei daqui a Pôrto Alegre para 
um país pequeno como Portugal, cobri-lo-ia de norte 
a sul e de leste a oeste. Digo mais, Sr. Presidente, 
se, num golpe de mágica, fôsse possível levar as 
rodovias do Sul do Brasil para o território italiano, a 
Itália inteira teria, para mostrar aos brasileiros em 
visita àquelas terras, ótimas e extensas estradas, 
que os viajantes admirariam. É preciso notar-se que 
a mais importante rodovia daquele país é a mesma 
que levou as hostes romanas ao sul da Itália e à 
Calábria – a Via Ápia. No Brasil, no entanto, temos 
ainda de entrar no sertão, fazer a derrubada da 
mata, penetrar nos banhados, construir tudo. 

Faço, assim, a vôo de pássaro, a declaração 
daquilo que vi no Sul em matéria de estradas de 
rodagem, porque, a meu lado, quando iniciei êste 
pequeno discurso, estavam as figuras encantadoras 
dos meus amigos Senadores Mem de Sá e Daniel 
Krieger, que poderão testemunhar quanto afirmo, 
porquanto para lá foram pela estrada de rodagem e 
puderam verificar a excelência daquelas vias de 
comunicação, que ligam Rio de Janeiro ao Sul do 
Pais. 

Animado pelo sorriso, que considero de 
aquiescência, do nobre Senador Daniel Krieger, 
quero entrar exatamente numa comunicação que 
também deve ser alvissareira e de justo orgulho para 
os brasileiros. Deve ter sido hoje incorporado à frota 
mercante nacional o navio «Cabo Frio». 

Eis a nota: 
Os representantes dos estaleiros poloneses 

entregarão, hoje, às autoridades brasileiras, 
representadas pelo Ministro da Viação e pela 
administração do Lóide Brasileiro, o segundo navio 
da encomenda de oito unidades negociada com a 
Polônia em troca de café. Essa segunda unidade já 
em águas brasileiras é o «Cabo Frio», que desloca 
seis mil toneladas. O primeiro navio da encomenda, 
o «Cabo Orange», foi incorporado à frota mercante 
nacional há três meses; até fins de novembro, o 
Lóide Brasileiro receberá ao seu serviço mais duas 
unidades, o «São Roque» e o «Santa Marta». 

Sr. Presidente, aproveitei, como disse, a calma 
desta sessão extraordinária para fazer esta 
comunicação que deve falar aos nossos sentimentos 
patrióticos, e desta tribuna eu me congratulo com os 
Diretores do Lóide Brasileiro, que também estão tão 
bem dirigindo aquela autarquia, com o Senhor 
Ministro da Viação e com o Senhor Presidente da 
República, pela conquista que vêm fazendo, 
entregando à nossa Navegação de Cabotagem mais 
e mais navios, para o bem da nossa querida Pátria. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Não há mais orador 
inscrito. 

Passa-se à 
 

ORDEM DO DIA 
 
Votação, em discussão preliminar, do 

Projeto de Lei do Senado nº 7, de 1959, que 
dispõe sôbre a franquia postal-telegráfica para  
os Partidos Políticos Nacionais (apresentado  
pelo Senador Caiado de Castro), tendo  
pareceres: da Comissão de Constituição e 
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Justiça – 1º Parecer – nº 133, de 1959, pela 
inconstitucicionalidade do projeto; 2º Parecer – nº 
575, de 1959 – pela constitucionalidade do 
substitutivo oferecido em Plenário, exceto quanto ao 
parágrafo único do seu artigo 1º, e, quanto ao mérito, 
pela sua inconveniência (com, voto em separado do 
Senador Lima Guimarães). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Êste projeto, tendo 

recebido parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça pela inconstitucionalidade, foi submetido à 
discussão preliminar, na sessão de 22 de maio do 
corrente ano. 

Nessa ocasião, foi-lhe apresentado 
substitutivo integral, o que determinou a sua volta à 
referida Comissão. 

Naquele órgão, foi vencido o Relator, que 
também o acoimava do vício maior. A maioria da 
Comissão acompanhou o Sr. Senador Attílio 
Vivacqua, designado para redigir o vencido, 
considerando constitucional o substitutivo, salvo 
quanto ao § 1º do art. 1º. 

Devia a matéria ter voltado ao Plenário, para 
se completar o estudo do seu aspecto constitucional. 

Entretanto, por lapso, foi encaminhada às 
demais Comissões a que estava distribuída e com 
parecer das mesmas veio à Mesa. 

Não estando ultimado o exame da 
constitucionalidade, sôbre esta se deve ater o 
pronunciamento que o Senado hoje é chamado a 
dar. 

Assim, a Mesa vai submeter a votos o Parecer 
nº 575, de 1959, da Comissão de Constituição e 
Justiça, que conclui pela constitucionalidade do 
substitutivo, salvo quanto ao parágrafo 1º do artigo 1º. 

Se fôr aprovado êsse parecer, considerar se á 
adotado o substitutivo, exceto a referida disposição, 
ficando prejudicado o projeto. A matéria voltará à 
Ordem do Dia. 

a fim de ser apreciada no seu mérito, sendo então 
considerados os pareceres e as emendas das 
demais Comissões. 

Em votação, pois, o Parecer nº 575, de 1959, 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

Os Senhores Senadores que aprovam o 
Parecer nº 575, de 1959, queiram conservar-se 
sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
O projeto voltará oportunamente à Ordem do 

Dia, a fim de ser apreciado, quanto ao mérito. 
Votação em discussão única, do Projeto de Lei 

da Câmara nº 30, de 1954 (nº 833, de 1951, na 
Câmara dos Deputados), que concede a pensão 
especial de Cr$ 2.000,00 ao engenheiro civil, 
Raimundo Pereira da Silva, tendo Pareceres 
Favoráveis, sob ns. 556 e 557, de 1959, das 
Comissões: de Constituição e Justiça e de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

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

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 30, DE 1954 

 
Concede a pensão especial de Cr$ 2.000,00 

ao engenheiro civil Raimundo Pereira da Silva. 
 
Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É concedida ao engenheiro civil 

Raimundo Pereira da Silva a pensão especial de 
Cruzeiros 2.000,00 (dois mil cruzeiros) mensais. 

Art. 2º – O pagamento da pensão estipulada 
no artigo 1º correrá à conta da Verba Orçamentária 
destinada aos pensionistas da União, e será devida a 
partir da vigência da presente lei. 
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Art. 3º – Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Votação, em discussão única, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 2, de 1959 (nº 1.652, de 1956, na 
Câmara), que concede isenção de 10%, Impôsto de 
Consumo e mais taxas alfandegárias para 
equipamento importado pela Emprêsa Telefônica 
Aquidauanense Limitada (incluído em Ordem do 
Dia em virtude de dispensa de interstício, 
concedida na sessão anterior, a requerimento do 
Sr. Senador Moura Andrade. Pareceres ns. 633 e 
634, de 1959; da Comissão de Economia, 
favorável, com as Emendas que oferece, sob ns. 1 
e 2 (CE); da Comissão de Finanças, favorável ao 
projeto e oferecendo subemenda às Emendas ns. 
1 e 2. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto, 
sem prejuízo das emendas. 

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

Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 2, DE 1959 
 

(Nº 1.652-C, de 1956, na Câmara dos Deputados) 
 

Concede isenção de direitos aduaneiros, 
adicional de 10%, Impôsto de Consumo e mais taxas 
alfandegárias para equipamento importado pela 
Emprêsa Telefônica Aquidauanense Limitada. 

 
O Congresso Nacional decreta:  
Art. 1º – É concedida isenção  

de direitos aduaneiros, adicional de  
 

10%, Impôsto de Consumo e mais taxas 
alfandegárias, exceto a de Previdência Social, para o 
equipamento importado pela Emprêsa Telefônica 
Aquidauanense Limitada, com sede na cidade de 
Aquidauana, Estado de Mato Grosso, necessário à 
ampliação de mais de 300 (trezentas) linhas em seu 
centro telefônico, da Telefonaktiebolaget L. M. 
Ericsson, de Estocolmo, Suécia, no valor de Sw. Kr. 
76.800 (setenta e seis mil e oitocentas coroas 
suecas). 

Art. 2º – A isenção abrangerá apenas as 
mercadorias a que se aplicar o disposto no art. 73 da 
Lei nº 3.244, de 14 de agôsto de 1957. 

Art. 3º – Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação e aplica-se a materiais 
desembarcados sob têrmo de responsabilidade. 

Art. 4º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
subemenda da Comissão de Finanças. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 
permanecer sentados. – (Pausa). 

Está aprovada. Ficam prejudicadas as 
Emendas ns. 1 e 2. 

É a seguinte a subemenda aprovada: 
 

SUBEMENDA 
 

Substituam-se as Emendas ns. 1-C e 2-C pelo 
seguinte: 

Ao art. 1º, redija se assim: 
Art. 1º – É concedida isenção de direitos 

aduaneiros, adicional de 10% (dez por cento), Impôsto 
de Consumo e mais taxas alfandegárias, exceto a de 
despacho aduaneiro, para os seguintes materiais: 

a) equipamento importado pela Emprêsa 
Telefônica Aquidauanense Limitada, com sede  
na cidade de Aquidauana, Estado de Mato  
Grosso, necessário à ampliação de mais 
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300 (trezentas) linhas em seu centro telefônico, de 
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, de Estocolmo, 
Suécia, no valor de Sw Kr. 76.800 (setenta e seis mil 
e oitocentas coroas suecas); 

b) conjunto de um centro telefônico automático 
de duzentas (200 linhas, com pertences e 
acessórios, no valor de D.M. 66.300,00 (sessenta e 
seis mil e trezentos marcos), correspondentes a 
U.S.A. C.L. 15.785,00 (quinze mil setecentos e 
oitenta e cinco dólares da área de conversibilidade 
limitada), importados da Siemens & Halske 
Akuengeseilschaft, de Munique, Alemanha, pela 
Companhia Telefônica de Valinhos, com sede na 
cidade de Valinhos, Estado de São Paulo; 

c) conjunto de um centro telefônico 
automático, de 500 (quinhentas) linhas, com 
pertences e acessórios, no valor de Sw. Kr. 
419.700,00 (quatrocentas e dezenove mil e 
setecentas coroas suecas), importado da Suécia 
pela firma Ericsson do Brasil Comércio e Indústria S. 
A., com sede no Distrito Federal, e consignado à 
Emprêsa de Melhoramentos de Andradina – EMA – 
Construtora S. A., com sede na cidade de Andradina, 
Estado de São Paulo. 

São as seguintes as emendas de Plenário que 
ficam prejudicadas com aprovação da subemenda: 

 
EMENDA 

Nº 1-C 
 

Substitua-se no artigo 1º, a expressão «exceto 
a de previdência social» por «exceto a taxa de 
despacho aduaneiro». 

 
EMENDA 

Nº 2-C 
 

Acrescente-se ao final do art. 1º:  
«bem assim para o conjunto de  
 

um centro telefônico automático de duzentas (200) 
linhas com pertences. 

O SR. PRESIDENTE: – A matéria vai à 
Comissão de Redação. 

Votação, em discussão única, do Projeto  
de Lei da Câmara nº 9, de 1959 (nº 3.091, de 1957, 
na Câmara), que concede a pensão especial  
de Cruzeiros 5.000,00 mensais a Maria de Oliveira 
Mendonça Sarmento, viúva do Doutor José Paulino 
de Albuquerque Sarmento, tendo Pareceres 
Favoráveis sob ns. 603 e 604, de 1959,  
das Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

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

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 9, DE 1959 

 
(Nº 3.091-D, de 1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Concede a pensão especial de Cr$ 5.000,00 

mensais a Maria Oliveira Mendonça Sarmento, viúva 
do Dr. José Paulino de Albuquerque Sarmento. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É concedida a pensão especial de 

Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) mensais a Maria 
Oliveira Mendonça Sarmento, viúva do Dr. José 
Paulino de Albuquerque Sarmento. 

Art. 2º – Cessará a pensão pelo falecimento 
da pensionista ou em caso de contrair novas 
núpcias. 

Art. 3º – O pagamento da  
pensão concedida no art. 1º correrá 
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à conta da verba orçamentária do Ministério  
da Fazenda, destinada aos pensionistas da  
União. 

Art. 4º – Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Votação, em discussão única, do Projeto  
de Lei da Câmara nº 67, de 1959 (nº 350-59, na 
Câmara), que estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercício financeiro de 1960 – Anexo 
nº 3 (órgãos Auxiliares) – Subanexo 3.02 (Conselho 
Nacional de Economia), tendo Pareceres, sob  
ns. 585 e 622, de 1959, da Comissão de  
Finanças, favorável ao projeto, com a Emenda que 
oferece nº 1 (C.F.) e contrário à emenda de 
Plenário. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado: 
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959, (nº 

350-59 na Câmara) que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício financeiro de 
1960 – Anexo – 3 – Subanexo 3.02 – (Conselho 
Nacional de Economia) . 

(Publicado em Suplemento) 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 

emenda. 
Os Senhores Senadores que aprovam a 

Emenda nº 1, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está aprovada. 
 

É a seguinte a emenda aprovada: 
 

EMENDA 
Nº (1-CF) 

 
3.02 – Conselho Nacional de Economia. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.05 – Salários de contratados. 
Onde se diz: Cr$ 534.000,00.  
Diga-se: Cr$ 1.034.000,00. 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 

emenda. 
Os Senhores Senadores que a aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está rejeitada. 
É a seguinte a emenda rejeitada: 

 
Nº 2 

 
Anexo 3 – Órgãos Auxiliares.  
3.02 – Conselho Nacional de Economia. 
Verba 4.0.00 – Investimentos.  
Consignação 4.1.00 – Obras. 
Subconsignação: 
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação, 

despesas de emergência com bens imóveis Cr$ 
150.000,00. 

Suprima-se. 
Votação, em discussão única, do Projeto de 

Lei da Câmara nº 67, de 1959 (nº 350-59, na 
Câmara), que estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercício financeiro de 1960 – Anexo nº 
3 (órgãos Auxiliares) – Subanexo 3.01 – Tribunal de 
Contas, tendo Pareceres da Comissão de Finanças: 
sob ns. 586 e 625, de 1959, favorável ao projeto, 
com a Emenda que oferece, sob nº 1 (CF), e 
contrário à Emenda de Plenário (nº 2). 

  



– 1054 – 
 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
subanexo. 

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

Está aprovado. 
É o seguinte o subanexo aprovado: 
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959 (nº 

350-59, na Câmara), que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício financeiro de 
1960 – Anexo 3 – Subanexo 3.01 – Tribunal de 
Contas. 

 
(Publicado em Suplemento) 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 

Emenda nº 1. 
Os Senhores Senadores que a aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
É a seguinte a emenda aprovada: 

 
Nº 1 (CF) 

 
Anexo 3 – Órgãos Auxiliares. 
3.01 – Tribunal de Contas. 
1) Despesas Ordinárias. 
Verba 1.0.00 – Custeio. 
Consignação 1.1.00 – Pessoal Civil. 
Subconsignação 1.1.17 – Gratificação pela 

prestação de serviços extraordinários. 
Onde se lê: Cr$ 350.000,00  
Leia-se: Cr$ 450.000,00. 
Verba 1.0.00 – Custeio. 
Consignação 1.1.00 – Pessoal Civil. 
Subconsignação 1.1.23 – Gratificação 

adicional por tempo de serviço. 
Onde se lê: Cr$ 26.200.000,00  
Leia-se: 
1) Ministros, Procuradores etc. – Cr$ 

3.108.600,00; 
2) Servidores Cr$ 24.182.752,00. 
Total Cr$ 27.291.352 00; 
Verba 1.0.00 – Custeio. 
 

Consignação 1.3.00 – Material de Consumo e 
Transformação. 

Subconsignação 1.3.02 – Artigos de 
expediente etc. 

Onde se lê: Cr$ 2.000.000,00 
Leia-se: 3.622.120,00 
Verba 1.0.00 – Custeio. 
Consignação 1.3.00 – Material de Consumo e 

Transformação. 
Subconsignação 1.3.08 – Gêneros de 

alimentação etc. 
Onde se lê: Cr$ 40.000,00 
Leia-se: Cr$ 50.000,00. 
Verba 1.0.00 – Custeio. 
Consignação 1.4.00 – Material Permanente. 
Subconsignação 1.4.03 – Material bibliográfico 

em geral, filmes. 
Onde se lê: Cr$ 150.000,00 
Leia-se: Cr$ 337.090,00. 
Verba 1.0.00 – Custeio. 
Consignação 1.4.00 – Material Permanente. 
Subconsignação 1.4.04 – Ferramentas etc. 
Onde se lê: Cr$ 60.000,00 
Leia-se: Cr$ 265.000,00. 
Verba 1.0.00 – Custeio. 
Consignação 1.4.00 – Material Permanente. 
Subconsignação 1.4.05 – Materiais e 

Acessórios etc. 
Onde se lê: Cr$ 58.000,00. 
Leia-se: Cr$ 80.000,00. 
Verba 1.0.00 – Custeio. 
Consignação 1.4.00 – Material Permanente. 
Subconsignação 1.4.11– Modelos e utensílios 

de escritórios etc. 
Onde se lê: Cr$ 300.000,00  
Leia-se: Cr$ 782.151,00. 
Verba 1.0.00 – Custeio. 
Consignação 1.4.00 – Material Permanente. 
Subconsignação 1.4.12 – Mobiliário em geral. 
Onde se lê: Cr$ 800.000,00 
Leia-se: Cr$ 1.282.200,00. 
Verba 1.0.00 – Custeio. 
Consignação 1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
Subconsignação 1.5.02 – Passagens etc. 
  



– 1055 – 
 

Onde se lê: Cr$ 500.000,00 
Leia-se: Cr$ 600.000,00. 
2 – Despesas de Capital. 
Verba 4.0.00 – Investimentos. 
Consignação 4.2.00 – Equipamentos e 

Instalações. 
Subconsignação 4.2.01 – Máquinas, motores 

etc. 
Onde se lê: Cr$ 1.500.000,00 
Leia-se: Cr$ 2.312.640,00. 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 

Emenda nº 2. 
Os Senhores Senadores que a aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está rejeitada. 
É a seguinte a emenda rejeitada: 

 
Nº 2 

 
Acrescente-se onde convier: 
Para custear a transferência do Tribunal para 

Brasília Cruzeiros 15.000.000,00. 
O SR. PRESIDENTE: – O projeto volta à 

Comissão de Finanças, para Redação Final. 
Votação, em discussão única, do Projeto de 

Lei da Câmara nº 67, de 1959 (nº 350-59, na 
Câmara), que estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercício financeiro de 1960 – Anexo nº 
4 – Poder Executivo – Subanexo 4.04 – Comissão de 
Readaptação dos Incapazes das Fôrças Armadas – 
tendo Pareceres sob ns. 584 e 621, de 1959, da 
Comissão de Finanças, favorável ao projeto e 
contrário à emenda de Plenário. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o subanexo, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
 

É o seguinte o subanexo aprovado: 
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959, (nº 

350-59, na Câmara), que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício financeiro de 
1960 – Anexo 4 – Subanexo 4.04 – Comissão de 
Readaptação dos Incapazes das Fôrças Armadas. 

 
(Publicado em Suplemento) 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Está rejeitada. 
É a seguinte a emenda rejeitada: 

 
EMENDA 

Nº1 
 

1) Para atender a serviços de qualquer 
natureza com a readaptação e a formação 
profissional dos incapazes das Fôrças Armadas. 

Acrescente-se Cr$ 2.000.000,00 elevando a 
dotação para Cruzeiros 5.100.000,00. 

O SR. PRESIDENTE: – Será feita a devida 
comunicação à Câmara dos Deputados. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 67, de 1959 (nº 350-59), que estima a Receita e 
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro 
de 1960 – Anexo nº 4 – Subanexo 4.01 – Poder 
Executivo – Presidência da República, tendo 
Parecer, sob nº 626, de 1959, da Comissão de 
Finanças, favorável ao projeto e às Emendas ns. 1 e 
2 e oferecendo as de ns. 3 (CF) e 4 (CF). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 

requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário. 
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É lido e, sem debate, aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 398, DE 1959 

 
Nos têrmos dos arts. 212, letra l, e 274, letra b, 

do Regimento Interno, requeiro adiamento da 
discussão única do Projeto de Lei da Câmara nº 67, 
de 1959, – Subanexo 4.01 – Poder Executivo – 
Presidência da República, a fim de ser feita na 
sessão de 30 do corrente. 

Sala das Sessões, em 29 de outubro de 1959. 
– Lameira Bittencourt. 

O SR. PRESIDENTE: – Em virtude da 
deliberação do Plenário, o projeto sai da Ordem do 
Dia para voltar oportunamente. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 

nº 67, de 1959, (nº 350-59, na Câmara, que estima 
a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1960 – Anexo nº 4 – Poder 
Executivo – Subanexo 4.02 – Departamento 
Administrativo do Serviço Público, tendo Parecer, 
sob nº 627, de 1959, da Comissão de Finanças, 
favorável ao projeto, com as Emendas que oferece 
de ns. 1 (CF) a 8 (CF). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 

projeto e as emendas. 
Se nenhum dos Senhores Senadores  

desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. 
(Pausa). 

Está encerrada. 
Em votação o projeto sem prejuízo das 

emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
 

É o seguinte o projeto aprovado: 
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1959, (nº 

350-59, na Câmara), que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para exercício financeiro de 1960 
– Anexo – 4 – Subanexo 4.02 – Departamento 
Administrativo do Serviço Público. 

 
(Publicado em Suplemento) 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação as 

emendas. 
Os Senhores Senadores que as aprovam, 

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

 
Nº 1 (C.F.) 

 
4.02 – Departamento Administrativo do 

Serviço Público. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.04 – Salários de mensalistas. 
Onde se lê: Cr$ 47.236.600,00. 
Leia-se: Cr$ 56.236.600,00. 

 
Nº 2 (C.F.) 

 
4.02 – Departamento Administrativo do 

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

serviço. 
Onde se lê: Cr$ 2.000.000,00. 
Leia-se: Cr$ 2.800.000,00. 

 
Nº 3 (C.F.) 

 
Presidência da República. 
4.02 – Departamento Administrativo do 

Serviço Público. 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação. 
1.3.13 – Vestuários, uniformes, equipamentos 

e acessórios, roupa de cama, mesa e banho. 
Onde se lê: Cr$ 500.000,00. 
Aumente-se para: Cr$ 700.000,00. 
  



– 1057 – 
 

Nº 4 (C.F.) 
 

Presidência da República. 
4.02 – Departamento Administrativo do 

Serviço Público. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.11 – Seleção, aperfeiçoamento e 

especialização de pessoal. 
Onde se lê: 3.500,00. 
Aumente-se: para Cr$ 5.500,00. 

 
Nº 5 (C.F.) 

 
4.02 – Departamento Administrativo do 

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

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

proveniência com os trabalhos de elaboração e 
execução orçamentária, inclusive elaboração de 
estudos, pesquisas, levantamentos estatísticos, 
análises econômico financeiro e inspecções para 
acompanhamento da execução orçamentária. 

Onde se lê: Cr$ 1.000.000,00. 
Leia-se: Cr$ 1.300.000,00. 

 
Nº 6 (C.F.) 

 
Presidência da República. 
4.02 – Departamento Administrativo do 

Serviço Público. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
Onde se lê: 
4) Despesas de qualquer natureza com a 

participação do DASP em programas especiais junto 
ao Instituto Internacional de Ciências Administrativas 
em Bruxelas e a outras entidades de Administração 
Pública, nacionais e estrangeiras. – 1.500.000. 

Leia-se: 
4) Despesas de qualquer natureza  

com a participação do DASP em programas 
especiais com o Instituto Internacional de  
Ciências Administrativas de Bruxelas (Se- 
 

ção Brasileira) e a outras entidades de Administração 
Pública, nacionais e estrangeiras – 2.000.000. 

 
Nº 7 (C.F.) 

 
4.02 – Departamento Administrativo do 

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

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

mecanização da elaboração e contrôle da execução 
orçamentária e com o cadastro de pessoal do serviço 
público. 

Onde se lê: Cr$ 1.000.000.00. 
Leia-se: Cr$ 2.000.000,00. 

 
Nº 8 (C.F.) 

 
Inclua-se: 
4.02 – Departamento Administrativo do 

Serviço Público (Encargos Gerais). 
Despesas Ordinárias. 
Consignação 1.6.00 – Encargos Diversos. 
Subconsignações: 
1.6.29 – Diversos. 
1) Despesas de qualquer natureza com a 

remoção do pessoal para Brasília, inclusive 
amortização, aluguel e arrendamento de imóveis – 
Cr$ 1.050.000,00. 

2) Despesas de qualquer natureza com a 
transferência de repartições da administração pública 
federal para Brasília, inclusive aquisição de material, 
equipamentos, reparos, adaptações e construção de 
imóveis mediante convênio com o Grupo de Trabalho 
de Brasília, criado, pelo Decreto nº 43.285, de 25-2-
58 – Cr$ 400.000,00. 

Total da Consignação 1.6.00 – Cr$ 
1.450.000,00. 

Total da Verba 1.0.00 – Cruzeiros 
1.450.000,00. 

Total das Despesas Ordinárias – Cr$ 
1.450.000,00. 

Total Geral – Cr$ 1.450.000,00. 
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O SR. PRESIDENTE: – A matéria vai à 
Comissão de Finanças para Redação Final. 

 
Discussão única do Parecer da Comissão de 

Relações Exteriores sôbre a Mensagem nº 182, de 
1959, pela qual o Sr. Presidente da República 
submete ao Senado a escolha do Sr. Celso Raul 
Garcia para o cargo de Enviado Extraordinário e 
Ministro Plenipotenciário do Brasil junto ao Govêrno 
do Irã. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Dada a natureza da 

matéria, a sessão vai ser convertida em secreta, de 
acôrdo com o Regimento. 

Peço aos Senhores funcionários da Mesa 
tomem as providências nesse sentido. 

A sessão transforma-se em secreta às 21 
horas e 45 minutos e volta a ser pública às 21 horas 
e 50 minutos. 

O SR. PRESIDENTE: – Está reaberta a 
sessão pública. Esgotada a matéria da Ordem do 
Dia, vai-se proceder à votação do requerimento de 
urgência lido na hora do Expediente e de autoria do 
nobre Senador Lameira Bittencourt. 

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

De acôrdo com a deliberação do Plenário, a 
matéria será incluída na Ordem do Dia da terceira 
sessão ordinária que se seguir a esta. 

Não há orador inscrito para esta oportunidade. 
(Pausa). 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 
sessão, designando para a de amanhã, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Votação, em discussão única, do Projeto 

de Decreto Legislativo nº 18, de 1959, originário do 
 

Senado, que concede anistia a trabalhadores ou 
servidores de emprêsa estatal ou privada (em regime 
de urgência, nos têrmos do art. 330, letra c do 
Regimento interno, em virtude do Requerimento nº 
383, de 1959, do Sr. Jefferson de Aguiar e outros 
Senhores Senadores, aprovado na sessão de 22 do 
corrente), tendo Pareceres Favoráveis sob ns. 630 e 
631, da Comissão de Legislação Social e de 
Segurança Nacional e dependendo de 
pronunciamento das mesmas Comissões sôbre a 
emenda de Plenário. 

2 – Votação, em discussão única, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 202, de 1958, (nº 3.109, de 
1957, na Câmara dos Deputados), que abre o credito 
extraordinario de Cr$ 50.000.000,00, destinado a 
atender aos prejuízos causados pelas enchentes no 
Vale do Itajaí, no Estado de Santa Catarina, tendo 
Pareceres (ns. 323, 384, 595 e 596, de 1959): I – 
Sôbre o projeto – da Comissão de Finanças, 
favorável, nos têrmos do substitutivo que oferece e 
da Comissão de Constituição e Justiça, favorável, ao 
substitutivo oferecido pela Comissão de Finanças. II 
– Sôbre a emenda de Plenário – da Comissão de 
Constituição e Justiça, favorável, e da Comissão de 
Finanças, contrário, com voto em separado do 
Senador Francisco Gallotti. 

3 – Votação, em primeira discussão, do 
Projeto de Emenda à Constituição nº 1, de 1959, 
que altera dispositivos constitucionais referentes à 
localização da Capital Federal a fim de possibilitar a 
sua transferência para Brasília, tendo Pareceres da 
Comissão Especial: I – Sôbre o Projeto (nº 230, de 
1959), favorável, salvo quanto aos arts. 11, § 5º do 
art. 26, art. 63 e art. 8º (com voto em separado do 
Sr. Attílio Vivacqua); II – Sôbre o Substitutivo de 
Plenário – nº 507, de 1959, favorável, em parte 
(com voto em separado do Sr. Senador Attílio 
Vivacqua). 
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4 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 216, de 1958, (nº 3.044, de 1957, na 
Câmara dos Deputados), que concede o auxílio de 
Cr$ 2.000.000.00 à Associação Evangélica de 
Catequeses dos índios, com sede em São Paulo, 
Estado de São Paulo, tendo Pareceres Favoráveis, 
sob ns. 597 e 598, de 1959, das Comissões de 
Constituição e Justiça e do Finanças. 

5 – Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 
nº 59, de 1959 (nº 4.802, de 1959, na Câmara dos  
 

Deputados), que amplia a aplicação do crédito de 
Cr$ 582.424.000,00, aberta pela Lei nº 3.430, de 15 
de julho de 1958, e destinado ao pagamento de 
repouso, qüinqüênios e salário-família de marítimos 
que servem no Lóide Brasileiro, tendo Parecer 
Favorável, sob nº 609, de 1959, da Comissão de 
Finanças. 

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

minutos. 
  



153ª SESSÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 4ª LEGISLATURA, EM 30 DE OUTUBRO DE 1959 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. CUNHA MELLO 
 

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

Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Lameira Bittencourt. 
Zacharias de Assumpção. 
Lobão da Silveira. 
Victorino Freire. 
Públio de Mello. 
Leônidas Mello. 
Mathias Olympio. 
Victorino Corrêa. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Menezes Pimentel. 
Sérgio Marinho. 
Reginaldo Fernandes. 
Dix-Huit Rosado. 
Argemiro de Figueiredo. 
Ruy Carneiro. 
Jarbas Maranhão. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Silvestre Péricles. 
Lourival Fontes. 
Heribaldo Vieira. 
Ovídio Teixeira. 
Lima Teixeira. 
Otávio Mangabeira. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Paulo Fernandes. 
Arlindo Rodrigues. 
Miguel Couto. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Afonso Arinos. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Milton Campos. 
Moura Andrade. 
 

Lino de Mattos. 
Coimbra Bueno. 
Taciano de Mello. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Fernando Corrêa. 
Alô Guimarães. 
Gaspar Velloso. 
Souza Naves. 
Francisco Gallotti. 
Saulo Ramos. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. 
Guido Mondin. – (54). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 54 Senhores 
Senadores. 

Havendo número legal, declaro aberta a 
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Senhor Secretário procede à leitura da Ata 

da sessão anterior, que, posta em discussão, é sem 
debate aprovada. 

O Senhor Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

Aviso 
 

Do Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas, 
nos seguintes têrmos: 

Aviso nº 404-GM. 
Em 27 de outubro de 1959. 
Senhor Primeiro Secretário. 
Pelo Aviso nº 54-GM, de 19 de fevereiro 

último, meu antecessor teve ocasião de remeter a V. 
Exa. para atendimento parcial ao Requerimento nº 
184-58, do eminente Senador Lino de Mattos, as in-  
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formações pedidas, referentes aos seguintes órgãos 
dêste Ministério: 

Comissão Executiva do Plano Postal 
Telegráfico. 

Departamento Nacional de Iluminação e Gás. 
Departamento Nacional de Obras de 

Saneamento. 
Conselho Rodoviário Nacional. 
Comissão do Plano Geral de Viação Nacional. 
Conselho Nacional de Minas e Metalurgia. 
Comissão Técnica de Rádio. 
Rêde Ferroviária Federal S.A. 
Departamento dos Correios e Telégrafos. 
Departamento Nacional de Estradas de Ferro. 
Departamento Nacional de Obras Contra as 

Sêcas. 
Administração do Pôrto do Rio de Janeiro. 
Comissão de Marinha Mercante. 
Lóide Brasileiro. 
Companhia Nacional de Navegação Costeira e 
Departamento Nacional de Estradas de 

Rodagem (parte). 
2. Com o presente estou remetendo a V. Exa. 

as informações referentes ao Departamento Nacional 
de Portos, Rios e Canais e mais uma parte, relativa ao 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, 
ficando restando, para remessa posterior, apenas os 
dados concernentes aos Distritos Rodoviários 
Federais sediados nos Estados do Pará e Mato 
Grosso, que pela distância em que se situam desta 
Capital, carecem de tempo maior que os demais. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Exa. os protestos de minha elevada estima e distinta 
consideração. – Ernani do Amaral Peixoto. 

Proc. nº 11.329-59 MVOP. 
Of. nº 881 – Em 8 de maio de 1959. 
Do Diretor Geral do Departamento Nacional de 

Portos, Rios e Canais. 

Ao Chefe do Gabinete do Senhor Ministro da 
Viação e Obras Públicas. 

Assunto – Requerimento de Informação nº 
184-58, do Senado Federal. 

Sr. Chefe do Gabinete. 
Em resposta ao Ofício nº 2.380, de 16 de 

junho do ano passado, relativamente ao 
Requerimento nº 184, de 1958, apresentado pelo 
Senhor Senador Lino de Mattos, indagando quantas 
pessoas foram nomeadas, a qualquer título, nos 
últimos noventa dias anteriores à publicação do 
Decreto nº 43.716, de 19 de maio de 1958, 
comunico-vos que, neste departamento, foram feitas 
as seguintes nomeações: 

1) Antônio Onofre de Oliveira, como Draguista 
da Comissão de Estudos e Obras do Baixo Parnaíba, 
com a diária de Cr$ 100,00, e admitido pela Portaria 
nº 32-OB, de 17 de maio de 1958; 

2) Lindomar Targino Cardoso, como Operário 
de Primeira Classe, da mesma Comissão, com a 
diária de Cr$ 85,00, e admitido pela Portaria nº 33-
OB, da mesma data; 

3) Roseno Jorge da Costa, como Mestre de 
Obras, da mesma Comissão, com a diária de 
Cruzeiros 120,00, e admitido pela Portaria nº 34-OB, 
da mesma data, sendo tôdas essas admissões feitas 
de acôrdo com autorização constante da Exposição 
de Motivos nº 256, de 19 de fevereiro de 1958, do 
DASP; 

4) Geraldo Barreto Sobral, nomeado 
Escriturário Classe "E", com o ordenado de Cr$ 
6.500,00, por decreto de 27 de fevereiro de 1958. 

Sirvo-me do ensejo para vos apresentar os 
protestos de minha elevada estima e 
consideração. – (a) Gilberto Canedo de 
Magalhães, Diretor-Geral. 
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17º DISTRITO RODOVIÁRIO FEDERAL  
  Data 

Nome – Sexo – Cargo ou Função Salário de 
Admissão 

   
Venceslau Conceição – Masculino – Trabalhador ..... 3.000,00 1-2-58 
Lauro Catarina – Masculino – Trabalhador ................ 3.000,00 1-2-58 
Manoel dos Santos – Masculino – Trabalhador ......... 3.000,00 1-2-58 
Wanderley Motta – Masculino – Pintor ....................... 6.500,00 22-2-58 
Lauro Floriano dos Santos – Masculino – Desenhista  4.600,00 24-2-58 
Péricles Rocha de Sá – Masculino – Engenheiro ...... 11.500,00 1-3-58 
Geofredo Gomes Motté – Masculino – Eletricista ...... 6.500,00 6-3-58 
Orly Vieira do Nascimento – Masculino – 
Trabalhador................................................................ 3.000,00 6-3-58 
Acendino dos Reis – Masculino – Ajudante 
(Topógrafo) ................................................................. 4.600,00 7-3-58 
Gercino Souza Rocha – Masculino – Operador de 
Máquinas .................................................................... 6.000,00 18-3-58 
Nélson Klein – Masculino – Operador de Máquinas .. 6.000,00 18-3-58 
Itamar Fernandes Vieira – Masculino – Operador de 
Máquinas .................................................................... 6.000,00 25-3-58 
Elias Alvarenga – Masculino – Operador de 
Máquinas .................................................................... 6.000,00 25-3-58 
José Rodrigues Manso – Masculino – Operador de 
Máquinas .................................................................... 6.000,00 26-3-58 
Donato Reynaldo Centoducatte – Masculino – 
Auxiliar Administrativo ................................................ 

 
5.500,00 

 
1-4-58 

Natal Piumbini – Masculino – Auxiliar Administrativo . 5.000,00 15-4-58 
Eliene de Souza Santos – Masculino – Ajudante 
(O.M.) ......................................................................... 3.400,00 18-4-58 
Alpheu Feitosa Filho – Masculino – Ajudante 
(Topógrafo) ................................................................. 3.400,00 24-4-58 
Darcy Moreira – Masculino – Motorista ...................... 4.600,00 28-4-58 
Antônio Fernandes da Silva – Masculino – Motorista.  4.600,00 1-5-58 
Nilo Teixeira Campos – Masculino – Engenheiro ....... 11.500,00 2-5-58 
Edilberto Breziniscki – Masculino – Ajudante 
(Desenhista) ............................................................... 3.400,00 2-5-58 
Antônio Rodrigues – Masculino – Trabalhador .......... 3.000,00 2-5-58 
Shirley Fernandes D'Avila – Masculino – Topógrafo .. 7.000,00 2-5-58 
Izidro Siqueira Netto – Masculino – Trabalhador ....... 3.000,00 2-5-58 
Jacy Vieira Machado – Masculino – Escrevente ........ 3.400,00 2-5-58 
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  Data 
Nome – Sexo – Cargo ou Função Salário de  

Admissão 
Aylton Garcia de Souza – Masculino – Trabalhador .. 3.000,00 5- 5-58 
Elpídio Pereira da Silva – Masculino – Trabalhador.... 3.000,00 5- 5-58 
Waldemar Hulle – Masculino – Escrevente ................ 3.400,00 8- 5-58 
Júlio Siqueira – Masculino – Motorista ....................... 4.600,00 9- 5-58 
Heida Farani Vieira – Feminino – Auxiliar 
Administrativo ............................................................. 4.600,00 10- 5-58 
Felippe Nery da Conceição – Masculino – Motorista . 4.600,00 12- 5-58 
Romeu da Costa Lima – Masculino – Topógrafo ....... 8.000,00 15- 5-58 
 

10º DISTRITO RODOVIÁRIO FEDERAL 
 

 

  Data 
Nome – Sexo – Cargo ou Função Salário de  

Admissão 
Eloy Pedro Fochesato – Masculino – Motorista ......... 3.800,00 19- 2-58 
Luiz Aury dos Santos – Masculino – Ajudante ........... 3.800,00 24 2-58 
Sérgio Uziel Domingues – Masculino – Engenheiro .. 11.500,00 7- 5-58 

 
9º DISTRITO RODOVIÁRIO FEDERAL 

 

 

  Data 
Nome – Sexo – Cargo ou Função Salário de 

 Admissão 
Rudy Mário Lehmann – Masculino – Escrevente ....... 4.200,00 25- 2-58 
Antônio Clydon Siqueira – Masculino – Escrevente ... 4.200,00 25- 2-58 
Duarte Teixeira do Nascimento – Masculino – 
Trabalhador ................................................................ 2.500,00 25- 2-58 
Ludovico Niesponginski – Masculino – Jardineiro ...... 2.300,00 25- 2-58 
Arno Wolter – Masculino – Engenheiro ...................... 11.500,00 12- 3-58 
Adavio Cutunduva – Masculino – Motorista ............... 5.000,00 19-3-58 
Nestor Antônio da Silva – Masculino – Operador de 
Máquinas .................................................................... 6.000,00 25- 3-58 
João Cela Militão – Masculino – Desenhista .............. 6.500,00 27-3-58 
Maria do Carmo de Aquino Neves – Feminino – 
Escrevente .................................................................. 2.700,00 1- 4-58 
José Conrado de Souza Neto – Masculino – 
Motorista ..................................................................... 3.800,00 3- 4-58 
Evandro Pereira – Masculino – Trabalhador .............. 2.500,00 14- 4-58 
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  Data 
Nome – Sexo – Cargo ou Função Salário de  

Admissão 
Elói Agapito Pereira – Masculino – Trabalhador ........ 2.500,00 17-4-58 
Lauro Alves Xavier – Masculino – Topógrafo ............. 7.000,00 24- 4-58 
João Carlos Bachmann – Masculino – Topógrafo ...... 8.000,00 7- 5-58 
Edison Ruggeri Metzger – Masculino – Desenhista ... 6.500,00 9- 5-58 
 

4º DISTRITO RODOVIÁRIO FEDERAL 
 

 

  Data 
Nome – Sexo – Cargo ou Função Salário de 

Admissão 
Francisco Pereira Lira – Masculino – Motorista ......... 2.500,00 1-3-58 
Giovani Rodrigues Pôrto – Masculino – Escrevente .. 3.800,00 21-3-58 
Djalma Ferreira de Souza – Masculino – Topógrafo .. 4.600,00 21-3-58 
Everaldo de Azevedo Pontes – Masculino – Arquiteto  11.500,00 1-4-58 
Paulo de Albuquerque Jungmann – Masculino – 
Advogado ................................................................... 11.500,00 1-4 58 
Hermano R. S. Vilarouco – Masculino – Desenhista .. 4.200,00 8- 4-58 
Olavo Ribeiro Viana Filho – Masculino – Engenheiro  11.500,00 18-4-58 
Avelino Cardoso da Trindade – Masculino – 
Motorista ..................................................................... 2.500,00 1- 3-58 
Luiz Gonzaga Barroso – Masculino – Escrevente ...... 4.200,00 1- 3-58 
Ademar Martins Bezerra – Masculino – Trabalhador . 2.100,00 3- 3-58 
Anísio Ferreira da Silva – Masculino – Trabalhador .. 2.100,00 3- 3-58 
Tiago José Gonçalves – Masculino – Trabalhador .... 2.100.00 14-3-58 
Vicente Pereira da Silva – Masculino – Motorista ...... 2.500,00 24-3-58 
Gerson Guilherme de Souza – Masculino – 
Trabalhador ................................................................ 2.100,00 1-4-58 
Hugo Rodrigues Lima – Masculino – Topógrafo ........ 8.000,00 1-4-58 
Manoel M. R. de Azevedo – Masculino – Engenheiro  11.500,00 1-4-58 
João Alves Pôrto – Masculino – Trabalhador ............. 2.100,00 11-4-58 
Lídio Matias Leite – Masculino – Trabalhador ............ 2.100,00 11-4-58 
Aluízio Juvino do Nascimento – Masculino – 
Trabalhador ................................................................ 2.100,00 11-4-58 
Artur Juvino do Nascimento – Masculino – 
Trabalhador ................................................................ 2.100,00 11-4-58 
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  Data 
Nome – Sexo – Cargo ou Função Salário de  

Admissão 
Artur Victor dos Santos – Masculino – Trabalhador .......... 2.100,00 11-4-58 
Paulo Celestino de Almeida – Masculino – Trabalhador. .. 2.100,00 11-4-58 
João Herculino Sobrinho – Masculino – Trabalhador ....... 2.100,00 13-4-58 
Maria de Lourdes M. Agra – Feminina – Cozinheira ......... 2.100,00 11-4-58 
Antônio Quaresma de Souza – Masculino – Trabalhador.  2.100,00 13-4-58 
José Francisco da Silva – Masculino – Trabalhador ......... 2.100,00 14-4-58 
Eliezer Rodrigues de Barros – Masculino – Topógrafo ..... 10.000,00 14-4-58 
João Lucas Sobrinho – Masculino – Trabalhador ............. 2.100,00 16-4-58 
Carlos José da Costa – Masculino Trabalhador ............... 2.100,00 16-4-58 
Diógenes Leopoldo Brasil – Masculino – Trabalhador ...... 2.300,00 17-4-58 
Severino Barbosa de Oliveira – Masculino – Trabalhador. 2.300,00 17-4-58 
Higino Lola de Oliveira – Masculino – Trabalhador .......... 2.300,00 17-4-58 
Manoel Costa Pôrto – Masculino – Trabalhador ............... 2.300,00 17-4-58 
Valdecy de Sá Leal – Masculino – Motorista .................... 2.500,00 18-4-58 
Francisco de Melo dos Santos – Masculino – 
Trabalhador....................................................................... 2.100,00 20-4-58 
João Veríssimo Sobral – Masculino – Trabalhador ........... 2.100,00 23-4-58 
Antônio Gomes de Lima – Masculino – Lanterneiro ......... 4.600,00 24-4-58 
Manoel Vicente de Araújo – Masculino – Motorista .......... 2.700,00 29-4-58 
José S. de Barros Branco – Masculino – Desenhista ....... 4.600,00 1-5-58 
Almir A. de Oliveira Reys – Masculino – Desenhista ........ 4.600,00 1-5-58 
João Reis Pinheiro – Masculino – Tc. Campo .................. 4.600,00 1-5-58 
João Batista Rocha – Masculino – Trabalhador ................ 2.300,00 1-5-58 
José Pedro da Silva – Masculino – Operador Máquinas .. 4.600,00 1-5-58 
José Laurindo da Silva – Masculino – Trabalhador .......... 2.300,00 1-5-58 
Euclides Antônio dos Anjos – Masculino – Motorista ........ 2.500,00 2-5-58 
João Oliveira Gomes – Masculino – Ajudante .................. 2.100,00 2-5-58 
Dézio Gonzaga – Mas. – Trabalhador............................... 2.100,00 2-5-58 
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  Data 
Nome – Sexo – Cargo ou Função Salário de  

Admissão 
Jaime Vicente de Amorim – Masculino – Trabalhador ..... 2.100,00 2-5-58 
José Joaquim da Silva – Masculino – Motorista .............. 2.700,00 6- 5-58 
José Xavier de Andrade – Masculino – Motorista ............ 2.700,00 7- 5-58 
Severino Francisco da Silva – Masculino – Trabalhador . 2.100,00 14-5-58 
Joaquim Antônio P. Silveira – Masculino – Laboratorista  4.200,00 16- 5-58 
Cláudio Tenório – Masculino – Escrevente ...................... 3.800,00 16- 5-58 
Pierre de Oliveira Carvalho – Masculino – Motorista ....... 2.700,00 18- 5-58 
Divany Ibrahim de Souza – Fem. – Escrevente ............... 3.800,00 19- 5-58 
José Sílvio Leal – Masc. – Escrevente ............................. 3.800,00 19- 5-58 
Inocêncio Rodrigues dos Santos – Masculino – Motorista 2.500,00 1- 4-58 
Bartolomeu Souza de Menezes – Masculino – Tec. 
Campo .............................................................................. 

4.600,00 1- 4-58 

Arnóbio Morais da Silva – Masculino – Trabalhador ........ 2.100,00 1- 4-58 
Sebastião Barbosa da Silva – Masculino – Pedreiro ....... 2.500,00 15- 4-58 
Antônio Galdino Filho – Masculino – Trabalhador ........... 2.100,00 19- 5-58 
 

Dê-se conhecimento ao Requerente 
 

PARECER 
Nº 654, DE 1959 

 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 6, de 1959. 
 
Relator: Sr. Ary Vianna. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fls. 

anexas) do Projeto de Decreto Legislativo nº 6, de 
1959 originário da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, em 29 de outubro de 
1959. – Mourão Vieira, Presidente. – Ary Vianna, 
Relator. – Menezes Pimentel. 

ANEXO AO PARECER 
Nº 654, DE 1959 

 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 6, de 1959. 
 
Faço saber que o Congresso Nacional 

aprovou nos têrmos do art. 66, inciso I, da 
Constituição Federal, e eu promulgo, o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

Nº ... – 1959 
 
Aprova os acordos sôbre Cooperação Técnica 

e Programas de Serviços Técnicos Especiais 
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concluídos entre o Brasil e os Estados Unidos da 
América. 

 
Art. 1º São aprovados o Acôrdo Básico de 

Cooperação Técnica e o Acôrdo sôbre Programas de 
Serviços Técnicos Especiais, concluídos entre o 
Brasil e os Estados Unidos da América, e assinados 
no Rio de Janeiro, a 19 de dezembro de 1950 e 30 
de maio de 1953, respectivamente. 

Art. 2º Êste decreto legislativo entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 
PARECER 

Nº 655, DE 1959 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre 
Projeto de Lei do Senado nº 27, de 1959, que 
reintegra no serviço público da União, todos os 
servidores federais que, no período de 24 de janeiro 
de 1946 a 9 de abril de 1956, foram demitidos ou 
desligados de seus cargos e funções pelo fato de 
terem sido aposentados por instituições de 
previdência social, e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo. 
O Projeto de Lei nº 27, de 1959, é da autoria 

do nobre Senador Lino de Mattos – "Reintegra no 
Serviço Público da União, todos os servidores 
federais que, no período de 24 de janeiro de 1946 a 
9 de abril de 1956, foram demitidos ou desligados 
dos seus cargos e funções pelo fato de terem sido 
aposentados por instituições de previdência social". 

Como se vê, trata-se de uma proposição 
relevante, não só no seu aspecto jurídico constitucional 
mas também no ângulo da Administração Pública. 
Antes de emitirmos o nosso parecer, requeremos que 
seja ouvido o DASP sôbre a repercussão do  
projeto nos quadros do funcionalismo público, 
esclarecendo-se, simultâneamente, as razões legais 
 

que autorizaram, ao tempo, as demissões e 
desligamentos dos funcionários a que se refere o 
Projeto de Lei nº 27, de 1959 

Não nos animamos a conceder uma 
reintegração em massa de funcionários, sem os 
esclarecimentos que ora solicitamos. 

Sala das Comissões, em 28 de outubro de 
1959. Daniel Krieger, Presidente em exercício. – 
Argemiro de Figueiredo, Relator. – Jefferson de 
Aguiar. – Milton Campos. – João Villasbôas. – Ruy 
Carneiro. – Lima Guimarães. – Attílio Vivacqua. 

 
PARECER 

Nº 656, DE 1959 
 
Da Comissão de Transportes, Comunicações 

e Obras Públicas sôbre o Projeto de Lei do Senado 
nº 28, de 1957, que modifica o Decreto-lei nº 3.651, 
de 25 de setembro de 1941, que dá nova redação ao 
Código Nacional do Trânsito. 

 
Relator: Sr. Taciano de Mello. 
De iniciativa do nobre Senador Lino de 

Mattos, o presente projeto modifica o Código 
Nacional do Trânsito (Decreto-lei nº 3.651, de 25 de 
setembro de 1941), determinando várias 
providências, no sentido de melhor disciplinar o uso 
de motocicletas, motonetas e demais veículos 
congêneres, tendo em vista a segurança e a 
tranqüilidade das populações. 

Assim, o art. 1º proíbe no perímetro urbano, no 
período compreendido entre as 22 e 6 horas, o 
trânsito de motocicletas que, não disponham de 
dispositivo silenciador das explosões do motor. 

O art. 2º dispõe que não poderá ser licenciado 
o veículo sem o cumprimento da exigência do artigo 
52, f, do Código Nacional do Trânsito, isto é, a 
colocação do aparelho denominado silencioso. 

Finalmente, institui o projeto (art. 3º) a multa 
de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) aos infra- 
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tores daquelas disposições e apreensão do veículo 
na reincidência. 

A douta Comissão de Constituição e Justiça, 
antes de se manifestar sôbre o projeto, solicitou 
audiência do Conselho Nacional do Trânsito sôbre as 
inovações que o mesmo apresenta, tendo aquêle 
órgão se pronunciado contràriamente a elas, por 
inconvenientes e inoportunas. 

Demais, conforme bem acentuou a ilustrada 
Comissão de Constituição e Justiça, não obedeceria 
melhor técnica legislativa o adotar-se modificação 
parcial do Código Nacional do Trânsito, "que só pode 
funcionar como um todo". 

Embora louvando, pelas suas altas finalidades, 
o projeto sob o nosso exame, concluímos 
contràriamente à sua aprovação, em face dos 
argumentos apontados e que acolhemos. 

É o parecer. 
Sala das Comissões, em 28 de outubro de 

1959. – Francisco Gallotti, Presidente. – Taciano de 
Mello, Relator. – Coimbra Bueno. – Ary Vianna. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador Coimbra 
Bueno, primeiro orador inscrito. 

O SR. COIMBRA BUENO (*): – Sr. 
Presidente, Senhores Senadores: encerro, com o 
meu discurso de hoje, o ciclo de três estudos sôbre a 
pecuária, como modesta contribuição de 
representante de um Estado cuja principal atividade 
econômica reside no boi. No primeiro, limitei-me a 
considerações gerais e li para o Senado a série de 
treze documentos da Confederação Rural Brasileira, 
que poderão caracterizar, como disse, o 
desenvolvimento da atual crise intervencionista da 
COFAP, da COAP, no mercado da carne. 

No segundo, desci a detalhes,  
uma boa parte dêles frutos de ob- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

servações pessoais e que constituíram a razão 
principal dos meus repetidos afastamentos das 
sessões desta Casa nos primeiros trimestres do 
corrente ano, tempo êste que dediquei, 
principalmente, a trabalhos, estudos, e uma 
retomada de contato com os problemas agrícolas e 
pecuários de vastas extensões de meu Estado e do 
Triângulo Mineiro, tendo percorrido dezenas de 
fazendas e milhares de quilômetros de rodovias 
precárias. 

Sr. Presidente, graças à colaboração da 
Inspetoria Regional de Estatística de Goiás, em 
boa hora entregue à responsabilidade e 
competente direção do Sr. Célio Fonseca, 
consegui, na minha última estada em Goiás, 
completar uma série de levantamentos relativos à 
pecuária, que lerei hoje para conhecimento do 
Senado. Entendo que êsses dados colocados 
como o fizemos, poderão dar margem a uma série 
de estudos de alto interêsse para os planos de 
desenvolvimento dos gados bovino, suíno, ovino e 
caprino em nosso País. 

Tratei de vários aspectos relativos à solução, a 
longo têrmo, do problema da pecuária, na certeza de 
estar prestando colaboração aos poderes 
constituídos, mormente quando critiquei um dos 
pontos do qual, julgo, decorrer o desestímulo da 
produção nacional e tôdas as crises, sobretudo de 
abastecimento a que temos assistido no Brasil, no 
decurso dos últimos anos. 

Debati aqui o assunto e busquei apoio no 
próprio Senado Federal, no Executivo e na outra 
Casa do Parlamento. Argumentei desta tribuna que a 
extinção da COFAP e da COAP tem constituído, nos 
últimos tempos, desejo ardente do Executivo e do 
Congresso Nacional e que só não foi concretizado 
pela pressão habitual, como, por exemplo, a de que 
o pessoal nêles lotado ficaria deslocado, sem ter 
para onde ir. 

O SR. TACIANO DE MELLO: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

 



– 1069 – 
 

O SR. COIMBRA BUENO: – Com muito 
prazer. 

O SR. TACIANO DE MELLO: – Não concordo 
com a conclusão de Vossa Excelência de que o 
Executivo e Legislativo foram contra a COFAP. 
Todos votaram pela continuação dêsse órgão, que 
consideram um mal necessário. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Responderei, 
com muito prazer, ao aparte de V. Exa. Procuro 
argumentar com a própria atuação do Congresso no 
particular. Quando sucessivas vêzes prorrogamos a 
vigência da COFAP – órgão criado em função da 
guerra e que já devia ter sido extinto, como o foram 
organizações congêneres, em quase todos os 
países civilizados, que arcaram, diretamente, com 
as conseqüências do conflito mundial – dizia-se, no 
Senado e na Câmara, bem como no Executivo, alto 
e bom som, que se pretendia extinguir essa 
autarquia. 

Foram, naturalmente, as gestões, que  
nos habituamos a presenciar nos corredores da 
Câmara, do Senado e dos Palácios do Executivo, 
que fizeram com que essa excrescência, êsse resto 
da Ditadura e da guerra continuasse a perturbar a 
vida econômica do País. Essa intromissão indébita 
na economia privada é, sem dúvida, fator de 
desestímulo tremendo e a principal responsável pelo 
estado em que nos encontramos, sobretudo no 
tocante ao abastecimento de gêneros de primeira 
necessidade. Evidentemente, os produtores, que  
se sabem sujeitos, de um momento para o outro, a 
verem o fruto do seu trabalho submetido às 
arbitrariedades dos tabelamentos de última hora, 
porque é ao que estamos sempre assistindo, 
medidas de corre-corre, como se estivéssemos  
em guerra, preferem deixar as fazendas e seguir  
o "bom exemplo" dos que recreiam no litoral. 
Mudam-se, então, para as capitais, como Vos- 
 

sa Excelência e os representantes de outros Estados 
pecuaristas sabem. 

Vi inúmeros fazendeiros venderem o gado e 
até a própria terra, que lhes veio dos bisavos, para 
emprestar dinheiro a juros de 3, 4 e 5 por cento ao 
mês. Esse é um fato que se observa a cada passo, 
em Goiânia, e nada se pode dizer, porquanto vivem 
êles sacrificados, num corre-corre para garantir a 
sobrevivência, espalhados por êste País imenso, 
sem jamais obterem compensação pelo trabalho feito 
à custa do suor do rosto. Há, sem dúvida, Sr. 
Presidente, associações que os representam; mas 
elas não congregam, ainda hoje, a necessária fôrça 
para ampará-los, como acontece nos Estados 
Unidos. Nesse país, como todos sabem, tem grande 
influência política a massa rural, que obriga o Poder 
Executivo a amparar e até subvencionar a produção 
agrícola e pecuária, garantindo-lhe paga justa. Não 
é, infelizmente, o que se verifica no Brasil, e atribuo 
êsse estado de coisas ao intervencionismo 
descabido. Na realidade, em sã consciência, essa 
organização, criada na emergência da guerra, há 
muitos anos, deveria estar extinta. Qualquer 
economista que nos tenha visitado, nos últimos dez 
anos, terá observado, de pronto, a razão de tudo. Na 
Alemanha, na França e na Inglaterra, em todos os 
países que sofreram as conseqüências da guerra na 
própria carne, inclusive o Japão, três ou quatro anos 
após não se tinha mais racionamento; o Brasil, 
entretanto, continua a manter órgão como a COFAP. 
Por que? 

O SR. TACIANO DE MELLO: – Permite V. 
Exa. um aparte ? 

O SR. COIMBRA BUENO: – Com muita 
satisfação. 

O SR. TACIANO DE MELLO: – Estou  
de pleno acôrdo com V. Exa. no tocante à vida 
custosa e injusta que levam os lavradores e pecua- 
-  
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ristas em nosso País; mas, na campanha atual da 
carne, há verdadeira distorsão; porque o fazendeiro, 
o pecuarista, nada têm que ver com o preço atual do 
produto. Vossa Excelência, que representa o meu 
Estado, aliás com muito brilho, conhece 
profundamente os nossos problemas. Governador 
que foi daquela unidade da Federação, sabe, muito 
bem, que o boi oferecido ao consumidor carioca, a 
êsse povo que sofre horrores nas filas, foi comprado 
em Goiás para ser vendido, com bom lucro a 
Cruzeiros 530,00 a arrôba. Sabe V. Exa., igualmente, 
que o boi em Goiás sofre um ciclo enorme, até 
chegar aos frigoríficos. O fazendeiro, êsse que agora 
está sendo apontado como responsável pelo 
enriquecimento rápido dos frigoríficos, êsse 
fazendeiro não tem nada que ver com o atual preço 
do gado, nem com o sofrimento que o povo de São 
Paulo, principalmente, e o do Rio de Janeiro está 
passando. O Govêrno tem razão em manter a 
COFAP e deve dar-lhe mais fôrça, para lutar contra 
essa crise porque daqui a três meses haverá carne 
com fartura para o carioca e para o paulista, com 
frigoríficos ou sem êles. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Respondo ao 
aparte de Vossa Excelência. 

Pessoalmente nada tenho que ver com a 
COFAP. Não tenho tido contato com êsse órgão nos 
últimos anos, ou seja, depois que vim para o 
Senado. 

O SR. TACIANO DE MELLO: – Vejo-me 
impelido a novo aparte a Vossa Excelência, embora 
não mais desejasse interrompê-lo. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Recebo sempre 
com prazer os apartes de Vossa Excelência. 

O SR. TACIANO DE MELLO: – Há  
uma campanha muito bem dirigida, nos jornais,  
e tenho certeza de que V. Exa. não participa da 
 

opinião de explorar o povo em benefício de um 
grupo já beneficiado por empréstimos e favores 
especiais e pelas circunstâncias em que se acha 
de verdadeiro "trust" da carne no Brasil. Ninguém 
pode contestar e até me admiro – aproveitando 
ainda a benevolência de V. Exa. – que homens 
como o Senhor Cabello venham debater, neste 
momento, a questão da carne, colocando-se ao 
lado de frigoríficos. Era o que tinha a dizer, 
lamentando ter interrompido o discurso de Vossa 
Excelência. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Agradeço a V. 
Exa. a referência de eu não ter, – como 
realmente não tenho – nenhuma ligação com 
qualquer dêsses grupos, mas gostaria de 
esclarecer a V. Exa. e à opinião pública que a 
COFAP pode, em determinados momentos, em 
certas intervenções, mostrar-se útil; disso não 
tenho a menor dúvida. 

O SR. TACIANO DE MELLO: – É um mal 
necessário. 

O SR. COIMBRA BUENO: – É um mal 
desnecessário. Uma vez que existe e para não ficar 
à toa, já que é mantida pelo Govêrno, naturalmente 
lança-se mão dessa organização caríssima, 
organização de guerra, cujo custo nem consta do 
Orçamento, para intervenções esporádicas. 

O SR. TACIANO DE MELLO: – O Congresso, 
porém, ainda não quis dar legislação adequada ao 
Executivo. Está na Câmara a mensagem para a 
criação de um órgão que regulará o assunto. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Respondi ao 
aparte de V. Exa. Tenho por hábito logo que critico 
alguma coisa, sugerir-lhe o remédio, faço a crítica 
mas indico o remédio adequado. 

O SR. TACIANO DE MELLO: – Sei que V. 
Exa. tem êsse pensamento e êsse proceder. 
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O SR. COIMBRA BUENO: – Agradeço a V. Exa. 
Entendo que a COFAP, por princípio, deve ser extinta, 
como por princípio não devia existir no Brasil; é 
perturbadora e desestimulante; é uma ameaça 
permanente sobretudo à produção. Vem a sêca, e a 
COFAP intervém de maneira abrupta e inconveniente, 
adotando medidas de emergência, que não resolvem o 
problema básico; a solução tem de ser encaminhada 
pelos meios competentes. Entendo que, se 
prestigiássemos e reforçássemos, com recursos 
técnicos, o Ministério da Agricultura, e as Secretarias 
de Estado, que funcionam secularmente, resolveríamos 
o problema democràticamente, com o consentimento 
da Nação, dos fazendeiros, enfim, com a colaboração 
de todos. A ameaça permanente de intervenção ex-
abrupto na produção é fator de desestímuio. Os 
fazendeiros mais esclarecidos cansam-se das 
fazendas e vão para as cidades. Sentindo que, de um 
momento para outro, estão sujeitos à intervenção, 
preferem reduzir a dinheiro os seus bens e emprestá-
los a juros altos. Conheço dezenas de casos 
semelhantes, de fazendeiros tradicionais do meu 
Estado, e o mesmo ocorre com os de S. Paulo, do 
Paraná e das mais unidades federativas. 

Afirmo, com a experiência que tenho do assunto, 
que é muito melhor deixar a fazenda parada, fechada, 
e aplicar recursos em outra qualquer atividade, nos 
grandes centros, pois o lucro será muito maior. Todo 
fazendeiro, hoje, só obtém lucro porque não conta o 
preço da fazenda. Se calcular o preço de tôdas as 
utilidades necessárias chegará à conclusão de que sua 
renda é inferior a 6 por cento. 

No problema da carne, por exemplo – como no 
de tôdas as outras utilidades, neste País – 
infelizmente há o intermediarismo, a enorme gama 
de indivíduos que negociam com os fazendeiros, os 
 

quais mantêm três quartas partes do tempo da vida 
de um boi e geralmente não ganham quase nada. A 
maior parte do lucro vai para o invernista, para os 
frigoríficos e, sobretudo, para os açougueiros das 
grandes cidades. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Ouço agora, o 
aparte do nobre Senador Caiado de Castro. 

O SR. CAIADO DE CASTRO: – No momento 
em que pedi o aparte, desejava apenas dizer que 
concordava inteiramente com V. Exa., quando aludia 
à verdadeira guerra de nervos movida pelo Govêrno, 
por intermédio da COFAP, aos produtores. Êste, o 
grande mal. Aliás, o mal do Brasil tem sido, até hoje, 
a imprevidência. Já declarei, certa ocasião, nesta 
Casa – e não é demais repetir – que uma das 
grandes vergonhas por que passamos ao 
regressarmos da conflagração mundial, em 1945 foi 
verificar estar o Brasil importando batatas da 
Holanda, Nosso País, entretanto, passou de leve 
pelo conflito, como hoje passam o feijão, a carne e 
outros produtos essenciais aos lares brasileiros. 

Agora, importamos feijão da América do Norte, 
o que representa maior vergonha ainda. Só no 
período da grita de que o feijão faltaria ou custaria 
sessenta cruzeiros o quilo – já está a setenta – o 
Govêrno poderia obter solução melhor. Assim, a par 
da imprevidência do Executivo, todos sofrem com a 
guerra de nervos promovida pela COFAP. Segundo 
informações que tenho do interior – e o nobre orador 
as obterá com muito maior segurança que eu – 
ninguém mais quer plantar. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Exatamente. 
O SR. CAIADO DE CASTRO: – Os 

fazendeiros estão apavorados com a possível 
requisição do Govêrno. Nessas condições, ou  
o Executivo requisita de forma legal, êsses gêne- 
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ros de primeira necessidade – e pode fazê-lo se, por 
exemplo, a escassez de carne e feijão decorre de 
estarem sendo retirados do consumo para 
especulação ou encerra a campanha insensata que 
vem empreendendo, através da COFAP, que dia a 
dia aumenta assustadoramente seu batalhão de 
Generais, Coronéis e civis. Perdi, hoje, a manhã 
inteira à procura de feijão, que não existe no 
mercado. O infeliz que mora no Distrito Federal, em 
ruas esburacadas, não tem água, nem leite, nem 
carne, nem feijão; resta-lhe apenas reeditar o 
sofrimento por que passou em 1925, das enormes 
filas para apanhar água. Aliás, até agora só as filas 
pertencem aos cariocas; tudo mais foi embora. 
Agora, que nos prometem água em abundância, 
pretendem mandar-nos para o Estado do Rio... 
Perdoe o nobre orador a extensão do aparte, mas 
desejava manifestar-lhe minha integral concordância 
com o seu ponto de vista. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Muito obrigado a 
V. Exa. Concordo inteiramente com as expressões 
que acaba de aduzir. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. COIMBRA BUENO: – Pois não. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – A tudo isso, 

porém, corresponde uma compensação: importamos 
feijão, mas exportamos automóveis... 

O SR. TACIANO DE MELLO: – Permite o 
nobre orador outro aparte? 

O SR. COIMBRA BUENO: – Pois não. 
O SR. TACIANO DE MELLO: – Quero  

apenas frisar que o feijão ora so negado não  
está mais nas mãos do produtor, e sim, nas  
do intermediário revendedor, assim como o gado 
gordo. Fazem confusão, talvez propositadamente. 
Todo dia lemos nos jornais notícias de que 
 

estão retidas, por exemplo, em Catalão, trinta mil 
sacas de feijão, e no Nordeste não sei quantas; 
todavia, elas não estão nas mãos do produtor. Por 
isso estou inteiramente de acôrdo quanto à proteção 
ao produtor. Na atual questão, porém, o que existe é 
sonegação de mercadoria, e o Govêrno só pode agir 
por meio dos batalhões a que se referiu o nobre 
Senador Caiado de Castro. A situação atual não 
depende do produtor, contra o qual se faz confusão 
propositada nesse sentido, penso eu, tornando-o o 
sacrificado, do qual se lembram na hora da grita da 
população. O produtor de Goiás ou Mato Grosso tem 
o bezerro não abatido, e o feijão, atualmente, está 
escondido nas mãos do intermediário. Foram 
descobertas cêrca de trinta mil sacas de feijão na 
Rua do Acre, e os jornais falam do Nordeste, de 
Catalão. A luta é provocada por quem quer ganhar 
mais, contra os interêsses do povo, e o único modo 
de agir, falível e imperfeito, que tem o Govêrno é 
valer-se dos batalhões de Generais a que aludiu o 
nobre Senador Caiado de Castro. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Agradeço o aparte 
de V. Exa. Contudo, entendo que os Generais  
devem cuidar dos assuntos de defesa: de canhões  
e não de feijões... No tocante ao feijão, tenho 
depoimento muito interessante. Quando percorria 
fazendas de meu Estado, há poucos meses,  
êsse produto era oferecido a setecentos ou oitocentos 
cruzeiros. Pouco depois, alguém aqui veio, 
naturalmente com o radar bem ligado, voltou a  
Goiás bem associado e adquiriu mais de trinta mil 
sacas de feijão a mil cruzeiros, em alguns dias. Poucas 
semanas depois êsse pequeno grupo, formado não sei 
como, nem com quem – sei que existe – vendeu essa 
partida de trinta e tantas mil sacas, compradas a menos 
de mil cruzeiros, por mais de dois mil e cem cruzeiros, 
cada saca. Dobrou o preço da saca em menos de 
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dois meses. Isso, eu digo, só é possível porque, 
quando aquêles indivíduos, conseguindo levantar 
dinheiro fácil aplicarem caro para lucro fácil e certo, 
compraram todo o estoque, inclusive no Ceará, pois 
sei que lá se verificou o mesmo fenômeno – porque 
contavam com a existência da COFAP – para 
intervir, mesmo de boa fé – mas no interêsse de seu 
jôgo. Sabiam que se pagassem alguns anúncios 
adrede preparados, a COFAP iria correndo atrás 
dêles, como intervencionista, para "salvar" a Pátria. 
Então êles cruzaram os braços e mandaram 
naturalmente alguém telefonar à COFAP avisando 
que estava hospedado num dos hotéis do Rio, um 
cidadão feliz, possuidor de trinta mil sacas de feijão a 
serem transportadas, em Goiás, cinqüenta mil no 
Ceará, e não sei quantas outras mil em outros 
pontos do País. 

Naturalmente um agente do Govêrno foi 
correndo para lá, e para que? Para dar um ganho 
fabuloso, consciente ou não, por essa intervenção 
errônea, por essa intervenção intempestiva. Foi em 
virtude da existência da C.O.F.A.P que êsse 
indivíduo conseguiu formar aquêle grupo, arrebanhar 
aquêle capital e comprir trinta mil sacas de feijão, no 
Estado. Que aconteceu? – A própria COFAP veio ao 
encontro dêsse indivíduo, porque viu que o feijão não 
saía de Goiás por falta de transporte. 

Que aconteceu, então? O feijão veio para o 
Rio e o seu preço dobrou mais de uma vez. A 
COFAP naturalmente ofereceu-se para transportá-lo 
até de avião; tudo facilitou e proporcionou um lucro 
fabuloso ao vendedor, intermediário atilado, que 
manobrou no seu interêsse de lucro fácil, com o 
órgão intervencionista. 

Aí está o que faz um organismo de guerra, 
funcionando numa Democracia em tempo de paz! 

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

O SR. COIMBRA BUENO: – Com todo o 
prazer. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – O Govêrno 
alega sempre que a falta de transportes é que 
ocasiona essas falhas na distribuição dos gêneros 
alimentícios. Se existem na verdade essas 
dificuldades de transporte, por que elas se fazem 
sentir apenas para o Govêrno e não para os 
particulares que queiram fazer a exploração, como V. 
Exa. acaba de dizer? Daí se infere uma coisa: não 
temos Govêrno. Êste é um País absolutamente 
desorganizado; porque, se houvesse organização o 
povo não sofreria a miséria que está sofrendo, por 
culpa exclusiva do Govêrno. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite 
V. Exa. um aparte? 

O SR. COIMBRA BUENO: – Gostaria de 
responder antes ao aparte do nobre Senador 
Fernandes Távora. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – 
Aguardarei, então. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Não estou 
inteiramente de acôrdo em que a culpa caiba 
pròpriamente ao Govêrno: prefiro culpar o nosso 
meio. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Quem manda 
nas comunicações de um país, não é o Govêrno? Em 
tôda nação organizada, é o Govêrno quem dá ordem 
para as comunicações. Há até, nos outros países, 
Ministérios das Comunicações. No Brasil, o Ministério 
que cuida dos transportes parece que não existe, 
porque aqui quando se quer transporte para um 
produto, tem-se que pagar duplicado ou triplicado. 
Esta a verdade, conhecida de todos. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Já fui 
Governador e paguei por muitos pecados de outros; 
desde então, aprendi a não atribuir, a um só homem, 
ou a determinado Govêrno as falhas observadas, e 
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que quase sempre vêm de longa data. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Esta é falha 
antiga, está clara, todos estão vendo, e já estamos 
cansados de bater nesta tecla. O Govêrno, 
entretanto, não acorda para pôr côbro a tudo isto. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Meu ponto de 
vista é que deveria haver melhor conjugação de 
esforços de todos os indivíduos, válidos, em dado 
momento, para resolver as dificuldades que V. Exa. 
aponta, empregando por um longo período grande 
dose de boa vontade para solucionar em conjunto as 
dificuldades de ordem geral, como seja a da carne. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Vossa 
Excelência então vai esperar que todo o povo 
brasileiro se reúna para legislar. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Minha tese é a 
seguinte: há pouca gente no País capacitada; ficam 
brigando uns com os outros; e os manifestamente 
incapazes continuam cada vez mais incapacitados. 

Ora, nobre Senador, o desejável seria 
fizéssemos uma equipe de homens que realmente 
têm vontade de resolver determinados problemas, 
como o dos transportes. 

Vou prestar a V. Exa. um depoimento, e por 
sentimento de justiça. 

Estou no Senado há mais de quatro anos. 
Uma parte dêstes dias que tenho vivido na Capital da 
República, emprego-a em visitas aos Ministérios. 
Assim, tenho ido muitas vêzes ao Ministério da 
Viação. Foi o que fiz também quando era seu titular o 
Comandante Lúcio Meira. Pelo que pude observar 
ali, fiquei na obrigação, no dever, de testemunhar 
que aquêle homem lutou, durante todos os anos em 
que exerceu o cargo, com vontade incomum no 
sentido de resolver êsse problema. Muitas vêzes, en- 
 

contrei-o inclusive, em domingos e feriados, nos mais 
diversos recantos do País, trabalhando no limite de suas 
fôrças, para solucionar o problema dos transportes no 
País. Reconheço neste e noutros setores que muitas 
dificuldades são pràticamente irremovíveis ou que pelo 
menos só poderíamos dar-lhes soluções se 
estivéssemos dispostos a deixar de lado as paixões 
políticas e pessoais, procurando, destarte, por meio de 
um trabalho de equipe, resolver não apenas êste, mas 
também os outros problemas básicos do País. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. 
Exa. um aparte? – (Assentimento do orador) – 
Perguntaria a V. Exa. se o Govêrno sabe que há 
produção retida no Interior e, em caso afirmativo, se 
dispõe de transporte para mandar buscá-la, ou pelo 
menos mandar agentes seus verificarem onde 
realmente, existem êsses depósitos, a fim de garantir-
se em futuras emergências e oferecer aos donos 
dêsses depósitos o transporte de que disponha. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Era justamente o 
que queria explicar a V. Exa. São depósitos artificiais. Do 
contrário, o feijão não teria subido de preço, Estou 
convencido disso. Se não existissem COFAP e outros 
organismos dêsses chamados "controladores", para dar 
garantias automáticas àqueles que sabem e podem agir 
por detrás das cortinas, o Govêrno não teria passado 
pelas aperturas por que passou, últimamente, em 
relação ao feijão, a ponto de ter que importá-lo. 

Êstes órgãos que têm perturbado a ação do 
poder constituído, seja no Govêrno do Sr. Juscelino 
Kubitschek, seja no do Marechal Eurico Gaspar 
Dutra, seja no do Sr. Getúlio Vargas. Criam 
dificuldades e impopularizam os governos. O caso  
do feijão é típico. Os indivíduos que se aventuram  
no mercado do feijão, fazem-no porque têm a certe- 
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za de poder manobrar a COFAP. Êsse órgão 
intervencionista, quer queira ou não, age contra o 
Govêrno e a favor da bôlsa, não do produtor, mas do 
intermediário. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – E o Govêrno 
não conhece a manobra? 

O SR. COIMBRA BUENO: – Que pode o 
Govêrno fazer? 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Ora, acabar 
com a COFAP... 

O SR. COIMBRA BUENO: – Exatamente; é 
que se quer. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Se, como 
alega V. Exa., o Govêrno sabe que a COFAP é quem 
provoca essas crises, quem lhe acarreta tôdas as 
dificuldades, por que não a extingue? 

O SR. COIMBRA BUENO: – Estou 
convencido de que, se os chefes pessedistas do 
Congresso visitassem as fazendas, voltariam 
correndo ao Presidente da República, pleiteando a 
extinção da COFAP, pois verificariam a ineficácia da 
ação dêsse órgão. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – O Govêrno é 
inexistente... 

O SR. COIMBRA BUENO: – Estou certo, 
nobres Senadores, de que se os radares do atual 
Govêrno captassem quanto ocorre nas nossas 
fazendas, a COFAP resultaria extinta em curto prazo. 
Êsse órgão é um dos elementos que por sua 
natureza, mais atuam contra a popularidade do 
poder constituído em nosso País. Foi assim também 
no Govêrno Eurico Dutra, no de Getúlio Vargas, e 
mesmo no período de transição, do Govêrno 
provisório. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Permite 
V. Exa. um aparte? 

O SR. COIMBRA BUENO: – Pois não. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Todos 
conhecem o Relatório "Klein e Sack" no qual se 
afirma que a nossa produção é bastante para a 
população do Brasil. 

O SR. SÉRGIO MARINHO: – É até excedente. 
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Logo, não 

há razão para essas crises periódicas que 
atravessamos. O relatório demonstra que tôdas as 
conjunturas da economia interna dos países, 
decorrem da falta de transporte e, essencialmente, da 
inexistência de armazéns, de silos, de frigoríficos para 
a estocagem dos produtos destinados ao 
abastecimento das populações nos momentos de 
escassez. O Sr. Presidente da República tem feito 
esforços inauditos, e por isso mesmo tem sido 
criticado, nesses espasmos de desenvolvimento, para 
atender ao desafio da realidade nacional. No entanto, 
como disse V. Exa. e todos reconhecem, nenhum 
Govêrno poderá atuar nos problemas totais dêste 
País continental, sem que conte com uma equipe de 
homens capaz e adequadamente instruída para 
minorar as aflições da população nacional. O Sr. 
Presidente da República tem-se desincumbido, 
excessivamente até, da parte que lhe toca, envidando 
todos os esforços no sentido de bem cumprir seu 
dever. As crises que aí estão, e que julgam o 
programa do Govêrno, no entanto, não só se originam 
da especulação e da ganância, mas também de 
contingências, de implicações que todos conhecem e 
proclamam, como, sem dúvida, neste momento, no 
tocante ao gado, o período de estiagem, que reduz o 
pêso do animal e não permite o abastecimento na 
proporção normal, como o desejaríamos. Por outro 
lado, não há frigoríficos nem estocagem. Daí a crise, 
pela qual o Govêrno não é responsável. 

O SR. FERNANDO CORRÊA: – A  
carne deveria ser estocada na entre-safra. 
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O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – O 
Govêrno está tomando providências para êsse fim; e 
a Comissão de Silos e Armazéns, faz o que pode 
para, em breve prazo, solucionar o problema; por 
conseguinte, nobre Senador Coimbra Bueno, estou, 
em parte, de acôrdo com V. Exa. Tenho pugnado, 
anteriormente na Câmara dos Deputados, e agora no 
Senado Federal, em vários discursos por que a 
CoFAP, o SAPS e outros serviços de abastecimento 
sejam congregados em um só organismo 
abastecedor, abrangendo suas atividades o 
transporte, o financiamento e a construção de 
mercados, silos, armazéns e frigoríficos para atender 
às necessidades de nossas populações. O Govêrno 
tem adotado medidas para solucionar o problema, 
mas, infelizmente, não está ao alcance do Sr. 
Presidente da República fazê-lo, e sim do elemento 
humano que, nos diferentes setores, deve cumprir 
suas determinações. Sou testemunha de que S. 
Exa., em várias ocasiões, tem reagido, às vêzes 
violentamente, contra as atitudes de omissão, apatia 
ou abulia de diversos auxiliares seus. 

O SR. RUI PALMEIRA: – Deve ser registrada 
a declaração de Vossa Excelência. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Agradeço 
as palavras de V. Exa. e apelo para que também 
atenda à minha solicitação. 

O SR. FERNANDO CORRÊA: – Dá licença 
para um aparte? 

O SR. COIMBRA BUENO: – Pois não. 
O SR. FERNANDO CORRÊA: – O problema é 

de fácil solução. – Estou falando como criador e 
invernista, que me honro de ser. – Se o Govêrno, no 
período da safra e das chuvas, armazenasse a 
carne, na entre-safra e na estiagem não passaria 
pelo dissabor de importar carne argentina, quando 
há de sobra no País. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – É 
programa que está sendo cumprido. 

O SR. RUI PALMEIRA: – Mas o Govêrno 
ainda não resolveu o problema. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Êsse 
programa não deveria ser de um só govêrno, mas de 
vários; no entanto, só o atual está adotando as  
medidas necessárias. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Respondo a V. 
Exa., pois indiscutìvelmente suas palavras vêm ao 
encontro do meu ponto de vista. Em assuntos dessa 
ordem, isto é, de abastecimento da população, posso 
afirmar a V. Exa. que, os que representam a elite, 
têm a obrigação de formular, equacionar e encarar o 
problema, deixando de lado as considerações 
pessoais, políticas ou partidárias. 

O SR. RUI PALMEIRA: – O nobre Senador 
Jefferson de Aguiar acaba de declarar que a 
responsabilidade pela ineficiência das medidas que até 
excessivamente, segundo S. Exa., têm sido adotadas 
pelo Presidente da República – cabe à apatia, omissão 
ou abulia de elementos da Administração. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Modus in 
rebus. 

A premissa por V. Exa. adotada no seu 
entimema não deve ser conclusão do silogismo que 
elaborei, eficientemente, para demonstrar o interêsse 
do Govêrno no problema e em tôdas as medidas que 
estão sendo adotadas, em curto prazo, pelo Sr. 
Juscelino Kubitschek, quando essas contingências 
são de dezenas de anos. 

O SR. RUI PALMEIRA: – Gostaria de  
concluir meu aparte, pois ainda não havia  
sequer enunciado a oração principal. Dizia eu que  
o nobre Senador Jefferson de Aguiar alegava que  
o Govêrno, apesar de excessivamente atento,  
não tem podido dominar essas crises. O Go- 
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vêrno tudo tem feito, e chegamos à conclusão de 
que ou as crises estão erradas, ou o errado é o 
Govêrno. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – É 
brilhante a conclusão de Vossa Excelência. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Sr. Presidente, a 
extinção da COFAP parece já estar de acôrdo com o 
aparte do nobre Senador Jefferson de Aguiar, na 
cogitação do Govêrno, o que ignorava. Entendo, como 
todos os representantes do povo nesta Casa, que a 
COFAP pode ser suprida por uma dependência do 
Ministério da Agricultura; mas o que exatamente venho 
defendendo, através dos órgãos competentes, é que o 
Govêrno pode enfrentar o problema da pecuária, para 
resolvê-lo com brilhantismo e a longo têrmo. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Desejo 
esclarecer a V. Exa. que a COFAP, como qualquer 
outro órgão criado por lei, só pode ser extinta por 
outra lei. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Sei 
perfeitamente. Entendo que compete ao Congresso, 
como disse, a extinção da COFAP; mas também 
entendo que, se o Congresso prorroga a validade de 
um órgão de seis em seis meses ou de ano em ano, 
demonstra claramente que deseja a sua extinção, 
apenas protelada. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Pretende 
o Govêrno, naturalmente, alterar êsse organismo, 
dando-lhe nova estrutura e delimitando seus poderes 
e imprimindo-lhe sentido capaz de resolver os 
problemas econômicos que aí estão desafiando a 
competência e a cultura dos administradores. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Muito agradeço  
o aparte de Vossa Excelência, que traz  
informações de alta importância para todos  
nós empenhados em melhorar as con- 
 

dições da pecuária no País. Contudo, acho que êste 
órgão pode ser suprido pelo Ministério da Agricultura. 

Sr. Presidente, com essas críticas, gostaria de 
orientar o Govêrno, sugerindo-lhe medidas a longo 
têrmo que solucionariam o problema e evitariam, de 
uma vez por tôdas, essas crises cíclicas e periódicas 
que são frutos do tempo; e não está ao alcance de 
quem quer que seja resolvê-los mediante 
intervenção intempestiva. A primeira parte refere-se 
à chuva. Não temos ainda, no País, meios de evitar 
as sêcas periódicas. Há, também, o transporte. Há 
anos batime pela aquisição de uma série de navios 
de cabotagem, que deveríamos dotar de câmaras 
frigoríficas, para melhorar o transporte de gêneros 
perecíveis. Da mesma forma deveríamos olhar de 
frente, o problema dos transportes rodoviários, 
ferroviários e, até, aeroviários. Esta a segunda parte. 

A terceira, seria a da composição de preços 
das utilidades. Entendo que a pecuária é livre; é da 
iniciativa privada e não deve viver de favores. O que 
pleiteio, insisto – e o tenho feito inútilmente – é que o 
Govêrno faça a composição de todos os preços de 
custo das utilidades, para poder determinar o custo 
real do quilo de carne. 

Os pecuaristas ficariam satisfeitíssimos e 
seriam altamente beneficiados se se atentasse para 
o custo do sal, do arame e de todos os fatôres e 
componentes, que levam ao preço do quilo de carne. 

O SR. TACIANO DE MELLO: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. COIMBRA BUENO: – Com todo o 
prazer. 

O SR. TACIANO DE MELLO: – Parece-me 
que V. Exa. é favorável a uma economia 
completamente livre, à lei da oferta e da procura, na 
lata significação. 
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O SR. COIMBRA BUENO: – Na significação 
moderna. 

O SR. TACIANO DE MELLO: – Permita-me 
concluir meu aparte. – Desejava pedir a atenção 
para o fato de que, quem fixa o preço da carne, no 
Brasil, são os frigoríficos. Determinam êles o preço 
do gado, em Goiás, conforme V. Exa. sabe. O 
Govêrno, nesse ponto, não tem a menor 
interferência. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Esclareço a V. 
Exa. que, embora talvez seja esta a vigésima vez 
que ocupo a tribuna para tratar do assunto, da 
pecuária, nunca me ocupei com a parte referente aos 
interêsses dos frigoríficos. 

O SR. TACIANO DE MELLO: – Os frigoríficos 
estão estritamente ligados à pecuária. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Interessa-me, 
como representante de Estado dedicado à criação 
principalmente a posição dos criadores que acho 
básica. Os intermediários sempre se ajeitam e 
dispõem de recursos. 

O SR. TACIANO DE MELLO: – Mas o preço 
do gado para o criador, recriador e invernista é 
determinado pelos frigoríficos. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Está errado! 
O SR. TACIANO DE MELLO: – Está errado, 

mas é um fato. Os frigoríficos, repito, é que fixam o 
preço do gado. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Contra isto, 
justamente, é que me bato. O Rio Grande do Sul, um 
dos Estados mais bem organizados do País, tem 
florescente agricultura de arroz; e o Instituto que 
representa os rizicultores, organiza, todos os anos, 
uma tabela de custo das utilidades necessárias à 
produção de uma tonelada de arroz. 

Gostaria se fizesse um paralelismo  
em relação ao criador de gado, 
 

e que, de uma vez por tôdas, se estabelecesse 
composição de preços para se chegar ao custo real 
do bezerro e do garrote para o produtor. Isto nunca foi 
feito. É difícil. Ninguém quer assumir a 
responsabilidade da trabalheira que daria. O problema 
vai sendo protelado, adiado, e jamais é encarado. 

Prossigo, Sr. Presidente, porque já se faz tarde e 
gostaria de alinhar outras considerações, resumindo as 
principais providências que o Govêrno, ou qualquer 
outro órgão competente, deveria tomar, a longo têrmo. 

Já citei os transportes, composição de preços, 
a intervenção na questão das pastagens, na melhoria 
do capim usado nos diversos pontos do País, a 
introdução de leguminosas, a rotação de culturas, a 
propaganda sistemática junto ao homem do campo, 
indicando-lhe remédios, não só criticando-o em 
relação às queimadas que destróem, anualmente, a 
capacidade de alimentação dos nossos campos e as 
regiões florestais, vindo a constituir verdadeiros 
incêndios, a tal ponto que os aviões civis, em 
determinados meses do ano, não podem aterrar no 
Brasil Central, dados os incêndios fabulosos que vêm 
destruindo a seiva, o poder alimentício dos campos, 
as grandes reservas florestais do País. 

Outro ponto importantíssimo: se o Govêrno 
quiser intervir em têrmos efetivos, basta 
simplesmente emitir 10 bilhões de cruzeiros e aplicá-
los na pecuária, através de Agências de Bancos 
privados que existem em todos os Municípios 
pecuaristas do País, do Rio Grande do Sul ao 
extremo Norte. Não haveria o menor risco. Êsses 
bancos privados certamente não iriam aplicar mal o 
dinheiro. O próprio Banco do Brasil tem inúmeras 
agências em zonas pecuárias e agrícolas do País. 
Essas agências são idôneas e conhecem 
perfeitamente a clientela, portanto, não irão – repito – 
aplicar mal o dinheiro sob a sua responsabilidade. 
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Se o Govêrno quiser resolver, a longo têrmo, o 
problema da pecuária, basta destacar, para tôdas as 
agências privadas e do Banco do Brasil, no interior 
do País, importâncias substanciais que capacitem 
seus gerentes a atender às solicitações legítimas e 
humanas, dos pecuaristas e agricultores conhecidos, 
daqueles que ofereçam garantias suficientes de que 
irão desenvolver a pecuária. 

Ninguém ignora que o banco do fazendeiro 
apertado, daquele que não tem dinheiro, é a vaca. O 
fazendeiro só vende sua vaca ainda com capacidade de 
produção quando não tem dinheiro no seu banqueiro, 
isto é, na agência bancária mais próxima de seu 
Município. Difìcilmente se desloca para outro centro. 

É o que se verifica, hoje, no País. As agências 
bancárias que deveriam distribuir e canalizar dinheiro 
para o interior, sugam o dinheiro do interior e trazem-
no para os grandes centros. Essa é uma grande 
verdade, que ninguém ignora. Há um grande número 
de bancos, mesmo particulares, que retiram 
percentagens dos depósitos do interior e os 
acumulam nos grandes centros para aplicar em 
atividades menos interessantes para a produção 
nacional, para a agricultura e a pecuária, sobretudo 
na indústria e em outras atividades que lhes dêem 
maior rendimento em juros, em negócios, enfim, em 
desenvolvimento, mais junto de sua sede. 

Êste é assunto conhecido. Entendo que o 
sistema cambial do País não sofreria em absoluto se 
o Govêrno, mesmo à conta de emissões, destacasse 
importâncias substanciais para tôdas as agências do 
interior atenderem seus clientes legítimos. 

O SR. FERNANDO CORRÊA: – Se o Govêrno 
continuar a emitir, o preço do boi subirá a Cr$ 
20.000,00. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Admito a emissão 
neste caso, para aplicação precípua na finalidade em 
causa. É melhor emitir, desde que êsse dinheiro seja 
colocado nas agências do interior para financiamento 
de operações legítimas, do que deixá-las sem recursos 
para atenderem, aos legítimos criadores. 

O SR. FERNANDO CORRÊA: – Não por 
emissões. O Govêrno que deixe de empregar 
dinheiro em arranha-céus das grandes cidades e 
procure atender à lavoura e à pecuária. Se continuar 
a emitir dessa maneira desenfreada, repito – o boi 
magro passará a custar Cr$ 20.000,00. 

O SR. COIMBRA BUENO: – V. Exa. dilatou 
um pouco o problema. O fundamental, segundo o 
meu ponto de vista, é que as agências do interior 
disponham de recursos. Entendo que se dessas 
emissões algumas forem colocadas nos Bancos, 
elas não pesariam na situação cambial do País. 
Todo dinheiro aplicado em bois e que resulte na 
retenção de vacas para produção de bezerros não 
pode agravar a situação cambial do País. 

Outro ponto, refere-se ao financiamento  
do gado pelas tabelas de financiamento adotadas  
pelo Banco do Brasil. Há anos e anos venho batendo-
me junto aos diversos presidentes do Banco do  
Brasil, a pedido e por indicação dos pecuaristas de 
gado de corte. As tabelas de financiamento do Banco 
do Brasil são estáticas. Foram feitas há muitos anos e 
vigoram por muito tempo, isto talvez como 
conseqüência da especulação que houve no alto 
custo do gado zebu e que até hoje se reflete, 
infelizmente, na situação do gado de corte. Entendo 
que a tabela de financiamento adotada pelo Banco do 
Brasil, e que se reflete nos bancos privados, deveria 
ser modificada e atualizada cada dois anos, e nun- 
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ca ser estática. Então chega-se à seguinte 
conclusão: um bezerro que está sendo vendido a 
dois mil cruzeiros e fração, ainda é financiado pelo 
Banco do Brasil por setecentos ou oitocentos 
cruzeiros, o que é ridículo e não estimula nenhum 
fazendeiro, salvo o que tem necessidade extrema de 
recursos, a bater às portas do Banco do Brasil. Êste 
ponto para mim é essencial. 

Outro ponto interessante com o qual todos os 
Senadores já estão de acôrdo, pelo que pude 
observar pelos apartes recebidos, é o financiamento 
da entre-safra. Temos nas safras três problemas a 
resolver: Primeiro – abastecimento do mercado 
interno; segundo – estocar até encher as câmaras 
existentes; terceiro – exportar para dar saída à sobra 
de gado gordo da época da safra. Não existem outras 
soluções. Por que não fazem estoque de carne em 
câmaras frigoríficas em número suficiente? Primeiro 
porque o Govêrno não financia o estocamento de 
carne, que é serviço bancário especializado e que 
ainda não existe no Brasil. Todos sabem que a quebra 
da carne frigorificada vai a 5 por cento. Além disso, 
em muitos aspectos não é interessante para nenhum 
comerciante, ou industrial fazer, com antecedência, 
grande estoque de carne para vender na safra. Êsse o 
problema que deve ser encarado pelo Govêrno, 
prontamente: financiar o estoque de carne para que 
ela se torne acessível ao povo na época da sêca e 
proibir em determinados meses a venda de carne 
verde; fazer a introdução de carne frigorificada, como 
é comum em todos os países civilizados. É  
um absurdo comermos carne congelada da Argentina 
e não querermos consumir igual produto do  
próprio Brasil. Niguém quer comer carne frigorificada 
em nenhum mês do ano, quando poderíamos 
 

utilizá-la por três a quatro meses com reais e 
definitivos benefícios para os criadores e 
consumidores. 

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

O SR. COIMBRA BUENO: – Pois não. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Desejava 

que V. Exa me explicasse por que o Govêrno, que 
vai importar carne argentina, que custará ao povo 
mais do dôbro do que está pagando agora, não 
entrega aos produtores nacionais êsse mesmo 
dinheiro que dará aos estrangeiros? Parece que não 
merece discussão. Se o Govêrno pode pagar o 
dôbro pela carne estrangeira, por que a carne 
nacional não pode receber a sobra de dinheiro que 
êle dá à estrangeira? 

O SR. COIMBRA BUENO: – O aparte de V. 
Exa. é muito oportuno. Peço a atenção do nobre 
colega para o meu segundo discurso, pronunciado 
anteriormente no Senado, sôbre a pecuária, no qual 
procurei explicar êsse fenômeno. V. Exa. tem tôda a 
razão de chamar a atenção. É fenômeno estranho, 
mas procurei dar-lhe explicação. Peço a V. Exa. o 
obséquio de ler o meu discurso logo que publicado. 

Sr. Presidente, outro aspecto ainda 
importantíssimo, talvez onde resida um dos pontos 
mais fracos, relativo ao estudo da evolução da 
pecuária, ao estímulo do Govêrno, é o próprio 
Orçamento da União que estamos votando: 
enquanto a Lei de Meios consignar dotações régias 
aos Ministérios menos importantes, àqueles que 
poderíamos classificar de parasitas; enquanto 
dermos ao Ministério da Agricultura dotações 
reduzidas, menores do que lhe são devidas, teremos 
dificuldades imensas para enfrentar tais problemas. 
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Realmente, o Ministério da Agricultura não 
dispõe de recursos para solucionar o setor 
agropecuário ern nosso País. É um êrro de origem, 
que temos de eliminar, corrigindo o Orçamento 
paulatinamente. 

Um fato doloroso, bem define a situação da 
pecuária, devido talvez à falta de recursos em que se 
encontra o Ministério da Agricultura: o desfrute do 
rebanho bovino, no Brasil, é da ordem de 10 por 
cento, nos Estados Unidos o desfrute atingiu a 42 
por cento, – ouçam bem – os Estados Unidos, País 
onde a pecuária está cada vez mais desenvolvida, foi 
quatro vêzes o desfrute maior que o nosso. 

Lerei ràpidamente alguns dados: 
"No Reino Unido, a Inglaterra, o desfrute é da 

ordem ,de 33 por cento; nos Estados Unidos, atingiu 
a 42 por cento, em 1956; na Argentina, a 31 por 
cento; no Uruguai, a 16 por cento; na União Sul-
Africana – que está mais ou menos paralela com o 
Brasil – 10 a 11 por cento; na Austrália, 28 por cento; 
a Nova Zelândia – país altamente desenvolvido em 
relação à pecuária – está perto dos Estados Unidos, 
com 39 por cento." 

Com medidas a longo têrmo, poderemos 
portanto aumentar o desfrute em nosso País de 
duas, três e até quatro vêzes, para alcançar algum 
dia – se nos é dado sonhá-lo – os Estados Unidos. 
Dentro dos próximos decênios, sei, entretanto, que é 
totalmente impossível. 

Sr. Presidente, antes de encerrar minha 
oração, permito-me trazer ao conhecimento do 
Senado os já referidos dados comparativos que coligi 
com a colaboração de meus amigos do 
Departamento de Estatística do Estado de Goiás. 
Quanto à posição do Brasil no tocante às populações 
bovinas, suínos, ovinas e caprinas, em con- 
 

fronto com os grandes países criadores do mundo, 
é a seguinte: Em relação à população bovina: 
ocupamos o quarto lugar no mundo, com setenta 
milhões de indivíduos, superados apenas pela 
índia, com cento e cinqüenta e nove milhões, e os 
Estados Unidos, com noventa e sete milhões. A 
Rússia estava na mesma posição que o Brasil, 
com setenta milhões. Hoje, segundo a FAO, 
estamos no quarto lugar, perdendo para aquêle 
paÍs, apenas por algumas centenas de milhares de 
rêses. 

Assim, podemos, sem nenhum otimismo, mas 
com ação pronta e eficiente da iniciativa privada, 
complementada pela ação oficial, através de suas 
repartições competentes, como o Ministério da 
Agricultura modernizado, alcançar de pronto terceiro 
lugar. Isto, com pequeno esfôrço; e com grande, o 
segundo lugar, superando os Estados Unidos. Se o 
Brasil, – de cinqüenta milhões de cabeças, em pouco 
tempo, conseguiu aumentar seu rebanho para 
setenta milhões, poderá perfeitamente, ultrapassar 
cem milhões, superando os Estados Unidos, que, 
segundo as últimas informações, tem estacionário o 
crescimento de sua população bovina. Em nosso 
País, ao contrário, ela tende a crescer; assim, 
podemos assegurar-nos o segundo lugar para 
sermos dentro de poucos lustros ultrapassados 
apenas pela índia, cuja população bovina é 
realmente excepcional. 

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

O SR. COIMBRA BUENO: – Pois não. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Nesses 

casos de produção é sempre muito lógico que se 
faça um têrmo de comparação entre o produto e a 
população. 
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O SR. COIMBRA BUENO: – Exa. justamente 
me antecipou o pensamento. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – A Índia tem 
aquêle rebanho imenso porque lá não se mata o 
gado, que é quase divinizado. Se os Estados Unidos 
têm um pouco mais de gado do que nós, possui, 
entretanto, uma população humana superior duas 
vêzes a nossa. Somos o único país cuja população 
bovina excede cérea de dez milhões a população 
humana: são perto de setenta milhões de cabeças 
de gado bovino, em relação aos nossos sessenta e 
cinco milhões de habitantes. Por conseguinte já 
estamos em posição única no mundo. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Agradeço os 
subsídios de V. Exa. que valorizam o meu discurso 
de hoje. 

Quanto à população suína, estamos, no 
momento, no quarto lugar, com trinta e nove milhões 
de cabeças, superados pela China, com noventa e 
oito milhões; pelos Estados Unidos, com cinqüenta e 
cinco milhões, e pela Rússia, com cinqüenta e dois 
milhões. Podemos nos situar no segundo lugar, com 
um grande esfôrço. 

Quanto à popuiação ovina, estamos no 
décimo terceiro lugar, com apenas dezoito milhões 
de cabeças, e assim, muito distanciados do primeiro 
produtor, que é a Austrália, com cento e trinta e 
nove milhões; do segundo, a Rússia, com cento e 
vinte e cinco milhões; do terceiro, a China, com 
quarenta e seis milhões; e do quarto, a Argentina, 
com quarenta e quatro milhões. Também, podemos, 
com esfôrço naturalmente muito grande, alcançar 
pelo menos o terceiro lugar, colocando-nos à frente 
da China. 

Quanto à população caprina, ocupamos o 
sétimo lugar, com dez milhões de indivíduos. 
Estamos muito aquém da Índia, que possui 
 

cinqüenta e sete milhões e da China, com quarenta e 
seis milhões. Já a Rússia nos excede de pouco, com 
dezoito milhões, e a Turquia com dezesseis milhões. 
Podemos, assim, com relação à população caprina, 
lutar com afinco para alcançar o 3º lugar. 

Assim, com esforços duradouros do Govêrno e 
coordenação das providências que acabo de alinhar, 
de assistência aos criadores, poderemos tornar-nos 
dos primeiros exportadores de carne, em pouco 
tempo, suprindo assim substancialmente deficiências 
cambiais do País. Com melhor desfrute do gado e 
com medidas adequadas poderemos atingir, quase 
prontamente, situação ímpar no mundo moderno, 
aumentando rapidamente também a nossa 
capacidade de exportar. Basta melhorar o desfrute, 
para que possamos exportar pràticamente a mesma 
quantidade que consumimos atualmente. 

É importantíssimo, Sr. Presidente, 
desenvolvermos a criação de animais menores, 
porque todos sabem que é o porco, a ovelha e o 
cabrito quo normalmente abastecem os fazendeiros. 
Isso significa que com o grande desenvolvimento 
dessas criações de gado menor, como é chamado, 
poderemos, somada a produtividade ao melhor 
desfrute do rebanho bovino, sem dúvida alguma, nos 
preprarar para dentro de um qüinqüênio, ou pouco 
mais, para uma exportação mosaico de carnes e 
derivados, que venha realmente contribuir para a 
solução do problema cambial do País. 

É por isso, Sr. Presidente, que me bato pela 
pecuária no Brasil, porque nela vejo o horizonte 
imediato, pronto, só dependendo de um pouco de 
coordenação, de boa vontade e da conjugação de 
esforços gerais do País, para em pouco tempo nos 
colocarmos numa posição privilegiada, talvez de 
primeiro País exportador de gado bovino, no mundo 
moderno. (Muito bem! Muito bem!). 
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ANEXO 1 
 

Área e população dos países e territórios possuidores dos maiores rebanhos pecuários 
 

Áreas e populações estimadas para 1 de julho de 1956 – Países e territórios de maiores efetivos de 
rebanhos: 

 

Especificação 

População Estimada 
(milhares de 
habitantes)  
1 de julho  

1956 

Área 
(Km2) 

Densidade 
Demográfica 
(Hab./Km2) 

    
China Continental .............................................. 621.225 9.761.012 64 
Índia ................................................................... 387.350 3.288.876 118 
U. R. S. S ........................................................... 248.800 23.187.200 11 
U. S. A ................................................................ 168.174 7.827.976 21 
Indonésia ........................................................... 84.000 1.491.562 56 
Paquistão ........................................................... 83.603 944.824 88 
Brasil .................................................................. 59.846 8.513.844 7 
Reino Unido ....................................................... 51.430 244.016 211 
Alemanha Ocidental ........................................... 50.786 247.926 205 
França ................................................................ 43.648 551.298 79 
Nigéria ................................................................ 31.834 878.447 36 
México ................................................................ 30.538 1.969.269 16 
Espanha ............................................................. 29.203 503.486 58 
Polônia ............................................................... 27.819 311.730 89 
Turquia ............................................................... 24.797 776.980 32 
Filipinas .............................................................. 22.265 299.404 74 
Etiópia e Eritréia ................................................. 20.000 1.184.320 17 
Argentina ............................................................ 19.486 2.778.412 7 
Irã ....................................................................... 18.945 1.630.000 12 
África Ocidental Francesa .................................. 18.890 4.633.985 4 
Alemanha Oriental ............................................. 16.587 107.459 154 
Canadá .............................................................. 16.081 9.974.375 2 
União Sul Africana ............................................. 13.915 1.223.409 11 
Tchecoslováquia ................................................ 13.229 127.859 103 
Colômbia ............................................................ 12.939 1.138.355 11 
Hungria .............................................................. 9.833 93.030 106 
Marrocos ............................................................ 9.823 410.805 24 
Peru ................................................................... 9.651 1.249.049 8 
Austrália ............................................................. 9.428 7.704.159 1 
Chile ................................................................... 6.944 741.767 9 
Venezuela .......................................................... 5.953 912.050 7 
Equador ............................................................. 3.796 270.670 14 
Bolívia ................................................................ 3.235 1.098.581 3 
Uruguai .............................................................. 2.650 186.926 14 
Nova Zelândia .................................................... 2.178 267.995 8 
Paraguai ............................................................. 1.601 406.752 4 
Guiana Inglêsa ................................................... 499 214.970 2 
Guiana Holandesa ............................................. 221 143.000 2 
Guiana Francesa ............................................... 29 91.000 0 
Ilhas Malvinas .................................................... 2 11.961 0 
 
__________________ 
Fonte – Nações Unidas, "Demografic Yearbook – 1957". 
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ANEXO Nº 2  
 

BOVINOS, SUÍNOS, OVINOS E CAPRINOS 
 

Maiores Rebanhos do Mundo 
 

POPULAÇÃO PECUÁRIA – PAÍSES DE MAIORES REBANHOS 
 

Bovinos 
 

Efetivos de 1955-56 
 

Países Colocação 
Rebanho 

(milhões de 
cabeças) 

Média p/habi 
tante 

Índia .................................................................................. 1º 159  0.41 
U. S. A ............................................................................... 2º 97  0.58 
U. R. S. S. ......................................................................... 3º 70  (*) 0.28 
BRASIL ............................................................................. 4º 70  (**) 1.17 
Argentina .......................................................................... 5º 45  (***) 2.37 
China Continental ............................................................. 5º 45  0.07 
Paquistão .......................................................................... 6º 31  0.37 
México ............................................................................... 7º 20  0.65 
França ............................................................................... 8º 18  0.41 
Austrália ............................................................................ 9º 16  1.80 
Colômbia ........................................................................... 10º 13  1.00 
União Sul-Africana ............................................................ 11º 12  0.86 
Alemanha Ocidental .......................................................... 11º 12  0.24 
Turquia .............................................................................. 12º 11  0.44 
Reino Unido ...................................................................... 12º 11  0.22 
 
__________________ 
Fonte: Nações Unidas, "Statistical Yearbook, 1957". 
Notas : 
(*) – Estimativa 1957. 
(**) – Estimativa 1958. 
(***) – Segundo o Anuário da Produção da FAO-1958, o rebanho seria de 47 milhões. 

 
POPULAÇÃO PECUÁRIA – PAÍSES DE MAIORES REBANHOS 

 
Suínos 

 
Efetivas de 1955-56 

 

Países Colocação 
Rebanho 

(milhões de 
cabeças) 

Média  
p/habitante 

China Continental ............................................................. 1º 98 0.16 
U. S. A. .............................................................................. 2º 55 0.33 
U. R. S. S. ......................................................................... 3º 52 0.21 
BRASIL ............................................................................. 4º 39 0.65 
Alemanha Ocidental ......................................................... 5º 15 0.30 
Polônia .............................................................................. 6º 12 0.43 
Alemanha Oriental ............................................................ 7º 9 0.53 
França ............................................................................... 8º 8 0.18 
México ............................................................................... 9º 7 0.23 
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Países Colocação 
Rebanho 

(milhões de 
cabeças)  

Média  
p/habitante 

Hungria ............................................................................. 10º 6 0.60 
Espanha ........................................................................... 10º 6 0.20 
Canadá ............................................................................. 10º 6 0.37 
Filipinas ............................................................................ 10º 6 0.27 
Reino Unido ...................................................................... 11º 5 0.10 
Tchecoslováquia .............................................................. 11º 5 0.37 
 
__________________ 
Fonte: Nações Unidas, "Statistical Yearbook, 1957". 

 
POPULAÇÃO PECUÁRIA – PAÍSES DE MAIORES REBANHOS 

 
Ovinos 

 
Efetivos de 1955-56 

 

Países Colocação 
Rebanho 

(milhões de 
cabeças)  

Média 
p/habitante 

Austrália ........................................................................... 1º 139  15.44 
U. R. S. S. ........................................................................ 2º 125  0.50 
China Continental ............................................................. 3º 46  0.74 
Argentina .......................................................................... 4º 44 (*) 2.32 
Nova Zelândia .................................................................. 5º 40  20.00 
Índia ................................................................................. 6º 39  0.10 
União Sul-Africana ........................................................... 7º 37  1.93 
U. S. A. ............................................................................. 8º 31  0.18 
Turquia ............................................................................. 9º 26  1.09 
Reino Unido ..................................................................... 10º 24  0.47 
Uruguai ............................................................................. 11º 23  7.66 
Etiópia e Eritréia ............................................................... 12º 19 (**) 0.95 
BRASIL ............................................................................ 13º 18  0.30 
Irã ..................................................................................... 13º 18  1.00 
Peru .................................................................................. 14º 17  1.70 
 
__________________ 
Notas : 
(*) – Segundo o Anuário da Produção da FAO-1958, o rebanho seria de 45 milhões. 
(**) – Dados de 1953-54. 
Fonte: Nações Unidas, "Statistical Yearbook, 1957". 

 
POPULAÇÃO PECUÁRIA – PAÍSES DE MAIORES REBANHOS  

 
Caprinos 

 
Efetivos de 1955-56 

 

Países Colocação 
Rebanho 

(milhões de 
cabeças) 

Média 
 p/habitante 

Índia ................................................................................. 1º 57 0.15 
China Continental ............................................................ 2º 46 0.07 
U. R. S. S ......................................................................... 3º 18 0.07 
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Países Colocação 
Rebanho 

(milhões de 
cabeças) 

Média 
p/habitante 

Turquia .............................................................................. 4º 16  0.64 
Nigéria .............................................................................. 5º 15 (*) 0.47 
Etiópia e Eritréia ............................................................... 6º 14 (*) 0.70 
BRASIL ............................................................................. 7º 10  0.17 
Paquistão .......................................................................... 7º 10  0.12 
Marrocos ........................................................................... 8º 9  0.90 
México .............................................................................. 8º 9  0.30 
África Ocidental Francesa ................................................ 9º 8  0.42 
Irã ...................................................................................... 9º 8 (*) 0.42 
Indonésia .......................................................................... 10º 7  0.08 
Sudão ............................................................................... 11º 6  – 
União Sul-Africana ............................................................ 12º 5  0.36 
 
__________________ 
(*) – Dados de 1953-54. 
Fonte: Nações Unidas, "Statistical Yearbook, 1957". 

 
ANEXO 3 

 
BOVINOS, SUÍNOS, OVINOS E CAPRINOS 

 
MAIORES REBANHOS DA AMÉRICA DO SUL  

 
POPULAÇÃO PECUÁRIA DA AMÉRICA DO SUL 

 
Bovinos 

 
Efetivos de 1955-56 

 

Territórios  Colocação 
Rebanho 

(milhões de 
cabeças) 

Brasil ............................................................................................................ 1º 64  
Argentina ..................................................................................................... 2º 47  
Colômbia ..................................................................................................... 3º 13  
Uruguai ........................................................................................................ 4º 7  
Venezuela .................................................................................................... 5º 6  
Paraguai ...................................................................................................... 6º 4  
Peru ............................................................................................................. 7º 3  
Chile ............................................................................................................ 7º 3  
Bolívia .......................................................................................................... 7º 3 (*) 
Equador ....................................................................................................... 8º 1  
Guianas e Ilhas Malvinas ............................................................................ – 0,4  
Total ............................................................................................................. – 151  
 
__________________ 
(*) Dado de 1953-54. 
Fonte: Anuário da Produção da FAO – 1958. 
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POPULAÇÃO PECUÁRIA DA AMÉRICA DO SUL 
 

Suínos 
 

Efetivos de 1955-56 
 

Territórios  Colocação 

Rebanho 
(milhões de 

cabeças) 
 

Brasil ........................................................................................................... 1º 39  
Argentina .................................................................................................... 2º 4  
Venezuela ................................................................................................... 3º 1 (*) 
Peru ............................................................................................................ 3º 1  
Bolívia ......................................................................................................... 3º 1 (*) 
Chile ............................................................................................................ 3º 1  
Equador ...................................................................................................... 3º 1  
Paraguai ..................................................................................................... 3º 1  
Demais Territórios ...................................................................................... – 1  
Total ............................................................................................................ – 50  
 
__________________ 
(*) Dados de 1951-52. 
Fonte: Anuário da Produção da FAO – 1958. 

 
POPULAÇÃO PECUÁRIA DA AMÉRICA DO SUL 

 
Ovinos 

 
Efetivos de 1955-56 

 

Territórios  Colocação 

Rebanho 
(milhões de 
cabeças) 

 
Argentina .................................................................................................... 1º 45  
Uruguai ....................................................................................................... 2º 23  
Brasil ........................................................................................................... 3º 18  
Peru ............................................................................................................ 4º 17  
Chile ........................................................................................................... 5º 7  
Bolívia ......................................................................................................... 6º 6 (*) 
Colômbia .................................................................................................... 7º 1  
Equador ...................................................................................................... 7º 1  
Ilhas Malvinas ............................................................................................. 7º 1  
Guianas e Venezuela ................................................................................. – 0,1  
Total ............................................................................................................ – 119  
 
__________________ 
(*) Dado ,de 1953.54. 
Fonte: Anuário da Produção da FAO – 1958. 
 



ANEXO 4 
 

ALGUNS ASPECTOS DA PECUÁRIA NO BRASIL – BOVINOS, SUíNOS, OVINOS E CAPRINOS 
 

Anos 

 
População 

 
Bovinos Suínos Ovinos Caprinos 

humana 
 
 

(milhares) 

 
Rebanho 

em 
milhares 

de 
cabeças 

 

Média 
 

por 
 

habitante 

Rebanho 
em 

milhares 
de  

cabeças 

Média 
 

por 
 

habitante 

Rebanho 
em 

milhares 
de  

cabeças 

Média 
 

por 
 

habitante 

Rebanho 
em 

milhares 
de  

cabeças 

Média 
 

por 
 

habitante 

1912 .... 
 

23.168 
 

30.705 1,32 18.400 0,79 10.550 0,45 10.049 0,43 

 
1920 .... 

 
27.404 34.201 1,24 16.169 0,59 7.933 0,28 5.087 0,18 

 
1940 .... 
 

41.114 34.458 0,83 16.850 0,41 9.287 0,22 6.523 0,16 

 
1850 .... 
 

51.976 47.089 0,90 23.034 0,44 13.073 0,25 6.983 0,13 

 
1958 .... 
 

62.725 71.420 1,13 45.262 0,72 19.921 0,31 10.194 0,16 
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POPULAÇÃO PECUÁRIA DA AMÉRICA DO SUL 
 

Caprinos 
 

Efetivos de 1955-56 
 

Territórios  Colocação 
Rebanho 

(milhões de 
cabeças) 

Brasil ........................................................................................................... 1º 10  
Peru ............................................................................................................ 2º 3  
Argentina .................................................................................................... 3º 2  
Bolívia ......................................................................................................... 4º 1 (*) 
Chile ........................................................................................................... 4º 1  
Equador ...................................................................................................... 4º 1 (*) 
Venezuela ................................................................................................... 4º 1 (*) 
Demais Territórios ...................................................................................... – 1  
Total ............................................................................................................  – 20  
 
__________________ 
(*) Dado de 1950-51. 
Fonte: Anuário da Produção da FAO – 1958. 

 
ANEXO Nº 5 

 
BOVINOS, SUÍNOS, OVINOS E CAPRINOS 

 
Efetivo dos Rebanhos das Unidades Federadas do Brasil 

 
POPULAÇÃO PECUÁRIA DO BRASIL, EM 31-12-57 

 
Efetivos estimados, por Unidades Federadas 

 
Bovinos 

 

Unidades Federadas  Colocação 
Rebanho 

(milhares de 
cabeças 

   
Minas Gerais .............................................................................................. 1º 15.171 
São Paulo ................................................................................................... 2º 9.961 
Rio Grande do Sul ...................................................................................... 3º 9.419 
Mato Grosso ............................................................................................... 4º 8.932 
Goiás .......................................................................................................... 5º 6.305 
Bahia .......................................................................................................... 6º 5.374 
Ceará .......................................................................................................... 7º 1.690 
Paraná ........................................................................................................ 8º 1.668 
Santa Catarina ............................................................................................ 9º 1.510 
Rio de Janeiro ............................................................................................ 10º 1.437 
Maranhão ................................................................................................... 11º 1.307 
Piauí ........................................................................................................... 12º 1.341 
Pernambuco ............................................................................................... 13º 1.071 
Pará ............................................................................................................ 14º 849 
Espírito Santo ............................................................................................. 15º 757 
Paraíba ....................................................................................................... 16º 740 
Rio Grande do Norte .................................................................................. 17º 598 
Sergipe ....................................................................................................... 18º 541 
 



– 1090 – 
 

Unidades Federadas  Colocação 
Rebanho 

(milhares de 
cabeças) 

Alagoas ................................................................................................... 19º 501 
Rio Branco ............................................................................................... 20º 140 
Amazonas ............................................................................................... 21º 128 
Amapá ..................................................................................................... 22º 55 
Acre ......................................................................................................... 23º 34 
Distrito Federal ........................................................................................ 24º 10 
Rondônia ................................................................................................. 25º 9 
BRASIL ....................................................................................................  – 69.548  
 
__________________ 
Fonte : IBGE, Anuário Estatístico do Brasil -- 1958. 

 
POPULAÇÃO PECUÁRIA DO BRASIL, EM 31-12-57 

 
Efetivos estimados, por Unidades Federadas 

 
Suínos 

 

Unidades Federadas  Colocação 
Rebanho 

(milhares de 
cabeças) 

Minas Gerais .............................................................................................. 1º 7.365 
Rio Grande do Sul ...................................................................................... 2º 6.176 
São Paulo ................................................................................................... 3º 5.020 
Paraná ........................................................................................................ 4º 4.000 
Santa Catarina ............................................................................................ 5º 3.732 
Goiás .......................................................................................................... 6º 3.656 
Bahia .......................................................................................................... 7º 2.974 
Maranhão ................................................................................................... 8º 2.113 
Mato Grosso ............................................................................................... 9º 1.643 
Piauí ........................................................................................................... 10º 1.581 
Espírito Santo ............................................................................................. 11º 1.032 
Ceará .......................................................................................................... 12º 976 
Pernambuco ............................................................................................... 13º 805 
Rio de Janeiro ............................................................................................ 14º 733 
Paraíba ....................................................................................................... 15º 555 
Pará ............................................................................................................ 16º 538 
Rio Grande do Norte .................................................................................. 17º 397 
Alagoas ....................................................................................................... 18º 366 
Amazonas ................................................................................................... 19º 202 
Sergipe ....................................................................................................... 20º 176 
Acre ............................................................................................................ 21º 84 
Amapá ........................................................................................................ 22º 25 
Distrito Federal ........................................................................................... 23º 15 
Rondônia .................................................................................................... 24º 14 
Rio Branco .................................................................................................. 25º 12 
BRASIL .......................................................................................................  – 44.190  
 
__________________ 
Fonte: IBGE, Anuário Estatístico do Brasil – 1958. 
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POPULAÇÃO PECUÁRIA DO BRASIL, EM 31-12-57 
 

Efetivos estimados, por unidades federadas 
 

Ovinos 
 

Unidades Federadas Colocação 
Rebanho 

(milhares de 
cabeças) 

Rio Grande do Sul................................................................................... 1º 12.399 
Bahia........................................................................................................ 2º 1.881 
Ceará....................................................................................................... 3º 1.193 
Piauí......................................................................................................... 4º 883 
Pernambuco............................................................................................ 5º 706 
Paraíba.................................................................................................... 6º 559 
Rio Grande do Norte................................................................................ 7º 530 
Minas Gerais............................................................................................ 8º 384 
Mato Grosso............................................................................................ 9º 275 
Alagoas.................................................................................................... 10º 241 
Paraná..................................................................................................... 11º 208 
Maranhão................................................................................................. 12º 190 
Santa Catarina......................................................................................... 13º 178 
Sergipe.................................................................................................... 14º 172 
São Paulo................................................................................................ 15º 130 
Goiás....................................................................................................... 16º 78 
Rio de Janeiro.......................................................................................... 17º 47 
Pará......................................................................................................... 18º 40 
Espírito Santo.......................................................................................... 19º 28 
Amazonas................................................................................................ 20º 19 
Acre......................................................................................................... 21º 15 
Rio Branco............................................................................................... 22º 4 
Rondônia................................................................................................. 23º 2 
Amapá..................................................................................................... 23º 2 
Distrito Federal........................................................................................ 24º 0 
BRASIL.................................................................................................... – 20.164 
 
__________________ 
Fonte:IBGE, Anuário Estastísca do Brasil – 1958 

__________________ 
 

POPULAÇÃO PECUÁRIA DO BRASIL, EM 31-12-57 
 

Efetivos estimados, por Unidades Federadas 
 

Caprinos 
 

Unidades Federadas Colocação 
Rebanho 

(milhares de 
cabeças) 

Bahia........................................................................................................ 1º 2.285 
Pernambuco............................................................................................ 2º 1.494 
Piauí......................................................................................................... 3º 1.415 
Ceará....................................................................................................... 4º 1.382 
Paraíba.................................................................................................... 5º 602 
São Paulo................................................................................................ 6º 464 
Paraná..................................................................................................... 6º 464 
Rio Grande do Norte................................................................................ 7º 462 
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Unidades Federadas Colocação 
Rebanho 

(milhares de 
cabeças) 

Maranhão................................................................................................. 8º 455 
Minas Gerais............................................................................................ 9º 363 
Alagoas.................................................................................................... 10º 269 
Rio Grande do Sul................................................................................... 11º 169 
Mato Grosso............................................................................................ 12º 151 
Rio de Janeiro.......................................................................................... 13º 138 
Goiás....................................................................................................... 14º 132 
Santa Catarina......................................................................................... 15º 126 
Sergipe.................................................................................................... 16º 110 
Espírito Santo.......................................................................................... 17º 86 
Pará......................................................................................................... 18º 49 
Amazonas................................................................................................ 19º 17 
Amapá..................................................................................................... 20º 2 
Rondônia................................................................................................. 20º 2 
Acre......................................................................................................... 21º 1 
Rio Branco............................................................................................... 21º 1 
Distrito Federal........................................................................................ 21º 1 
BRASIL.................................................................................................... – 10.640 
 
__________________ 
Fonte: IBGE, Anuário Estatístico do Brasil – 1958. 
 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, projeto 
de lei que vai ser lido. 

É lido, apoiado e vai à Comissão de 
Constituição e Justiça, o seguinte: 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 34, DE 1959 
 

Dá nova denominação ao Aeroporto de 
Goiabeiras, no Estado,do Espírito Santo. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Passa a denominar-se "Eurico Salles", 

o Aeroporto de Goiabeiras, em Vitória, no Estado do 
Espírito Santo. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Justificação 
 

O objetivo do projeto é homenagear a 
memória de um ilustre espiritossantense, cujos 
assinalados serviços prestados ao seu Es- 
 

tado natal e ao País são notòriamente conhecidos e 
dignos desta homenagem. 

Sala das Sessões, em 30 de outubro de 1959. 
– Ary Vianna. – Jefferson de Aguiar. 

O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores 
Gilberto Marinho e Lino de Mattos enviaram à 
Mesa requerimentos de informações, que vão ser 
lidos. 

São lidos e deferidos os seguintes: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 399, DE 1959 

 
Solicita informações ao Poder Executivo, 

através do Ministério da Educação e Cultura. 
 
Senhor Presidente: 
Venho requerer a V. EXa., nos termos do 

Regimento Interno, sejam solicitadas ao Poder 
Executivo, através do Ministério da Edu- 
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cação e Cultura, as seguintes informações: 
1) Quais os motivos do reiterado atraso no 

pagamento dos salários do pessoal do Serviço de 
Radiodifusão Educativa dêsse Ministério. 

2) Quais as providências tomadas para fazer 
cessar essa situação anômala. 

Sala das Sessões, em 30 de outubro de 1959. 
– Gilberto Marinho. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 400, DE 1959 

 
Solicita informações ao Senhor Ministro  

da Agricultura, a respeito das dotações, 
constantes de 1958 e 1959, destinadas,  
sob qualquer rubrica, a auxílios, subvenções, 
serviços ou obras em cidades do Estado de São 
Paulo. 

 
Senhor Presidente: 
Requeiro à douta Mesa, sejam solicitadas, ao 

Exmo. Sr. Ministro da Agricultura as seguintes 
informações: 

1º Quais as dotações, constantes dos 
Orçamentos de 1958 e 1959, destinadas, sob 
qualquer rubrica, a auxílios, subvenções, serviços ou 
obras em cidades do Estado de São Paulo, que 
foram efetivamente pagas? 

2º Quais as dotações, que autorizadas  
pelo Presidente da República, não foram ainda 
pagas? 

Sala das Sessões, em 30 de outubro de 1959. 
– Lino de Mattos. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 401, DE 1959 

 
Solicita informações ao Senhor Ministro da 

Justiça e Negócios Interiores, a respeito das 
dotações, constantes dos Orçamentos de 1958 e 
1959, destinadas, sob qualquer rubrica, a auxílios, 
subvenções, serviços ou obras em cidades do 
Estado de São Paulo. 

Senhor Presidente: 
Requeiro à douta Mesa, sejam solicitadas, ao 

Exmo. Sr. Ministro da Justiça e Negócios Interiores, 
as seguintes informações: 

1º Quais as dotações, constantes dos 
Orçamentos de 1958 e 1959, destinadas, sob 
qualquer rubrica, a auxílios, subvenções, serviços ou 
obras em cidades do Estado de São Paulo, que 
foram efetivamente pagas? 

2º Quais as dotações, que autorizadas pelo 
Presidente da República, não foram ainda pagas? 

Sala das Sessões, em 30 de outubro de 1959. 
– Lino de Mattos. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 402, DE 1959 

 
Solicita informações ao Senhor Ministro da 

Educação e Cultura, a respeito das dotações constantes 
dos Orçamentos de 1958 e 1959, destinadas, sob 
qualquer rubrica, a auxílios, subvenções, serviços ou 
obras em cidades do Estado de São Paulo. 

 
Senhor Presidente: 
Requeiro à douta Mesa, sejam solicitadas, ao 

Exmo. Sr. Ministro da Educação e Cultura, as 
seguintes informações: 

1º Quais as dotações, constantes dos 
Orçamentos de 1958 e 1959, destinadas, sob 
qualquer rubrica, a auxílios, subvenções, serviços ou 
obras em cidades do Estado de São Paulo, que 
foram efetivamente pagas? 

2º Quais as dotações, que autorizadas pelo 
Presidente da República, não foram ainda pagas? 

Sala das Sessões, em 30 de outubro de 1959. 
– Lino de Mattos. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 403, DE 1959 

 
Solicita informações do Senhor Ministro  

da Saúde, a respeito das dotações, constantes  
dos Orçamentos de 1958 e 1959, 
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destinadas, sob qualquer rubrica, a auxílios,  
subvenções, serviços ou obras em cidades do 
Estado de São Paulo. 
 

Senhor Presidente: 
Requeiro à douta Mesa, sejam solicitadas, ao 

Exmo. Sr. Ministro da Saúde, as seguintes 
informações: 

1º Quais as dotações, constantes dos 
Orçamentos de 1958 e 1959, destinadas, sob 
qualquer rubrica, a auxílios, subvenções, serviços ou 
obras em cidades do Estado de São Paulo, que 
foram efetivamente pagas? 

2º Quais as dotações, que autorizadas pelo 
Presidente da República, não foram ainda pagas? 

Sala das Sessões, em 30 de outubro de 1959.  
– Lino ele Mattos. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 404, DE 1959 

 
Solicita informações ao Senhor Ministro do 

Trabalho, Indústria e Comércio, a respeito das 
dotações, constantes dos Orçamentos de 1958 e 
1959, destinadas, sob qualquer rubrica, a auxílios,  
subvenções ou obras em cidades do Estado de São 
Paulo. 

 
Senhor Presidente: 
Requeiro à douta Mesa, sejam solicitadas, ao 

Exmo. Sr. Ministro do Trabalho, Indústria e 
Comércio, as seguintes informações: 

1º Quais as dotações, constantes dos 
Orçamentos de 1958 e 1959, destinadas, sob 
qualquer rubrica, a auxílios, subvenções, serviços ou 
obras em cidades do Estado de São Paulo, que 
foram efetivamente pagas? 

2º Quais as dotações, que autorizadas pelo 
Presidente da República, não foram ainda pagas? 

Sala das Sessões, em 30 de outubro de 1959.  
– Lino de Mattos. 

REQUERIMENTO 
Nº 405, DE 1959 

 
Solicita informações ao Senhor Ministro da 

Viação e Obras Públicas, a respeito das dotações 
constantes dos Orçamentos de 1958 e 1959,  
destinadas, sob qualquer rubrica, a auxílios,  
subvenções, serviços ou obras em cidades do 
Estado de São Paulo. 

 
Senhor Presidente: 
Requeiro à douta Mesa, sejam solicitadas, ao 

Exmo. Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas, as  
seguintes informações: 

1º Quais as dotações, constantes dos 
Orçamentos de 1958 e 1959, destinadas, sob 
qualquer rubrica, a auxílios, subvenções, serviços ou 
obras em cidades do Estado de São Paulo, que 
foram efetivamente pagas? 

2º Quais as dotações, que autorizadas pelo 
Presidente da República, não foram ainda pagas? 

Sala das Sessões, em 30 de outubro de 1959.  
– Lino de Mattos. 

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Votação, em discussão única,  do Projeto de 
Decreto Legis lativo nº 18, de 1959, originário do 
Senado, que concede anist ia a trabalhadores ou 
servidores de emprêsa estatal ou privada (em 
regime de urgênc ia, nos têrmos do art. 330, let ra 
"c", do Regimento Interno, em virtude  
do Requerimento nº 383,  de 1959,  do Sr.  
Jefferson de Aguiar e outros Senhores 
Senadores, aprovado na sessão de 22 do 
corrente), tendo Pareceres Favoráveis, sob ns.  
630 e 631,  da Comissão de Legislação Soc ial e 
de Segurança Nac ional e dependendo de 
pronunciamento das mesmas Comissões sôb re a 
emenda de Plenário. 
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O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, 

pareceres sôbre a emenda de Plenário, que vão ser 
lidos pelo Sr. Primeiro Secretário. 

São lidos os seguintes: 
 

PARECERES 
NS. 657, 658 E 659, DE 1959 

 
Nº 657, de 1959 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

a Emenda nº 1, de Plenário, oferecida ao Projeto de 
Decreto Legislativo nº 18, de 1959, que concede 
anistia a trabalhadores ou servidores de emprêsa 
estatal ou privada. 

 
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo. 
O Projeto de Decreto Legislativo nº 18, de 

1959, é da autoria da Comissão de Constituição e 
Justiça, por iniciativa do nobre Senador Jefferson de 
Aguiar. Êle concede anistia ampla aos trabalhadores 
ou servidores de emprêsa estatal ou privada que 
tenham sido acusados ou condenados, por motivo 
decorrente de participação em movimento grevista 
ou de dissídio regulado pela legislação do trabalho. 

A proposição recebeu apoio de tôdas as 
Comissões técnicas. Em Plenário, porém, foi 
oferecida a Emenda nº 1, que vem justificada pelo 
seu ilustre autor, o Senador Jefferson de Aguiar. A 
emenda é uma complementação justa do projeto de 
anistia. 

Assegura aos trabalhadores anistiados o 
direito de participação – nos Institutos ou de  
Caixa de Aposentadoria e Pensões, para os quais 
poderão contribuir, sem quaisquer restrições ou 
condições. 

A medida de amparo vai atingir aos grevistas 
que foram dispensados, antes de vigorar a legislação 
de previdência social. Trata-se, portanto, de uma 
complementação de plena justiça ao projeto de 
anistia. 

Não há na emenda, nenhum dispositivo que 
venha ferir os princípios fundamentais do regime ou 
texto da Constituição da República. 

Isso pôsto, opinamos pela aprovação da 
emenda que, além de constitucional, atende a 
elevados objetivos de ordem econômica e paz social. 

Sala das Comissões, em ... de outubro de 
1959. – Daniel Krieger, Presidente. – Argemiro de 
Figueiredo, Relator. – Jefferson de Aguiar. – Attílio 
Vivacqua. – Menezes Pimentel. – João Villasbôas. – 
Milton Campos. 

 
Nº 658, de 1959 

 
Da Comissão de Legislação Social, sôbre a 

Emenda nº 1, de Plenário, oferecida ao Projeto de 
Decreto Legislativo nº 18, de 1959. 

 
Relator: Sr. Menezes Pimentel 
Pela Emenda nº 1, apresentada, em Plenário, 

pelo ilustre Senador Jefferson de Aguiar, os 
trabalhadores ou servidores anistiados poderão 
contribuir para os Institutos ou Caixa de 
Aposentadoria e Pensões, restabelecendo-se a 
situação anterior, sem quaisquer restrições ou 
condições. 

As contribuições vencidas serão pagas, por 
saldo, na base de 1/10 do quantum apurado pela 
instituição de previdência social, em duodécimos, a 
partir da notificação recebida pelo interessado. 

O prazo deferido aos trabalhadores para uso 
dêste direito é de 6 meses, extensivo, igualmente, 
aos sucessores do anistiado. 

Diz a justificativa da emenda que inúmeros 
grevistas foram dispensados quando estavam 
prestes a conquistar os direitos outorgados pela 
legislação de previdência social, sendo que alguns, 
em virtude de idade ou de saúde, não ingressaram 
noutras emprêsas. 

A emenda repara, assim, tais injustiças, permitindo 
o ingresso dos ex-associados nas instituições de 
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previdência, motivo por que opinamos pela sua 
aprovação. 

Sala das Comissões, em ... de novembro de 
1959. – Francisco Gallotti, Presidente. – Menezes 
Pimentel, Relator. – Jefferson de Aguiar. – Caiado de 
Castro. – Lino de Mattos. 

 
Nº 659, de 1959 

 
Da Comissão de Segurança Nacional, sôbre a 

Emenda nº 1, de Plenário, oferecida ao Projeto de 
Decreto Legislativo nº 18, de 1959. 

 
Relator: Sr. Fernando Corrêa. 
Ao projeto que concede anistia foi apresentada 

emenda de autoria do eminente Senador Jefferson 
de Aguiar, mandando acrescentar um artigo assim 
redigido: 

"Art. – Os trabalhadores ou servidores 
anistiados poderão contribuir para os Institutos  
ou Caixa de Aposentadoria e Pensões, 
restabelecendo-se a situação anterior, sem 
quaisquer restrições, ou condições, no prazo  
de 6 (seis) meses, a partir da publicação dêste 
decreto-legislativo, na forma da legislação em  
vigor. 

§ 1º As contribuições vencidas serão  
pagas, por saldo, na base de 1-10 do quantum 
apurado pela instituição de previdência social, em 
duodécimos, a partir da notificação recebida pelo 
interessado. 

§ 2º Aos sucessores do anistiado é outorgada 
a faculdade prevista nêste artigo." 

Trata-se, pelo exposto, de estabelecer 
providências conseqüentes ao ato da anistia e  
que completam, com seus efeitos, o perdão 
concedido, tornando-o realmente efetivo e de 
alcance prático. 

Nada há que objetar à, aprovação da  
Emenda nº 1. Seu mérito será examinado  
com a necessária profundidade pela ilustrada 
Comissão de Legislação Social, a 
 

cuja competência a matéria, nos têrmos regimentais, 
é pertinente. 

Sala das Comissões, em ... de novembro de 
1959. – Jefferson de Aguiar, Presidente. – Fernando 
Corrêa, Relator. – Taciano de Mello. – Francisco 
Gallotti. – Caiado de Castro. – Zacharias de Assunção. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto 
sem prejuízo da emenda. 

Se nenhum dos Senhores Senadores desejar 
usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa). 

Está encerrada. 
Em votação o projeto sem prejuízo da 

emenda. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado: 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 18, DE 1959 
 

Concede anistia 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, 

apresentado pelo Senador Jefferson de Aguiar. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É concedida anistia aos trabalhadores 

ou servidores de emprêsa estatal ou privada, que, 
por motivo decorrente de participação em movimento 
grevista ou de dissídio regulado pela legislação do 
trabalho, tenham sido acusados ou condenados por 
crime previsto nos Decretos 431, de 18 de maio de 
1938, 4.766, de 1 de outubro de 1942, 9.070, de 15 
de março de 1946, na Lei nº 1.802, de 5 de janeiro 
de 1953, ou no Código Penal. 

§ 1º O Juiz e o Ministério Público, de ofício, 
promoverão o arquivamento dos processos criminais 
em curso. 

§ 2º Na hipótese de recurso pendente de 
julgamento na instância superior, o Relator 
determinará a devolução dos autos ao Juízo 
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competente para o arquivamento do processo. 
§ 3º O Juiz das Execuções Criminais, de 

ofício, determinará ó cancelamento dos registros e 
assentamentos de condenação anterior à publicação 
dêste decreto-legislativo. 

Art. 2º Êste decreto-legislativo entrará em 
vigor na data da sua publicação. 

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

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
emenda. 

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

Está aprovada. 
É a seguinte a emenda aprovada: 
 

EMENDA Nº 1 
 

Acrescente-se os seguintes artigos: 
Art. – Os trabalhadores ou servidores 

anistiados poderão contribuir para os Institutos ou 
Caixa de Aposentadoria e Pensões, restabelecendo-
se a situação anterior, sem quaisquer restrições, ou 
condições, no prazo de 6 (seis) meses a partir da 
publicação dêste decreto-legislativo, na forma da 
legislação em vigor. 

§ 1º As contribuições vencidas serão pagas, 
por saldo, na base de 1-10 do quantum apurado  
pela instituição de previdência social, em 
duodécimos, a partir da notificação recebida pelo 
interessado. 

§ 2º Aos sucessores do anistiado é outorgada 
a faculdade prevista neste artigo. 

O SR. PRESIDENTE: – A matéria vai à 
Comissão de Redação. 

Votação, em discussão única, do Projeto  
de Lei do Câmara nº 202, de 1958, (nº  
3.109, de 1957, na Câmara dos Deputados),  
que abre o crédito extraordinário de  
Cruzeiros 50.000.000;00, destinado a aten- 
 

der aos prejuízos causados pelas enchentes no Vale 
do Itajaí, no Estado de Santa Catarina, tendo, 
Pareceres (ns. 323, 384, 595 e 596, de 1959): 

I – Sôbre o Projeto 
– da Comissão de Finanças, favorável, nos 

têrmos do substitutivo que oferece, e  
– da Comissão de Constituição e Justiça, 

favorável ao substitutivo oferecido pela Comissão de 
Finanças. 

II – Sôbre a emenda de Plenário 
– Da Comissão de Constituição e Justiça, 

favorável, e 
– da Comissão de Finanças, contrário, com 

voto em separado do Senador Francisco Gallotti. 
O SR. PRESIDENTE: – A êste projeto foram 

oferecidas duas emendas: 
– a de nº 1 é substitutivo integral, de autoria da 

Comissão de Finanças; 
– a de nº 2, de Plenário, constitui subemenda 

ao substitutivo. 
O substitutivo tem, regimentalmente, 

precedência sôbre o projeto e a subemenda sôbre o 
substitutivo. 

A ordem de votação será, pois, a seguinte: 
1 – Votação da Emenda nº 2 (com parecer 

favorável da Comissão de Constituição e Justiça e 
contrário, da de Finanças); 

2 – Votação do substitutivo; se aprovado, o 
projeto ficará prejudicado; 

3 – A matéria irá à Comissão de Redação. 
Em votação a Emenda nº 2. 
Os Senhores Senadores que a aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
É a seguinte a emenda aprovada: 
 

EMENDA Nº 2 
 
Suprima-se o trecho constante  

das palavras: "que fará, por sua 
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vez, entrega das respectivas cotas aos Municípios 
contemplados". 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o substitutivo. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. Fica prejudicado o projeto. 
É o seguinte o substitutivo aprovado: 
 

SUBSTITUTIVO 
Nº 1 (CF) 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É aberto, pelo Ministério da Fazenda, o 

crédito extraordinário de Cr$ 50.000.000,00 
(cinqüenta milhões de cruzeiros), destinado a 
atender aos prejuízos causados pelas enchentes no 
Vale do Itajaí, principalmente, no Estado de Santa 
Catarina, e assim distribuído: 

Municípios de: 
Joaçaba – Cr$ 10.000.000,00; 
Gaspar – Cr$ 2.500.000,00; 
Taió – Cr$ 2.500.000,00; 
Ibirama – Cr$ 2.500.000,00; 
Itajaí – Cr$ 700.000,00; 
Indaial – Cr$ 2.500.000,00; 
Rio do Sul – Cr$ 7.000.000,00; 
Rodeio – Cr$ 4.000.000,00; 
Tijucas – Cr$ 2.300.000,00; 
Pôrto Belo – Cr$ 1.000.000,00; 
Pôrto União – Cr$ 3.000.000,00; 
Brusque – Cr$ 3.000.000,00; 
Camboriu – Cr$ 2.000.000,00; 
Blumenau – Cr$ 3.000.000,00; 
Govêrno do Estado – Cruzeiros 4.000.000,00. 
Total – Cr$ 50.000.000,00. 
Art. 2º – A importância correspondente ao crédito 

extraordinário, aberto pela presente lei, será entregue 
ao Govêrno do Estado de Santa Catarina, que fará por 
sua vez entrega das respectivas cotas aos Municípios 
contemplados, devendo, no prazo de 120 (cento e 
vinte) dias de sua aplicação, prestar contas à União. 

 

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

É o seguinte o projeto prejudicado: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 202, DE 1958 

 
(Nº 3.109, de 1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Abre o crédito extraordinário de Cr$ 

50.000.000,00 destinado a atender aos prejuízos 
causados pelas enchentes no Vale do Itajaí, no 
Estado de Santa Catarina. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É aberto, pelo Ministério da  

Fazenda, o crédito extraordinário de Cr$ 
50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros), 
destinado a atender aos prejuízos causados  
pelas enchentes no Vale do Itajaí, Estado de  
Santa Catarina. 

Art. 2º A importância correspondente ao 
crédito extraordinário, aberto pela presente lei,  
será entregue ao Govêrno do Estado de  
Santa Catarina que, no prazo de 120 (cento e  
vinte) dias de sua aplicação, prestará contas à 
União. 

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

O SR. PRESIDENTE: – A matéria vai à 
Comissão de Redação. 

Votação, em primeira discussão, do Projeto  
de Emenda à Constituição nº 1, de 1959, que  
altera dispositivos constitucionais referentes à 
localização da Capital Federal a fim de possibilitar  
a sua transferência para Brasília, tendo pareceres  
da Comissão Especial – I – Sôbre o projeto  
(nº 230, de 1959), favorável, salvo quanto aos  
arts. 11, § 5º, do art. 26, art. 63 e art. 8º (com 
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voto em separado do Sr. Attílio Vivacqua); II – Sôbre 
o substitutivo de Plenário, número 507, de 1959, 
favorável, em parte (com voto em separado do Sr. 
Senador Attílio Vivacqua). 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à 
chamada. 

Os Senhores Senadores que aprovarem o 
substitutivo, responderão "sim", os que o rejeitarem, 
"não". 

(Procede-se à chamada). 
Respondem à chamada e votam "Sim" os 

Senhores Senadores: 
Cunha Mello. 
Lobão da Silveira. 
Leônidas Mello. 
Mathias Olympio. 
Victorino Corrêa. 
Menezes Pimentel. 
Ovídio Teixeira. 
Ary Vianna. 
Jefferson de Aguiar. 
Miguel Couto. 
Lima Guimarães. 
Coimbra Bueno. 
Filinto Müller. 
Alô Guimarães. 
Francisco Gallotti. 
Guido Mondin. 
Respondem à chamada e votam "Não", os 

Senhores Senadores: 
Fernandes Távora. 
Sérgio Marinho. 
Rui Palmeira. 
Otávio Mangabeira. 
Gilberto Marinho. 
Fernando Corrêa. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. 
O SR. PRESIDENTE: – Votaram a favor, 16 

Senhores Senadores e contra, 8. Não há número. 
Fica adiada a votação. A matéria voltara à Ordem do 
Dia na próxima sessão. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da  

Câmara nº 216, de 1958 (nº 3.044, de 1957,  
na Câmara dos Deputados), que concede o  
auxílio de Cruzeiros 2.000.000,00 à Associação 
Evangélica de Catequeses dos Índios, 
 

 

com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, 
tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 597 e 598, de 
1959, das Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 
 

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

É lida e apoiada a seguinte: 
 

EMENDA Nº 1 
 

Item 4. 
Acrescente-se: 
...e dois milhões de cruzeiros para a Escola 

Industrial Salesiana de Belém do Pará. 
 

Justificação 
 

Os Padres Salesianos iniciaram êste ano, na 
cidade de Belém, com os pequenos recursos de que 
dispõem e ajuda de particulares, a construção de 
uma Escola Industrial Salesiana, objetivando o 
ensino de artes e ofícios aos meninos pobres da 
Capital paraense. 

O mérito da obra é indiscutível e deve merecer 
o nosso apoio e amparo na consecução de tão alto 
objetivo. 

Daí a apresentação da emenda que espero 
seja acolhida e aprovada. 

Sala das Sessões, em 30 de outubro de 1959. 
– Lobão da Silveira. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto com a emenda. (Pausa). 

Não havendo quem peça a palavra, declaro 
encerrada a discussão. O projeto volta às Comissões 
competentes, com a emenda. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da  

Câmara nº 59 de 1959 (nº 4.802, de 1959,  
na Câmara dos Deputados), que amplia a aplicação 
do crédito de Cr$ 582.424.000,00, aberto pela  
Lei 3.430, de 15 de julho de 1958, e destinado  
ao pagamento de repouso, qüinqüênios e sa- 
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lário-família de marítimos que servem no Lóide 
Brasileiro, tendo Parecer Favorável, sob o nº 609, de 
1959, da Comissão de Finanças. 
 

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

Não havendo quem peça a palavra, declaro 
encerrada a discussão. 

Fica adiada a votação por falta de quorum 
regimental. 

Esgotada a matéria constante da Ordem do 
Dia. 

Tem a palavra o nobre Senador Lobão da 
Silveira, primeiro orador inscrito para esta 
oportunidade. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA (lê o seguinte 
discurso): – Sr. Presidente, Senhores Senadores: o 
nobre Senador Mem de Sá, a quem rendo as minhas 
homenagens pela sua cultura e elevado espírito 
público, numa de nossas últimas sessões, teceu 
comentários a propósito do que a seu ver, constitui 
açodamento na execução dos serviços da rodovia 
Belém-Brasília, ou seja de um trecho da BR-14. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito agradecido a 
V.Exa. pelas bondosas referências. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Não 
procedem, no entanto, as críticas do ilustre colega 
que tão bem representa o valoroso Estado do  
Rio Grande do Sul nesta Casa do Congresso 
Nacional. 

A BR-14 é uma estrada nacional que pretende 
unir o Norte ao Sul do País num objetivo elevado e 
patriótico, sob qualquer ângulo que se encare essa 
feliz iniciativa. A idéia de sua realização nasceu, 
muito antes da execução da mudança da nova 
Capital para Brasília. Com o aceleramento das obras 
de Brasília pelo notável Presidente Juscelino 
Kubitschek, no cumprimento de mandamento 
constitucional que há muito tempo permanecia como 
letra morta nas diversas Constituições do País,  
mais se acentuou a importância e a necessidade 
 

da execução dessa importante rodovia da unidade 
nacional. 

Ao mesmo tempo, porém, que se apressa a 
finalização do trecho Belém-Brasília, outras obras de 
ligação rodoviária em direção à nova Capital se 
processam. Recentemente o Senado aprovou 
projeto-lei que abriu crédito de bilhões de cruzeiros 
para execução de rodovias ligando as regiões do 
Nordeste, Centro e Sul do País a nova Capital. Não 
era possível que a centralização de Brasília viesse 
insular a nova Capital do resto do País, quando o 
seu objetivo maior era torná-la eqüidistante de todos 
os pontos do território nacional. 

Já não era sem tempo que se cuidasse de 
fazer a ocupação dos espaços vazios do Norte e 
Centro do País completando aquela obra gigantesca 
que os bandeirantes realizaram. 

E assim a tão decantada marcha para o Oeste 
encontrou no dinâmico Presidente Juscelino 
Kubitschek o pioneiro que, com desassombro e 
audácia está realizando uma das obras de grande 
envergadura e tão necessária ao progresso do País. 
Essa obra inegàvelmente pioneira veio ressaltar de 
maneira admirável a grande capacidade de 
realização da gente brasileira. 

Mobilizados mais de cinco mil homens para 
construção do trecho Belém-Brasília, em região de 
floresta, não se constatou o aparecimento de 
nenhuma doença epidêmica ou de massa, nenhuma 
perturbação da ordem e apenas dois operosos 
engenheiros faleceram vítimas de lamentáveis 
acidentes. Ressaltamos êste aspecto do problema 
pela circunstância de sabermos que a construção da 
Madeira-Mamoré, também em plena selva 
amazônica, custou ao nosso País milhares de vidas 
preciosas, tanto assim que se afirma que, cada 
dormente daquela estrada representa uma vida 
perdida. 

Diante do êxito da execução da Belém-Brasília 
é possível afirmar-se o sucesso de qualquer  
outro empreendimento dessa natureza, em 
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outras regiões da Amazônia brasileira. Coube ao 
Govêrno do Presidente Juscelino realizar e provar. 

Com a mudança da nova Capital, por lei do 
Congresso Nacional, para 21 de abril de 1960, o 
Govêrno Federal pretendeu que o trecho Belém 
Brasília fôsse entregue ao tráfego público  
nessa mesma data. Ao incansável Dr. Waldir  
Bouhid, Superintendente da Valorização Econômica 
da Amazônia, entregou o Presidente Juscelino  
a atribuição dessa importante tarefa. Contando  
com a boa vontade dos engenheiros e auxiliares  
da Rodobrás é possível entregar a rodovia  
pronta para o tráfego a 31 de janeiro do ano  
próximo. Lógico e claro que, assim, logo após se 
cuide da grande tarefa de pavimentação nos trechos 
em que é possível realizá-la. Êsse esfôrço em 
realizá-la no mínimo espaço de tempo poupa 
dinheiro e revela que aquêles a quem a execução da 
obra foi confiada souberam corresponder à 
expectativa do Govêrno. Justo, pois, que ao invés de 
comentários e críticas desfavoráveis recebam 
aplausos e louvores. 

A execução da BR-14 é um empreendimento 
de que se deveria ter cogitado há muito mais tempo. 
Representa ela fator de progresso e um pulmão para 
as regiões Norte e Centro do País. Qualquer rodovia 
leva na sua esteira o progresso e a civilização. Não é 
possível levar a assistência educacional, e sanitária 
a populações em zona ainda de pequena densidade 
demográfica. para protegê-la e desenvolvê-la sem a 
existência dos grandes caminhos que são as 
estradas. 

No caso do Brasil sabemos que ainda 
constituimos um arquipélago, de compartimentos 
estanques, onde quase sempre, via de regra, a 
produção permanece estrangulada. É o caso de 
regiões produtivas do Paraná, de Santa Catarina, do 
Rio Grande do Sul, de Goiás, de Mato Grosso, do 
Pará. do Maranhão e de vários outros Estados do 
Brasil. Os centros de produção. 

de um modo geral, não se encontram entrosados 
com as centros de consumo. Daí, em grande parte, a 
desorganização e a falta de sucesso do Govêrno em 
resolver grande, parte dos problemas que asfixiam 
as populações urbanas notocante ao problema da 
alimentação. 

Todas as estradas deveriam merecer 
prioridade, deveriam ser problema fundamental, 
deveriam ser executadas com urgência, deveriam 
merecer apoio decidido do Govêrno e principalmente 
de um Govêrno como do Presidente Juscelino, que 
tem o transporte como uma das grandes metas de 
suas realizações administrativas. Mas, a urgência da 
Belém-Brasília é imperiosa necessidade da 
ocupação efetiva da Amazônia, se constituindo na 
integração daquela imensa região a todo o resto do 
País. Essa rodovia representa, hoje, aquilo que se 
denominou o "trampolim da conquista da Amazônia". 
O vibrante jornalista Huascar de Figueiredo afirmou 
com acertada razão que: "enquanto estivermos 
figurando na carta das necessidades brasileiras pelo 
símbolo do deserto maravilhoso, acoimado de 
inferno verde, de paraíso perdido, o problema político 
do Brasil não estará resolvido – o de sua autonomia, 
de suas prerrogativas de soberania, de progresso e 
de segurança. Seremos escravos da ditadura do 
deserto". 

E nós brasileiros precisamos alertar-nos para 
as afirmativas de Roberto Brittaim que em "A Luta 
Contra a Fome", referindo-se ao caso do Instituto da 
Hiléia, programado pela Unesco, afirma que "não 
podem ser consideradas em face dos interêsses da 
humanidade, as convenções de natureza política 
sôbre fronteira e soberania nacionais". 

Comentando essas idéias, Maurício Vaitsman 
em uma série de reportagens sôbre Brasília e 
Amazônia ressalta que "êsses pensamentos  
revelam indisfarçàvelmente a cobiça que ronda  
a Amazônia e respondem esmagadoramente  
aos que condenam essa rodovia que li- 
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gará o Norte e o Sul propiciando o parecimento de 
novos e laboriosos núcleos de colonização, 
incrementando o desenvolvimento econômico 
nacional, contribuindo para o fortalecimento da 
unidade brasileira e constituindo um baluarte contra 
as especulações externas inspiradas na existência 
dos nossos vazios demográficos". 

É preciso ainda, porém, convir e ressaltar que 
a rodovia Belém-Brasília não atravessa sómente um 
espaço vazio e de cobertura florestal, 
exclusivamente. Essa estrada liga, une e concorre 
para a expansão das seguintes cidades e povoados: 
Belém, Ananindeua, João Coelho, Castanhal, 
Igarapé Açú, Guamá, além de Vida a região 
bragantina e do Salgado, a de maior densidade 
demográfica, no Estado do Pará; Imperatriz, Pôrto 
Franco e Carolina, no Estado do Maranhão; 
Tocantinópolis, Babaçalândia, Filadélfia, Tupiranana, 
Pedro Afonso, Miracema, Tocantânia, Gurupi, 
Alvorada, Porangatu, Entroncamento, Vargem do 
Coellho Amaral Leite, Campinorte, Uruaçu, Nova 
Glória, Cores, Riahna. Rianápolis, Jaraguá, Anápolis 
e Brasília, tôdas estas no Estado de Goiás. 

Por isto mesmo podemos bem avaliar o que 
representa essa rodovia no desenvolvimento 
econômico e social da, grande região a que  
vai servir. Numa demonstração rápida dos seus 
primeiros resultados, muito antes ainda de 
inaugurada, citemos um exemplo do Município do 
Gurupi, que há apenas três anos era um obscuro 
povoado e hoje já conta com mais de nove mil 
habitantes, com uma produção anual de arroz de 
cento e vinte mil sacos, segundo noticiário de "O 
Globo", desta capital, em sua edição de 22 do 
corrente, e obtida de seu enviado especial à região. 

Com a execução da Belém-Brasília  
que, por sua vez, está ligada com a BR-22,  
vamos concorrer para a vinda dos  
emigrantes nordestinos nos tempos impiedosos da 
 

sêca a fim de localizá-los nos vales úmidos dos 
grandes rios da região amazônica, pois o braço 
nordestino tem sido inegavelmente um dos grandes 
fatôres do desenvolvimento daquela região. O ilustre 
Senador Alvaro Adolfo, que ilustrou esta Casa como 
representante do Pará e filho do Ceará, preconizou 
essa medida através de judiciosos estudos 
elaborados quando de sua passagem pelo Senado 
Federal. 

Iríamos ainda muito longe na citação de 
razões outras de natureza secundária, mas tôdas 
elas reforçando aquela necessidade urgente e 
imediata do término da importante rodovia da 
unidade nacional. 

Não desconhecemos a necessidade que 
temos de navios para a nossa navegação fluvial e de 
cabotagem. Acontece, porém, que o Govêrno do 
Presidente Juscelino não está indiferente a essas 
necessidades é tanto no exterior como em nosso 
País está providenciando a construção de 
embarcações para atender à falta de transporte. No 
entanto podemos afirmar que o Serviço de 
Navegação da Amazônia já recebeu modesta mas 
valiosa contribuição de navios que hoje sulcam os 
rios da Amazônia na sua missão de transportar 
passageiros e cargas nos grandes e altos rios 
daquela região. 

Essas as explicações que me sentia no dever 
de expor ao tecer ligeiros comentários em tôrno do 
discurso proferido pelo ilustre Senador Aliem de Sá. 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Miguel Couto, segundo orador inscrito. 

O SR. MIGUEL COUTO (lê o seguinte 
discurso): – Sr. Presidente, nobres colegas, permitam-
me que eu traga ao conhecimento do Senado, e, 
portanto, da Nação, um acontecimento do meu Estado, 
que reputo da maior importância. Está de parabéns  
o povo fluminense – o Governador Roberto Silvei- 
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ra acaba de formular mensagem ao Poder 
Legislativo, que encerra uma das medidas mais 
justas e sábias que poderia ter um governante, em 
prol da infância e da família brasileira, abrindo com o 
seu exemplo, perspectivas de um porvir mais sadio e 
feliz para a nacionalidade. 

Reestruturando os servidores do Estado e 
fornecendo-lhes um abono de dois mil cruzeiros, S. 
Exa. teve a inspiração divina de ainda conferir a 
todos os pais uma ajuda especial de um mil cruzeiros 
para cada filho, a um só tempo amparando as 
criancinhas pela nutrição e educação convenientes, 
e levando a todos os lares um pouco mais de 
segurança e a alegria de viver. Esta bela iniciativa do 
Govêrno fluminense o torna credor da admiração, do 
respeito e reconhecimento de todos os seus 
concidadãos. 

O vulto do novo salário-família, estimado  
em cêrca de duzentos milhões de cruzeiros  
por ano, bem demonstra o alcance social desta 
medida, refletindo sobremaneira nos lares 
fluminenses. 

Nesta grave conjuntura em que se encontra o 
povo, sofrendo privações de tôda ordem, surge um 
ato sensato, corajoso e patriótico destinado àquilo 
que julgamos ser dever primordial dos governantes – 
a defesa da família, a higidez da sua juventude, a 
saúde da pátria. Salienta o chefe do Executivo em 
sua mensagem que, apesar do vultoso aumento de 
despesas, calculado em um bilhão e trezentos mil 
cruzeiros para o funcionalismo e sua previdência 
social o Estado do Rio está em condições financeiras 
de prosseguir no vasto plano de obras públicas 
elaborado pelo Govêrno. 

Conforta-me, como ex-governante da Velha 
Província, ver confirmada o que tantas vêzes pude, 
de público, assegurar durante minha campanha 
eleitoral para o Senado da República: "Deixo o 
Estado com um acervo de providências e 
 

um crédito financeiro tão alto que lhe assegura uma 
situação ímpar na Federação, mesmo comparando-a 
ao Estado líder – São Paulo, que recebeu do Sr. 
Presidente da República vultosos auxílios e favores 
financeiros, enquanto nada oferecia aos 
fluminenses". 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Dá licença para 
um aparte ? 

O SR. MIGUEL COUTO: – Com muita 
satisfação. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Poderia o 
nobre colega informar-me qual a proporção do 
aumento do salário-família? 

O SR. MIGUEL COUTO: – Tratarei do assunto 
adiante. O aumento foi de 900 por cento. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Muito obrigado. 
Não tem o Estado do Rio deficit orçamentário? 

O SR. MIGUEL COUTO: – O orçamento está 
equilibrado. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Equilíbrio 
absoluto? 

O SR. MIGUEL COUTO: – Sim. (Lendo) O 
Govêrno que me substituiu paralisou o Estado 
durante sete meses, imobilizando tôda a 
administração, suspendendo tôdas as obras a 
terminar. Sómente planos de politiquice em prol de 
nossos competidores, interessava. Atos eram 
anulados, para em seguida serem renovados com 
outros nomes; gastos em demasia nas verbas 
palacianas e uma propaganda ególatra, 
impressionante. 

Foi, então, tentado, com falsos informes 
oficiais, fazer crer ser difícil a situação financeira em 
que deixáramos o Estado, quando, em verdade, a 
posição era de quase equilíbrio econômico – 
financeiro. Aconselhava, àquela época de  
inflação progressiva, assustadora, que se  
avançasse o quanto possível as realizações 
estaduais, e dentro deste critério, apressemos obras 
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e providências de grande vulto. Mas, tôdas elas, 
enfrentadas sem empréstimos e ajuda do Govêrno 
Central. 

Deixamos quase em dia todos os 
compromissos, com recursos assegurados para os 
meses subseqüentes. A arrecadação crescente, já 
oferecia no último mês do meu Govêrno soma 
superior à estimativa orçamentária. 

As novas fábricas instaladas e tidas as 
atividades no Estado, receberam estimulo 
governamental, que não lhes aumentou impostos, 
liberando-lhes, pelo contrário, com isenções de taxas 
a exportação do café e tecidos para o exterior, assim 
promovendo mais trabalho e progresso nos portos de 
Angra dos Reis e Niterói, que passaram a dar lucros 
satisfatórios. 

Retomou, felizmente, o operoso Governador 
Roberto Silveira, com mão forte, as rédeas da 
administração estadual, implantando severas 
medidas em prol de uma melhor arrecadação, 
mantendo sempre o salutar propósito do equilíbrio 
orçamentário. Apesar de conferir ao funcionalismo 
público e sua obra assistencial, um aumento de 
cêrca de um bilhão e trezentos mil cruzeiros, e ainda 
não se descuidando de beneficiar o resto da 
Comunidade Fluminense através de um notável 
programa de obras públicas, julga o Govêrno poder 
enfrentar com êxito todos êsses encargos. 

Sr. Presidente, congratulando-me com o povo 
fluminense pelo gesto de grande benemerência 
social do Governador Roberto Silevira, espero que 
êste belo exemplo frutifique no Brasil. 

O Presidente Juscelino Kubitschek, olhando 
para o realismo da vida brasileira, que se apiede das 
agruras por que passam as famílias pobres, 
desprovidas de quase todos os favores da 
previdência social. 

Os recursos dos institutos de previdência  
e o vultoso débito que o Govêrno  
deve de suas contribuições, ficariam mais bem 
empregados, se oferecidos às criancinhas pobres, 
mitigando-lhes a fome, causa do impressionante 
índice de mortalidade infantil, e preservando-lhe a 
saúde, do que investidos nas obras suntuosas de 
Brasília. 

Sr. Presidente – A magnitude da previdência 
social que o Govêrno do Estado do Rio  
acaba de apresentar, toma foros de um 
acontecimento transcendental, exemplo edificante, a 
demonstrar como resolver o problema das famílias 
numerosas. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Permite V. Exa. 
outro aparte? 

O SR. MIGUEL COUTO: – Com muito prazer. 
O SR. VICTORINO FREIRE: – Agravará o 

sofrimento do povo e acarretará elevação 
desordenada de impostos o aumento do salário-
família em proporção superior ao concedido pela 
União Federal. Agravará a situação e afligirá ainda 
mais o povo – volto a acentuar – porque provocará 
aumento de impostos. Fazendo justiça a V. Exa., 
devo dizer que deixou o Estado do Rio de Janeiro 
em ordem financeira e econômica, equilibrada, não 
sendo verdadeiro aquêle boletim que dizia: – 
"Herança do Partido; Social Democrático ao 
Governador Roberto Silveira: três bilhões de 
cruzeiros de deficit". 

O SR. MIGUEL COUTO: – Agradeço o aparte 
do nobre Senador Victorino Freire, mas devo 
recordar o interregno do meu Govêrno para o do Sr. 
Roberto Silveira. Estêve à frente do Estado do Rio de 
Janeiro, durante sete meses, o Senhor Togo de 
Barros. O que não pode faltar aos pais são os meios 
para educarem e alimentarem as crianças. 
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O SR. VIICTORINO FREIRE: – Estou de pleno 
acôrdo com V. Exa., desde que não se aflija mais o 
povo. Como o nobre colega pretende que o exemplo 
frutifique nos outros Estados, enuncia ameaça ao 
Maranhão, já deficitário. 

O SR. MIGUEL COUTO: – Felizmente, a 
situação econômica e financeira do Estado do Rio de 
Janeiro melhora em progressão realmente admirável. 

O SR. VIETORINO FREIRE: – Veremos 
depois... 

O SR. MIGUEL COUTO: – (Lendo) Para mim, 
como médico, como cristão, como político –
transcende de importância, e isto porque o salário-
família, criado pelo inolvidável Presidente Vargas, 
sempre preocupou meu Govêrno que, de acôrdo 
com a disponibilidade da época, o aumentou em 100 
por cento. Agora, felizmente, pode o Governador 
Roberto Silveira ampliar êsse auxílio em 900 por 
cento. o que a todos entusiasma. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Virgem Nossa 
Senhora 

O SR. MIGUEL COUTO: – É a verba mais 
bem empregada do País. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – Deus nos 
acuda 

O SR. MIGUEL COUTO: – Senhor Presidente, 
era o que tinha a dizer. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Não há mais oradores 
inscritos. (Pausa). 

Nada mais havendo que tratar, vou levantar a 
sessão. 

Designo para a próxima, na terça-feira, 3 de 
novembro, a seguinte 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Votação, em discussão única, do Projeto 

de Lei da Câmara nº 67, de 1959 (nº 350-59, na Câ- 
 

mana), que estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercício financeiro de 1960, na parte 
referente ao Ministério das Relações  
Exteriores (Anexo nº4 – Subanexo 4.18), tendo 
Pareceres da Comissão de Finanças: I –  
Sôbre o Projeto (nº 579, de 1959),  
favorável ao projeto e à Emenda nº1, oferecendo as 
de ns. 1-CF a 12-CF; II – Sôbre a  
Emenda de Plenário (nº 623, de 1959), contrário. 

2 – Votação, em primeira discussão, do 
Projeto de Emenda à Constituição nº 1, de 1959, que 
altera dispositivos constitucionais referentes à 
localização da Capital Federal, a fim de possibilitar a 
sua transferência para Brasília, tendo Pareceres  
da Comissão Especial: I – Sôbre o Projeto (nº 230, 
de 1959), favorável, salvo quanto aos arts. 11, § 5º 
do art. 26, art. 63 e art. 8º (com voto em separado do 
Sr Attílio Vivacqua); II – Sôbre o Substitutivo de 
Plenário nº 507, de 1959, favorável, em parte (com 
voto em separado do Senhor Senador Attílio 
Vivacqua). 

3 – Discussão única da Redação Final das 
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 
67, de 1959 (nº 350, de 1959, na Câmara), que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercido financeiro de 1960, na parte referente ao 
Estado-Maior das Fôrças Armadas (Anexo nº 4, 
Subanexo nº 4.03) – redação oferecida pela 
Comissão de Finanças em seu Parecer nº 639, de 
1959. 

4 – Discussão única da Redação Final das 
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 
67, de 1959 (nº 350, de 1959, na Câmara), que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1960, na parte referente ao 
Ministério da Guerra (Anexo nº 4, Subanexo nº 4.16) 
redação oferecida pela Comissão de Finanças, em 
seu Parecer nº 640, de 1959. 
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5 – Discussão única, do Projeto  
de Lei da Câmara nº 67, de 1959  
(nº 350-59), que estima a Receita e fixa a Despesa 
da União para e fixa a Despesa da União para 
(Anexo nº 4 – Subanexo 4.01 – Poder Executivo – 
Presidência da República) – tendo Parecer, sob nº  
 

626, de 1959, da Comissão de Finanças, favorável 
ao projeto e às Emendas ns. 1 e 2 e oferecendo as 
de ns. 3 (CF) e 4 (CF). 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 16 horas e 25 

minutos. 
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