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LISTA DOS SENHORES SENADORES
.'.

MAIO

DE

1959

AMAZONAS
PTB
PTB PTB

Cunha Mello
Mourão Vieira
Vivaldo Lima

PERNAMBUCO
PL
PSD PTB -

Novaes Filho
Jarbas Maranhão
Barros Carvalho

PARÁ
PSD PTB -

Lameira B.ittencourt
Zacharias de Assumpção

ALAGOAS
PSD UDN UDN -

Silvestre PéricIes
Freitas Cavalcanti
Rui Palmeira

MARANHÃO
PSD PSD PSD -

Victorino Freire
Sebastião Archer
Eugênio de Barros

SERGIPE
PTB PSP UDN -

Lourival Fontes
Jorge Marnard
Heribaldo Vieira

PIAUí
PTB PTB UDN

Leônidas Mello
Mathias Olympio
Joaquim Parente

BAHIA.
PTB UDN PL

CEARÁ
UDN PTB PSD -

Fernandes Távora
Fausto Cabral
Menezes Pimentel

ESPíRITO SANTO
PR
PSD -

psn -

RIO GRANDE DO NORTE
)

UDN UDN -

Reginaldo Fernandes
Sérgio Marinho
Dix-Huit Rosado

1

----------

Argemiro de Figueiredo
João Arruda
Ruy Carneiro

Attílio Vivacqua
Ary Vianna
Jefferson de Aguiar
DISTRITO FEDERAL

PTB PSD UDN -

.PARAíBA
PTB UDN PSD -

Lima Teixeira
Ovídio Teixeira
Otávio Mangabeira

Caiado de Castro
Gilberto Marinho
Afonso Arinos
RIO DE JANEIRO

PSD PTB PTB -

Paulo Fernandes
Arlindo Rodrigues
Miguel Couto

_

•

•
VIII
MINAS GERAIS

SÃO PAULO
PSD UDN -

Lino de Mattos
Moura AndIade
Padre Calazans
PARANÁ

PSD
PSD PTB -

Gaspar VelIoso
Alô Guimarães
Souza Naves
SANTA CATARINA

PSD PTB UDN -

PSD 
PTB 
UDN 

Francisco GalIotti
Saulo Ramos
Irineu Bornhausen

Benedicto ValIa dares
Lima Guimarães
Milton Campos

MATO GROSSO

PSD 
UDN 
UDN 

Filinto MülIer
João Vi1Iasbôas
Fernando Corrêa

J01
Vice-Pr

GOIÁS

v

RIO GRANDE DO SUL
PL
UDN PTB -

Mem de Sá
Daniel Krieger
Guido Mondin

UDN 
PSD 
PSD 

FIL:

Coimbra Bueno
Pedro Ludovico
Taciano de Mello

1.0 Secretário

CUNHA MELLO
P.T.B.

2.0 Secretário
FREITAS CAVALCANTI
U.D.N.

3. 0 Secretário
GILBERTO MARINHO
P.S.D.

-

•
MINAS GERAIS
lenedicto VaIladares
,ima Guimarães
[i1ton Campos

MESA
MATO GROSSO

Presidente

'ilinto Müller
>áo ViIlasbôas
ernando Corrêa

JOAO

GOULART

Vice-Presidente da República

GOIÁS

Vice·presidente
FILINTO MÜLLER

>imbra Bueno
edro Ludovico
'aciano de 1\1ello

P.S.D.

1.0 Secretário

4.° Secretário

CUNHA MELLO
P.T.B.

NOVAES FILHO
P.L.

2.° Secretário

1.° Suplente

FREITAS CAVALCANTI
U.D.N.

MATHIA'S OLThIPIO
P.T.B.

3.° Secretário

2.° Suplente

GILBERTO MARINHO

HERIBALDO VIEIRA
U.D.N.

P.S.D.

I

~.

- --_._-----------

•

RELAÇÃO DAS COMISSOES

C01USSAO
Filinto Müller
Cunho Mello
Freitos Cavalcanti
Gilberto Marinho
)lovaes Filho
i'lIathins Olympio
Heribaldo Vieira

COllIISSOES PERiUANENTES
COMISSÃO DE FINANÇAS
Gnspar Velloso Presider';te
Vivaldo Lima - V,ce-P.resldenle
Ary Vianna
Fl"(lllCisco Galloltí
Victorino Freire
Moura Andrade
Paulo Fernandes
Lima Guimarães
Fausto Cabral
Barros CaI'Vnlho
Saulo Ramos
Daniel Krieger
Fe'rnnndes Távorn
Irineu Bornhausen
Fernando Corrên
Dh-Ruit Rosado
Mem de Sá

DIRETORA
-

Presidente

_

1. 0

Secretario

- 2.' Secretál'io
- 3." Secretário
_ 4.° Secretário
- 1." Sllplentc
- 2.' Stlplente

Rui Palmeira
Coimbra Buenc>
João Arruda

:i." .1.'
6.'

PL
Olin'io

~Inngnbeira

CO"\llSSÃC' DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
Lourival Fontes Prcsidente
Daniel IÜ'ieger - Vice-Presidente
Me<nezes Pimentel
Benedicto Valladares
Jefferson de Aguiar
Ruy Carneiro
Lima Guimarães
Al"gemiro de Fihrueiredo
Rui Palmeira
Mil ton Campos
Attilio Viv2cqua

Suplentes

Suplentes

PSD
1.' -

2.' -

3.° 4.° 5.' 6.' -

Menezes Pimoo.tel.
Jefferson de AgUiar
Ruy Carneiro
Jarbas Maranhão
Taciano de Mello
Eugênio de Bnrros

3:' 4.° -

5.' -

Leônidas Mello
Caiado de Cnstro
Arlindo Rodrigues
_
Zacharias de Assumpçao
Guido Mondin

UDN
1.' 2.° -

I

L

1.° 2," 3,' 4.' -

Gaspar Vellos"
Jnrbas Maranhão
Francisco Gallotll
Ary Vinnna

PTB

PTB
1.' 2' -

PSD

Milton Campos
Padre C"lozal1s

1,' -

2." 3.' -

Mourão VIeira
Barros Carvalho
Caiado de Castro

UDN
1.' 2.' 3." -

Afonso Arinos
João Arruda
João Villasboa.

XII
COMISSÃO

DE

ECONOMIA

Ar\' Vianna - Presidente
Fernandes Távora Vice-Presidente
Li no de Mattos
Lima Tehi,eira
Alô Guimarães
Taciano de Meilo
Leônidas Melio
Guido Mondin
Joaquim Parente

Suplentes,
J>SD
1." 2.° 3.° -

Eugênio de Barros
Jefferson de Aguiar
MOUl'a Andrade

PT13
1." 2.° ;1. 0 -

1.0 -

Loul·iv2.·! Fonhs

UDN
1,° 2.° -

Daniel Krieger
Joaqnim Parente

Argemiro de Figueiredo
Fausto Cabral
Souza. Naves

Rcginaldo Fernandes
Fernando Corrêa

SlIplelltcs
PSD
1.' 2." -

Mow'a Andrade
Sebastião Archer

PTB
1." 2.' -

Lima Teixeira
Leônida·s Mello

UDN
PSD
1.° 2.° 3.' -

J.O -

Menezes Pimenlel
Jefferson de Agui",.
Pnulo Fenla'Tldes

1.' 2.0 ~,'

-

Lima Guimm'ães
Argemiro de Figueiredo
Mourão Vieira

UDN
1.° 2.° -

2.' -

Manso Arinus
Milton Campos

PL
Otóvio Mangabetra

PTB
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL
Lima Teixeira Presidente
Ruy Carneiro Vice-Presidente
Caiado de Castro
João Arruda
Jefferson de Aguiar
Menezes Pimentel
Souza Naves
Il'lneu Bornhausen
Lino de Maltos

CUI

Mourão Vieira Presidenle_
Padre Calazans l'ice-Prcsidellte
Jarbas Ma-ranhão
Paulo Fernandes
Saulo Ramos
Reginaldo Ferrll!udcs
Mem de Sã

C~~HSS,i.O DE RELAÇõES EXTERIORES
Afonso Arinos - Presidente
Benedicto Valladares - Vicc-Presidente
Gaspar VeIloso
Moul'a Andrade
Lourival Fontc's
?lliguel Couto
Yivaldo Lima
Rui Palmeirn
M,'m de Sa

Suplelltes

UDN
1.° 2.° -

COMISSÃO DE ~DUCAÇÃO E

PT13

Milton Campos
João ViJlasbôas

PL

COMISSÃO DE SEGURANÇA

NAC

Jefferson de AguiM' Presidente
Caiado de' Castro Vice-Presiden
Jarba's Maranhão
,Jorge Maynard
Fernando Con-t'a
Pedro Ludovico
Zacharias de' AS,slllllpção

Sllplentes
Suplentes.
PSD
1.° 2.° 3.° -

PSD
CO?IJISSÃO DE SERVIÇO PúBLICO CIVIL
Ar)' Vianna
Francisco GaIlotti
Seba-stião Areher

PTB
1,0 2,° 3.° -

Lourival Fontes
Vivaldo Lima
Miguel Couto

UDN
1.° - Dix-Hult Rosado
2.°
Padre Calazans
COMISSÃO DE REDAÇÃO
Mourão Vieira P,residente
Sebastião Archer - Vice-Presidente
Afonso Arinos
Ary Vianna
Padre Calazans

Suplentes
PSD
1.° 2.° -

Otávio Mangabeira

Menezes Pimentel
Ruy Carneiro

Daniel J{rieger - Presidente
Jarbas Maranhão .- Vice-Presidente
Ary Vianna
Caiado de Castro
Arlindo Rodrigues
Joaquim Parente
Mem de' Sá

Suplente.,

Leônidas Mello
Zacharia. de A9Sumpção

2.° -

Saulo Ra.mos
Lima Teixeira

UDN
Fernandes Túvora
COMISSÃO DE SAúDE PúBLI
ne\,\inaldo Fernandes.- Presidente
Alô Guimarães - VIce-PresIdente
Pedro Ludovico
MifjUel Couto
Fernnndo Corrêa da Cosln

UDN
1,0 2.° -

Francisco Gallotti
Ruy Carneiro
Taciano de Mello

PTB
1,' -

Ruy Carneiro
Moura Andrade

PTB
1,' 2,· -

2.° -

:J," -

1.°

PSD
1.· 2,0 -

1.' -

Suplentes
Coimbra Bueno
Padre Calaums

PL
Otávio Mangabeira

PSD
1." -

2." -

Taciullo de ~lello
Eugênio de Bal"l'os

XIII
COMISSÃO Dli

lrival

FOllt~s

lícl Kríeger
qnim Parente

E

CULTURA

Mourão Vieira - Presidente
Padre Calazans Vice-Presidente
Jarbas Maranhão
Paulo Fernandes
Saulo Ramos
Retlinaldo Fernaudes
Mero de Sá

) DE RELAÇõES EXTERIORES

Mnos ~ Presidente
Valladares - Vice-Presidente
,1Ioso
dl'ade
Fonks
uto
.ínla
eil'n
á

~DüCAÇÃO

Suplentes
l'SD

1.° 2.' -

Moura Andrade
Sebastião Archer

1.' 2." -

1." -

Guim.u-ães
'miro de Figueiredo
rão Vieie,\

Campos
ViIlasbõas

)D

2.· -

Lima Tei.xeü·a
Leônidas Mello

Afonso Arinos
Milton Campos

PL

COillSSi\.O DE SEGURANÇA NACIONAL
Jefferson de Aguim' Presidente
Caiado de Castro Vice-Presidente
Jarbas Maranhão
Jorge Maynard
Fernando Corrêa
Pedro Ludovico
Zacharias de' Assl1mpção

Suplentes

"gabeira
PSD
DE SERVIÇO PúBLICO CIVIL
1.'

,ger - Presidente
anhão Vice-Presidente

2. 0 1.° -

Francisco Gallotti
Ruy Carneiro
Tac.iano de Mello

\

Castro
:lrigues
lI'ente

L' -

L

2.'1 -

Suplente..

PTB
Saulo Rmnos
Limn !feíxcirn

UDN
1.°

Cal'llei;o
\ Andra{}e

das Mello
rias de Assumpção

Fernandes T;'lvora
COMISSÃO DE SAúDE PúBLICA

Rctlinaldo Fernandes - Presidente
Alô Guimarães Vice-Presidente
Pedro Ludovico
Miguel Couto
Fernando Corr,'a da Cost~

Suplentes
Ira Bueno
Calau\lls

PSD
L"
2." -

ab..tra

Linla

Pel'llandcs TUVOl'<l
Dix-Huit Rosado

1.0

2.°

COMISSÃO DE TRANSPORTES,
COMUNICAÇõES E OBRAS PúBLICAS
Francisco Gallotti - Presidenle
Souza Naves - Vice-Presidente
Eugênio de Barros
Coimbra Bueno
Taciano de Mello

Suplenles

Otávio Mangabeira

R

Vivaldo

UDN

PTB

UJ)N

ezcs Pimentel
erson de Aguhl"
lo Fel"ua<ndes

PT13
1.0 -

'faciano de Mello
Eugênio de Banes

PSD
1.0 2.' :l." -

Ary Vianna
Victorino Freire
Paulo Fernandes

PTB
1.° -

Fausto Cabral

UDN
1.° -

JoaquiIn Parente

COMISSOES ESPECIALS
COMISSÃO ESPECIAL DE REVISÃO DO
CóDIGO DE PROCESSO CIVIL
.João VUlasbôas - Presidente
Georgiuo Avelino Vice-Presidente
Cunha. Mello
Menezes Pimentel
At1ilio Vivacql1a
COMISS.:\O ESPECIAL DO V ALE DO
RIO DOCE
n""edicto Valladares Presidente
Rui Palmeira· - Vice-Presidente
Attílio Vivacql1a
.Jorge Maynard
LjmH Teixeirrt
COMISSi\.O ESPECIAL DE ESTUDOS
DOS PROBLEMAS DA SeCA DO
NORDESTE
Francisco Gallotti
Reginaldo Fernandes
.Jorge Maynard
Ruy Carneiro
A )'1 indo Rodrigues
COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDO
DA POLlTICA DE PRODUÇÃO E
&'{PORTAÇÃü'

Lima Teixe'iTa -

Pres·idenle
l'ice-Presidenle

Fernandes Távora Gaspar Velloso
Mourão VIeira:
Francisco GalJotu
Oilberto Marinho
Altillo Vivacqm1
(',uido Mondin

s

XIV
COMISSÃO ESPECIAL INCUMBIDA DE
ELABORAR OS PROJETOS DE
CóDIGO ELEITORAL E PARTIDÁRIO
João Villasbôas Presidente
Mem de Sá - Vice-Presidente
M"Dezcs Pimentel
Arscmiro de Figueiredo
Lumeira Bittencourt
COMISSÃO ESPECIAL DE REFORMA
DA CONSTITUIÇÃO N.o 1, de 1958
Gilberto Marinho Presidente
Benedicto Valladares .- Vice-Presidente
Gaspar Ve!loso
Públio de Mello
Abelardo Jurema
Cunha Mello
Argeroiro de Figueiredo
Lourival Fontes
Lima· Guimarães
Daniel lirie"er
Rui Palmeira
.) oão Villasbôas
Attllio Vivacqua
Novees Filho
Jorge lIfaynard

CO~flSSÃO 0E INQLERITO PARA
APURAR FATOS ALUDIDOS POR
SUA EMINÊNCIA O SR. CARDEAL
ARCEBISPO DO mo DE JANEJRO

Fnlllcisco Gallotti - Presidente
Paulo Fernandes - Vice·Presidenlc
Gaspar Ve!loso
Vivaldo Lima
Cu i "do de castro
Reginaldo Fernandes
Moura Andrade
COltlLSSAO DE ESTUDOS DO PROJETO
DESTINADO AO SENADO FEDERAL
EM BRASíLIA
Cunha Mello - Pres,irienle
Francisco Gallotti 1'ice-Presidente
Coimbra Bueno
Aloorão Vieira
Jorge Maynard
COMISSÃO DE MUDANÇA DA

CAPITAL

Coimbra Bueno
Paulo Fernandes
Lima Guimarães
Lino de Mattos

í

I

-

..

DISCURSOS CONTIDOS

NESTE VOLUME

Pág.

ARGEMlHOo DE FIGUEIREDO

Pag.
Problemas do Nordeste e atuação
da OPENO
Em l'espostn ao discurso do Sr_
Attllio Vivac.qun, defendendo o
seu parecer, apresentado na Co
missão de ConstItuição e Justiça,
sôbre o Projeto de- Lei do Scnado
'1.° 16, de 1958 _. ..
l'roblem'as do Nordeste; contra a
SUDENO; industrialização e ag.r:i
cnltu ra
.... .............
Encaminhando a votnção do Reque
rimento n.O 133, de 1959

25~

Cü;-./HA MELLO

·190
52~

673

478

,189

521

CAIADO DE CASTRO

153

COIMBRA BUENO
Solicitando a liberação pelo Minis
tro da Fazenda do Fundo de Pa
vimentação Nacional .. , .. _. -49,
~O
anos da Campanha pela In
teríorização da Capital Federal
Fazendo uma Indicnção a Comissão
de Constituição e Justiça, no sen
tido de oferecer Projeto de' Lei
dando competência à NOVACAP
pura cumprir o disposto na sua Re
soiução n,O 18, de 15-5-59 (que
concede facilidades para aquisição
de lotes de terreno em Brasília.
<.lestinados li construção de casa
1)r0pri~, eu favor de membros e

FERNANDES TÁVORA
O aniversário da morte do Dl'
mando de SalIes Oliveirn

·116

672

Ar
383
21

GILBERTO MARINHO
A aula inaur;urnl proferida pelo
Dl'. Roberto Ma-rinho, diretor de
"O GLOBO", na Faculdade de
Ciências Econômicns de Belo Ho
l'i%on.te 96bre "A Ét1ca do Jor
IUl.Iísnto"

674

I3&'\I'EDlCTO VALLADARES

Declaração de voto sôbre a eleição
da Comissão Especial Incumbida
de emitir parecer sôbrc a Emen
da ConstItucwnal

despach~ do Presidente Juscelino'
l(ubilschel<, mandando obedecer a
pI'ioridade concedida f.-OS Serviços
Elétricos de Belém e Manaus
i\lan ifestando-se contrário no Reque
rimento n.o 133, de 1959
(l96,

FERNANDO CORR.~A
As enchentes em Mato-Grosso

o

Encaminhando a votação do Reque
rimento 11,° 123, de 1959

19.)

O

ATTíLIO Vf'VACQUA
Proj eto de Lei, que regula o
comêço da vigência dos Regimen
tos, Instruções, Portarias, Avisos
e outros atos normativos
Divergindo do Parecer da Comissão
de ConstItuição e ,Justiça (pela
inconstitucionalidade),
sôbre o
Projeto dc Lei do Senado n,O 16,
dc 195&
Enc:li'!'!'inlw.nd') a votação do Reque
rimento n." 133, de 1959
(l70,

servidores dos Três Podere's que
p::!.r~ ali
hajan1 de, obrigatoría
mente, deslocar-se)

Em solidariedade ao Vereador 0.
m~l' Rezende
,JARBAS MARANHÃO
O falecimento de José lrineu de
Souza, Presidente do Comité de
lmrprensa da Oàmara dos Depu
tudos
, .. ,
, . , .. , , .
O Projeto de Classificação de Car
gos do Funcionalismo Civil
Homenagem póstuma ao jornalista
Mário Melo
S.,licita.ndo
interêsse do
Senado
para O projeto de lei que nbre
crédito para auxiliar a construção
<1e' um Hospital de Pronto Socor
ro,. cnl Pernambuco .. '

450

JEFFERSON DE AGUIAR

160

A qucstão de limites entre o Espi
rito Santo e Minns Gerais ,....
Consí<1erações sôbre a Comissão Mis
ta incumbida de elaborar Os es
tatu tos juridicos de Brasílla e do
Estado da Gunllabara; visita rea
Iiznda a Brasilia; o histórico da
ic!<"ia dn lllUdança da Cnpital;
:lS construções de BrasiJia; :1 inau
guração da ponte sôbre o Rio
São Francisco

!i9

665

159
263
,192

5GO

6(;

H5

r

XV1II
póg.

Pilg.

Encaminhando a votação do Proje
·to de Lei do Senado 11.' 31, de
1055
... .
.
Defendendo Projeto de Lci da CiI
maru n.O 13, de 1959 ..

270
14.[

JOicO VILLASBôAS
HOlnen~-gem

póstulna ao Dr. João
Alfredo Ravasco de Andrade
O Decreto do Execuiivo relativo à
produção de artefatos de borra
cha
.

41<1

656

JORGE MA YNARD
A construção de lima ponte rodoviá

ria sóbre o Rio São Francisco;
considerações sóbre os Planos de
Viacão NnCÍonal _
.
'Encaminhando a votacão do Reque
rimcnto n.' 123, dê 1959

522

LAMEIRA BITTENCOURT

LOURIVAL FONTES
R~q'.lC?aS c indústrias da África;
cz'pitaliSlllo c revolução; liberla
cão
dos p::!íscs nhicanos e a
ONU

Em resposta ao discurso do Sr. Li
no de Mattos, transmitindo infor
mações prestadas pelo Sr. Minis
tro da Faz.cnda, sóbre: expoMo.
ção do algodão e do café torra
do e importação de automóveis
C aviões, Acccptnnce
.
Como Lider da Maioria, lendo c.ada
do Ministro da Fazenda, em res
posta no discurso do SI". Li no de
Mattos (exportr-ção de CD.fé); res
pondendo ao discurso do Sr. Mem
de Sá (criticas ao Decreto n.'
45.0"70, de 8 de maio de 1050)
EncaJninhando a votação do Projeto
de Lei do Senado n.O 10, de 19;'7
A I'ennião dos Governadores do Pa
. rú e do AnH\ZOnaS para solução
da questão de linloites entre aqu(>
les dois Estados

235

LUlA TEIXEIRA
Solicitando li liLeração das verLas
destinadas lIO Hospitlll Alisiides
M[,]lez (Liga &linna contrn o
câncer)
.
Encaminhando a votação do Projeto
de Lei da Oâmara n.O 40, dc 1057
A XL!! I Conferência Internacional
do Trablllho, em Genebra
UNO DE MATTOS
O' [,lto custo de vida; a emenda
constitucional que visa a reelei
ção do Sr. Presidente da Repú
blica; erros e omissões governa
mentais; descumprimento da Lei
de Tarifas Alfandegórias; a far
sa dos automóveis naciollíJis; a
propaganda do cnfé; a e~·po,.taçfio
cIo algodão; o problema da juta;
impnrtaçiio de aviões bi-motnres

~IEM

DE

335
110

137
381
,39.!

PRESIDENTE

520

G7G

:1-18

37G

h\rquins de Previdência Social .
t'ri.~e surgida nO SESC do Dis
'Irito Federal
.... . . . . . . .
Decreto 11.° 45.070, de. S de lnaio de
.. ....
. , ..
1959
A flefol"lna Agrórin e a ~\iio do
Governauor Carvalho Pinto

28
l.'iO

341
421

MlGllEL

H5

G71

103
267
·170

chefia \10 Govêl'
do Rio de J,,

MOURÁO V!EIR/.
Problemas
da
Anwzóni:l
juta,
castanhn e madeiras
:\ falta dc c~\fé, no AlnaZOU:ls e
110 Parei

G30

257
:"););\

NOV.~ES

FILHO
f:l\canlinhando n \'o~.fIçâo <.lo Reque
rimento n.O 129, de. 1959

li;;.!

CTA no MANG ABEIRA
Humenagem de pesar pelo faleci
I\wn;o do estadista norle-umeliea
no .lohn Foster Dulles; o. tl'ági·
('os .:1ColltecÍlncutos de Niter<~i f'" o
nlto custo de "ida

0:15

PAULO FERNANDES
A Hefonn::I Agrári"
Ellccllninhanclo o Projeto de Lei do
Senado n.' 12, de 1959
:\niversêÍl'io do fnlp.cimento de Ann
~er\·.

PALMEIRA

Encaminhando a votação do Re,
rimento n.O 123, de 1959
Encaminhando a votação do Re,
l'i111ento n.' 129, de 1959
SAULO

SÁ

COllTO
fI<'corcl~nd(} a su"
l\(}
do Estado
neiro

COIllWlicando ao SCllado a visitl:!
Dr. Fernando de Andrade Rar
Presidente do Conselho Naci'
de Economia', que fêz a ent
d" "EXJposição Geral da Silu:
Ecollôwica do Brasil 1958'
HU

.\

~9.!

Os ucolltecilnelltos de Niterói e
p-loração dos Serviços de Tr,
portes Marítimos pelo grupo (
'etelro
.
Apresentando projeto que alter
dó nova redação ao ~rt. 3.°
Lei n.O 970, de 16·12·1949 (,
"mdo o Conselho Nacional
Economia); mudando a sua I
posição inicial, que visava,
emenda constitucional, altera
CNE, propondo ~ inclusão de
Presidentes da República em
gãos de ámbito nacional ....

471

A elevação das contribuições às au·

UMA GUIMARÃES
Encaminhando a vot.ação do fie
ql\erimcnto n.O 1:13, de 19:,9 ..

A SUMOC e as organizacões finan
ceiras do tipo "ACCEPTANCE";
os billH'·tinhos do Governador Jà
nio Quadros
47,
Soli~itando retifjc~':ões à Ata da ses
são ;'Interior
.
As
reivindicações
constantes
do
~Ianifesto
de
Cafeicultores;
o
exemplo do Sr. Jiinio Quadros
no GovêrDO de São Paulo
A '<'endn de c.aJé ·tonndo e as
instruções dn SUMOC
O Projeto de Lei do Senado n.'
19, de 1957
. ..
390,
O "Dia da Indústria"; a indústria
de automóveis; a posição dn
,SUMOC
.
A CompanhIa Sidel'úrgica Nacional
e as matérias-primas para fabri
cação de peçns para caminhões
e automóveis
O alto custo de vida; o furlo de
divisas na comércio externo; a
compra de autom(lveis
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RAMOS

Encaminhando e justifieaudo o
querimento n.' 85, de 1959
A criação de urna Usina Side
gica enl Sant.a· Cntarin;t

XIX
Os uconlcclmcnlos de Nltcról c ex·
plornção doa Serviços de Tmna·
portes Marltlmos pelo grupo Correlelro
.. , ...... , ........... , ..
451
Apresentando projeto que altera e
dá nova redaçl[o ao art. 8,• da
Lei n.• 070, de 16·12-1949 (altllrando o Conselho Nacional de
Economia) ; JUudando a. I!IUB proposição Inicial, que visava, em·
emenda constltuc.lonal, alterar o
CNE propondo a Inclusão de exPresidentes da República cm ól'·
g4oa de Amblto nacional ... , , . , . 537
PRESIDENTE
Comunicando ao Senado a visita do
Dr. Fernando de Andrade Ramos,
Presidente do Conselho Nacional
de Economlll', que fêz a entrega
da "E>1Poalç4o Geral da Sltuaç4o
Econ6mlea do Brasil - 1958" ..
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1\Ul PA.LMEIRA

J>ncamlnhando a votaçlo do Requerimento n.• 123, de 1950 .....•..
!>ncamlnhando a votaçllo do Reque·
rlrnento n.• 129, de 1959 ....... .

521
65:l

SAULO RAIIlOS
);;ncamlnbando e Justltlcando o Rc·
querlmento n.• 85, de 1050 •..•..
A crlaçlo de uma Usina Slderúr·
Mica em Santa Catarina ...... .

21
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nqulslç4o de nçóea das minas de
carvão dos E.U.A. por grupos eco·
nômlcos brasllelroa ou pelo Governo dn União .... , .. .. .. .. .. . 308
Defendendo ProJeto de Lei da Cd·
mura n.• 13, de 1059 .. , ...... , . 442
SILVESTRE PtRJCLES
O 3.• Congresso Internacional das
Instituições de Contrõlc das FI·
nanças Públicas .. .. .. .. .. .. .. •
4
TActANO DE MELLO
O pronun.clamen.to do Sr. Presidente da República declarando que
nõo será candidato à sua própi'ln
sucessão c que o Pala nlio sofrerá perturbaçllea da ordem nas
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próximas eleições . . • . . • . . . • . . .
VICTORINO FREIRE
O onlversárlo do Marechal Eurico
Gaspar Dutra
.. .. .. .. .. .. .. .. . 358
Os ogradeclmentos do Marechal Eu·
rico Gaspar Dutra, pela manl·
festaç4o do Senado, na sua data
nntaUcla
• . • . • • • . .. .. .. .. . . .. . • 473
Encaminhando a votoçlio do Requerimento n.• 129, de 1959 .••.. , 648

A

VIVALDO lJMA
A Marinho de Guerra c suas neces·
sldndes; reapnrelhamento e arn·
pllnçilo dos quadros da nossa F6r·
ça Armada Naval .. .. .. . .. .. .. .
A. rcpercusslo na Marinha de Guer·
rn do dlacurso proferido a 6 de
mlllo e as mensagens recebidas • .
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396
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MATERIA
CONTIDA NESTE VOLUME

At;CEPTANCE
A SUMOC e as orgnnlzaçilcs flnnn·
celras do tipo -: discurso do Senhor Llno de 1\fatto• • • • . . • . 47,
Informações l'restadas pelo Sr. Ml·
nlstro da Fazenda sObre a -:
discurso do Sr. Lameira Bltten·
eourt, como Lider da Maioria,
cm resposta às criticas do Sr. Llno
de Mnttos
. , , , ..... , ..... , , ....
AFFONSO BARBOSA DE ALMEIDA
POR'fUGAL
A escolha do Sr. - para exercer
a funçllo d~ Embaixador Extra·
ordinário e Plenipotenciário Jun·
to ao Govêrno da Austral:lla:
Mensagem n.• 84, de 1959, do Pre·
sldcnte da Repllbllea .•.•......
AFRICA.
Rlquezn·s e Indústrias da -, cnplla•
llsmo e revoluçlio, libertação dos
pafses africanos e a ONU: dls·
curso do Sr. Lourlval Fontes . ,
AGRIMENSOR
O exerclclo dtl protluAo de - assegurado aoa oficiais fnatlvoa dos
tllelras do Exército, com o C\lr·
so completo das Escolas Superlo·
res de Preparação de Oficiais :
Projeto de Lei da CAmara n.•
232, de 1958 , , .... , .. .. .. • 218,
ALGODÃO
A oxportação do - : discurso do
Sr. Llno de Mattos ............ ..
Informaçilea prestadtlo pelo Sr. MI·
nlstro da Fazenda sObre a exportação do - : dlacurao do Sr. Lameira Blttencourt, como Lldcr dtl
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Porá e do - pnro solução dtl
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dois Estudo a: dlscurao do Sr. Lameira Bltlcncourt ..••.........
Os scrvlçoa clétricos do c do
Pnral: discurso do Sr. Cunha
Mcllo .... , ... , . , , ............. .
ANA NERY
O univcraalrio dD falecimento de -:
dlscur•o do Sr. Paulo Fe~·nan-

dea
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O nniveraárlo dn morte de -: dia·
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ARTHUR BORGES MACIEL
FILHO
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A fillhn crlminnl de -: oficio da
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...... , ... , , , . , ... , , ,

Idem: da Procuradorht Geral do
Estado do Paraná . .. . .. .. • .. ..
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Llcençn pnra processar o Senador
-: oficio do Procurador Geral
do Distrito Fedcrnl , . . • . . 865,
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- dn 25 .• Seu4o da 1.• Senão Le·
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1l de maio de 1959 ......... ..
- da Reunião de 18 de maio de
1959
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416
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- do 26.• Sessão da 1.• Seufto Le·
glalatlva, da 4.• Leghlntura, em
14 de mnlo de 1959 ......... .. 228
- dtl· 27.• ~uão da 1.• Seaaão Le·
glalotlvn, da 4.• Legislatura, em
15 de moio de 1959 .......... . 279
- dn 28.• Scsslio da t.a Sesaão Legislativa, da 4.• Leghlaturn, em
20 do maio de 1959 ......... ..
82·1
- dtl 29.• Sessão dn t.a Seaaão Le·
ghiatlva, da 4.• Legislatura, em
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886
- dtl SO.• Scsoão dn t.a Scaaão Le•
glslatlvu, da 4.• Lcghln·tura, em
22 de maio de 1959 .......... ,
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- da 31.• Sc•são da 1.• Sesaão U..
fflaiatlvn, dn 4.• Lcglalnlura, em
25 do maio de 10õ9 .......... . 455
- du 82.• Sc ..do du 1.• Scsaão Le·
glsiatlvn, dn •i.• Legislatura, em
26 do mnio de 1959 .. .. .. .. .. • 512
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- da 33.• Sesslo da 1.• SessAo Le·
glslatlva, da 4.• Legislatura, em
27 de m~tlo de 1959 .......... .
- da 34.• Sessão da 1.• Sessão Le·
glslatlva, da 4.• I.cglsl~ttura, cm
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AUSTRALIA
A escolha do Sr. Affonso Borboso
de Almeida Portul!ltl para e»erccr
. a funÇão de Embaixador Extraordinário c Plenipotenciário jun·
to ao Govêrno da Comunidade
da - ; Mensagem n.• 64, de 1959

idem

......................... .
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BRASILIA
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(V. Projeto de Emenda Constltu·
clonai; Comlsslo ·Eapeelal; Mu·
dança du capital; NOVACAP)
Visito realizado a - ; dlacurso do
Sr. Jefferson de Aguiar ...... .

7

AVISO
-

do Sr. Ministro da Guerra, pres·
tondo esclarecimentos sóbrc o
Projeto de Lei do Senado n.• O,

-

do Sr. Ministro do Aj!rlcultura,
prestando esclarcelmcntos sóbre
o Projeto de Lei da OAmora n.•
40, de 1957 (ePl resposta ao Re·
querlmento n,• 43, de 1959, do
Sr. Lima Guimarães) .. .. .. .. .
do c~nfederaçilo Nacional da
Ind&lstrla, manifestando o pen·
aamento da indústria brasileira
sóbre o Projeto de Lei OrgA·
nkn d~ Previdência Soclol . . •
do Sr. Ministro dn Vloçiio e
Obras Públicas, prestando escla·
reclmentos s6bre Projeto de Lei
do Senado n.• 6, de 1952
da· Federaçlo dos Indústrlos do
Estado de São Paulo, tecendo
consldernçllcs sObre o ProJeto de
Lei dn Càmora n.• 160, de 1058
Idem; sóbrc o Projeto de Lei da
Câmara n.• 27, de 1952 .. .. .. •
do Sr. Ministro da Saúde, trans·
mltlndo lnformnçõcs sóbro o Or·
çomcnto vigente dêste Mlnisté·
rio (cm resposta no Oficio 161,
de 1050, do Seno do)
.. • .. • .. .
do Sr. Ministro das Relnçllcs Ex·

de 1952

-

-

-

-

-

tcriorcs,

.. , . , ...... , . . . . . . . . . . .

comunlcnndo
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90

111
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CAFJ\
A propaganda do - ; discurso do
Sr. Llno de Mnttos .. .. .. .. • . .
Problemas do - e as rel'V!ndlea·
ções constantes do Manifesto dos
CnfelcuHores; Idem ..-.. .. .. .. ..
A venda do - torrado e os lns·
truções do SUMOC .. . .. . . .. .. .
F..xportaçilo do - torrado; discurso
do Sr. Lameira Blttencourt, transml.tlndo Informações p~estadas
pelo ~r. Ministro da Fazenda, em
resposta às criticas do Sr. Llno
de Mattos . .. .. . .. .. .. .. . . 235,
A sltuoçilo do - nacional; Aviso
do Sr. Ministro da Fazenda, pres·
tondo Informações solicitadas no
Requerimento n.• 428, de 1958 . .
A falta de - no Amazonas e no
Pará ; discurso do Sr. Mourlo
Vieira

. , ...... , .. , .. , ... , . , , . , .

Exportação o contrabando de - ;
Requerimento de Informações ao
Sr. Ministro dn Fazenda (n.• 132,
de 1959)

. , .. , . , ... , . , ....... , . .

7
197
381

3·18

403
553

865

CAIXAS ECONOMICAS
FF..DERAIS
113
118

Restnbelccendo rrlvllégios dos - ;
Projeto de Le do Senado n.• 34,
de 1955

................. , .... , .

642

c,\PITAL (v. Mudança da
Capital)
CAPITALISMO·

220

.. c revolução; discurso do Sr. Lou·
.. , ........ , , , . . . .

376

270

CARVALHO PINTO
A Rcfonna Agrário e a açllo do
Govemndor - ; discurso do Senhor Mem de Stl .. . . .. . .. . . .. .

421

rlvnl Fontes

n visita

oflclnl do sr. Sul<Dl'JIO, Presi·
dente do República do Indoné·
aln . , . , ....... , ..... , . , , , . . . . .
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BORRACHA

471

676
.

AO~

BOLIVAR DE FREITAS

O Decreto do Executivo relativo à
produção de artefatos de - ; dls·
curso do Sr. Joio Vlllasb6a11 ..

1\VIOES
Importaçllo de - bi-motores; dls·
curso do Sr. Llno de MaUos ... ,

do Sr. Ministro da Fazenda
prestando · informações solicita·
das no Requerimento n.• 428, de
1958 (a sltuaçiio da cafeicultura nocloiUll)
.. .. .. .. .. .. . . . . .

A escolha do Sr. - para o earwo
de Enviado Extraordinário e MI·
nlstro Plenipotenciário junto ao
Govêrno da Etiópia; Men1111gem n.•
26, de 1959
.. .. . . .. • . . .. . 400,

AUTOMóVEIS
A farsa dos - nacionais; discurso
do Sr. Llno de Mattos ......•. ,
A indústria de - ; idem .•.•.....
A Companhia Siderúrgica e os mo·
térlas-prlmas ·para fabrlcaçAo de
peças para =lnhões c - ; idem
A compra de· - e o furto de di·
· visas
no
comércio
exterior;
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CARVAO

Púg.

Alternçdo du constltuiçilo do Con··
selho Consultivo dn Comissão
Executivo do Plano do - Nocional • Projeto de Lei do Senado
n.• 10: de 1959 .. • • .. • . 4, 454,
A. oquislçllo de açõcs dlls minas de
- dos E.lJ.A. por grupos econômlcos brasileiros ou pelo Govllrno da Unillo; discurso do Senhor Saulo Ramos
· .. · . · · · .. ·

491

398

CASA DO ESTUDANTE DO
BRASIL
Auxlllo à - , para amo11tlzoção de
suo divida com o IAPC; l>rojeto
de Lei d."t Cümara n.• 117, de
1958 . . .. .. .. . .. .. . . .. 466, 640,

667

489

.. , , ... , ........... , .

263

po Brusllclro da Associação Interparlnmentar de Turlinno, dn
Reunião da União lnterpnrlnmcntar, a rcniJzcu·-sc cm Lima, Ileru
Idem; do Sr. Caindo de Castro ...

Sollcltação do Vlcc-Presldcnte do
Repúblico pnru se ausentar do
Puis o fim de chefiar a Dclegacilo do Brasil à. 42.• - a reu-

2i8

te dn Rcpúbllcu .. .. .

COLONIZAÇÃO
Regulando n vendo de imóveis rurnls n pessoas flslcnH ou juridlcns, que se obriguem o dcstlmllos 11 -; Projeto de Lei do Senado n,D 12, de 1059
, . , .... , ,

·17, 91, 92,

102

A 42.• -, cm Genebra : discurso
do Sr. Lima Teixeira

..•......

~79

390
CONFER~NCIA

INTERPARLAMENTAR AMERICANA

CóDIGO DE PROCESSO
PENAL

COLJ!GIO PEDRO II
Crédito especial puro atender às
despesas com ns novos instalo•
ções do - , Internato; Projeto de
Lei dn Cümarn n.• 222, de
1058
• . .. . • . . . . .. .. . . 469, 6-iO,

178
178

nir-se cm Genebra i Mensagem
u.• 1, de 1959, do Viee-Prcsldeu-

C.M.T.C.

···························

520

par, como reprcscntnnte do Gru-

257

Crédito especial poro· auxlllnr o
Renl Soclcdnde - , puro reconstrução de seu teatro; Projeto de Lei
do Senudo n.• 3, de 1958 . .. 216,

1956

159

COMUNICAÇÃO

CONFEMNCIA INTERNACIONAL
DO TRABALHO

Alteração do nrt. 221 - ; Projeto de Lei do Senado n.• 26, de

152

COMPANHIA SIDERúRGICA
NACIONAL

CLUBE GINÁSTICO PORTUGUJlS

Auxilio à Companhiu Municipal de
Transportes Coletivos (-) de Silo
Paulo· Projeto de Lei do Senodo n.o' 19, de 1957 • 108, 227, 365,

151

Do Sr. Rui Palmeira, dando conhecimento no Senado de que se auscn.turá do Pais o· fim de partici-

CLASSIFICA.ÇAO DE CARGOS
DO FUNCIONALISMO CIVlL
O Projeto de - ; discurso do Senhor Jnrbas Mnrnnhiio
....... .
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COMITJl DE IMPRENSA

A - e as mntérias-prlmas para fabricação de peças para caminhões
e automóveis; discurso do Senhor Lino de Muitos ......... .

CASTANHA
Problemas do Amazônia : jUJta, c
madeiros; discurso do Sr. Mou-

r4o Vieira

Eleição da - incumbida de emitir parecer sôbrc o Projeto de
Emenda à Constituição n.• 1, de
1959 ······················ 108,
Eleição da - Incumbido de emitir purccer sõbrc o l'_rojcto de
Emendo à Constituição n.• 2, de
1959
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108,

O faleolmento de José lrlncu do
Souza, Presidente do - dn Càmnrn dos Deputados; discurso do
Sr. Jarbns Mnranhilo ......... .

CASAS POPULARES
Isenção do impôsto sôbrc os Investimentos poro construçilo de ou conjuntos residenciais proletários; Projeto de Lei do Senodo n.• 16, de 1058 . . . . . . . . . . 454,

COMlSSAO ESPECIAL

Moção de aplausos à Delegação
Brnsllclrn; telegrama do Presiden334

te dn 1·" -

................... .

325

CONSELHO N;~CIONAL DE
DESPORTOS
Sollcltnndo informações no Ministro de Educação e Cultura sôbrc o
- ; Requerimento n.• 87, de 1050

80

668

CONSELHO NACIONAL DE
ECONOMIA

150

A escolho do Sr. Júlio Césnr Leite
paro C'Xercer os funções de mcm·
bro do - · Mensagem n.• 51, de
1050, elo Pre•tdentc dn Rcpúb!Jcn

400
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Púg.
A. vi situ do Dr. Fernando de An·

dmde Rnmos, Presidente do no Senado .Jlaru 11 entrega da
"E>:poslçi!o Geral da Situação
Econômleu do Brasil - 1958";
comunicação do Presidente
O projeto que 1\ltcrn e dá nova redução ao art. 3.• da Lei n.• 970,
do 16·12·1949 (alter11:ndo o -);
modlflcaçilo da sua proposição
lnlelal, que visava, em emenda
constltuelonal alterar o - ; dls·
curso do Sr•• Paulo Fernandes
CONVtNlO DE INTERCAMBIO
CULTURAL
Ratlfieuçllo do - entre n Repúbllcn dos Estados Unidos do Brasil c a República do Para~al,
assinado a 24 de maio de 1957;
Projeto de Decreto Legislativo
n.• 4, de 1959 ............... .
CUSTO DE VIDA
O alto - ; discurso do Sr. Llno de
Mattos ..................... 7,
Os trágicos aeonteclmcntos de Niterói c o alto - ; discurso do Senhor Otávio Mangabeira ••...•..

Au~llio

i• Comlssllo dn Festa Na·
clonai do Fun>O c do: - ; Pro·
Jclo de Lei da Cllmnra n.• 204,

·i70

' •• o ••••••• ' •••••••••• o •••••

DIVISAS
O furto de - no comércio externo
e a compra de automóveis; dia·
curso do Sr. Llno de 1\lnttos ..
ELEIÇOES
o pronunclnmento do sr. Juscelino
hubltscbek, declarando que nllo
sP.rá candidato ii sua própria sucessão e que o Pais não sofrerá pcrturllaçõcs da ordem nas
próJOirnas - ; discurso do Sr. Tnclnno de 1\lello ................. .

d" 1D58

.. .. .. .. .. .. ..

FESTA NACtONAL DO

537

230

676
635

DIA DA INDiJSTRIA

O - ; discurso do Sr. Li no de 1\lattos

EXPOSIÇXO AGRO·PECUARIA
E INDUSTRIAL

471

676

415, 4á4,

FU~lO

Auxilio li Comlssiio da - e dn
E>:po.tçilo Agro-Pecuária c Industrial; Projeto de Lei da Ollma·
ra n.' 204, de 1958 ·••.• 413, ·154,
FINANÇAS PiJBLICAS
O 3.• Congresso lntertlaeionnl das
Instituições de C:ontrôle das - ;
discurso do Sr. Silvestre Pérl·
eles
••••• ' ••••••••••••• o •••••

Solicitando u llbem~Ao pelo Minil·
tro da ·Fazenda do - ; discurso
49,
do Sr. Coimbra Bueno

450

GEADA
Custo do combate à - do Paraná;
Requerimento de Informações ao
Sr. Ministro dn Fazenda (n.• 124,
de 1959)
..•.......•...•..•••..

538

GEORGINO AVELINO
Mnnltcstaçúes de pesar pelo fn:lecimcnto do Senndor - .......... .

228

G.'f.B.
lnfol'mnçócs prestadas pelo dirigente do -, cm resposta ao Requerimento n.• 65, de 1959; oficio

401

GUARDA-CIVIL

ESP1RITO SANTO
A questão de limites entre o -

HOSPITAL

23

66

ESTRADA-DE-FERRO SANTA
CATARINA
A rescisão do contrato d~ arrcndnmento dn -; Pt•ojcto de Lei
da CAmnra n.• 13, de 1959
. . .. .. . .. . . .. .. . . . .. . . • 373, 400,

ET!óPJ,t
A cscolhn do Sr. Dollv~tr de Frei·

tas pnrn o cargo do Envlndo Ex·
.Jraordlnárlo c Ministro Plonlpotcnch\rlo junto no Gov~rno da
- ; Mensagem n.• 26, de 1Dii9,
do Presidente do Repúbllcn 400,

488

IIUNDO DE PAVIMENTAÇXO
NACIONAL
..

Tornando oflclnl o uso dos atuals
uniformes da - do Departamento Fedem! de Scgurn·nçn Pública;
Projeto de Lei da Cllmnra n.• 59,
de 1958
...................•...

e
llllnns Gerais; discurso do Se·
nhor Jefferson de Aguiar

488

·t·l7

Instltuludo concurso de tltulos para
provimento dos cargos de médi·
cos do quadro do - Alcidcs Carneiro: Projeto de Lei da Câmara
n.• 187, de 1958 ............. .
SollcUnndo n Uberaçiio de verbas
pnrn· o - Aristides Mnllcz (Liga
Bnlnna contrn o Cllncl!l'); discurso do Sr. I.lmn 'fclxclra
Pngnmento e enquadramento dos
médicos do General Vnrgns;
Hequcrimcnto n,• 114, de 1959
Snllcttnndo lntcr~osc do Senado parlt
o projeto de lei <tlle abre cródl·
lo pnra nuxlllut• n conotruçdo do
- dt! Pronto Sor.orro, elll Per..
numbuco; diocur,o do Sr. Jnrbas
1\!nl'llnh/lo .................... , .

463
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1:-IDICAÇÃO
-

.JORGE OLINTO DE OLIVEIRA
A escolha do Sr. - para o cargo
de Enviado Extrnordlmlrlo e Ministro Plenipotenciário junto no
Govêmo du Finlândia; Mensa~cm n.• 47, de 1959, do Presidente dn República . . 183, 453,

N." 1, de 1955, que dispõe nóbre

constituição de. Comissão de
Inquérito pura ~;purar a cxatn
sltuaçilo do estudo de saúde do
Sr. João Café Filho e n compatibilidade dela com a sua volta
ao exerclclo das atribuições no
seu cargo de Prcoldente dn República . . .. . . . . .. . . . 219, 226,
11

.IOR:.IALIS>\10
260

279

314

tos

.......................

47,

As reivindicações constantes do Mnnlresto dos Cafeicultores e o
exemplo do Sr. - no Govi!mo
de Silo Paulo; discurso do Senhor Llno de Mnttos ........ .

li H

:m5

137

n,o 123, de 1050

.... , , , .. , , , , ,

Encaminhando a votnçllo do Re~ucrlmcnto citado; discurso do
r. Rui Pnlmclrn

. , ..... , , , . , ,

tdem: discurso do Sr. Bencdleto
Valia dares .... , . , ..... , , ... , , ..
Idem; discurso do Sr. Jorge Mnynord ........................... .
Idem; discurso do Sr. Otávio Mangnbclrn

........... , .......... , ,

O falecimento de -, Presidente do
Comité de Imprensa da Câmara
dos Deputados; discurso do S~nhor Jarbns Maranhão ...... , ,

411

159

,JúLIO BUENO BRANDÃO

nusclmento do Presidente -;
Projeto de Lei da- Câmara n.•
156, de 1958 . . . . . . . . . ·!12, 4Sll,

A escolha do Sr. - paru exercer
us funções de Memtiro do Conselho Nacional de Economia;
Mensagem n.• 51, de 1059

·167

JOHN FOSTER DULLES
Sollcltnndo homenagens de pesar
pelo falecimento do estadista
nol'le-nmerlcnno -; Rcoquerlmento

Crédito paru u 11 Conferência Nuclonai dos - ; Projeto de Lei dn
C!\mnru n.• 241, de 1957, que assegura, por 3 excrciclos, a validade da Lei n.• 2.423, de 11 de
fevereiro de 1955 ............ .

.JúLIO CJ!SAR LEITE

.TOAQUnt CAETANO DA SILVA

. , ..................... .

,JORNALISTAS PROFISSIONAIS ..

crcçüo de um monumento come..
1nornt1vo do 1.• centenário do

Home!Ull!em póstuma no Dr. -; dis·
curso do Sr. Joilo Vlllasbllas

de 1958

5!)

Auxilio il Prefeitura Municipal de
Ouro Fino, !llnas Gerais, ·parn

.JOÃO ALFREDO RAVASC'O
DE ANDRADE

Crédito especial destinado à C'omlssllo Executiva: do Monumento
n - , a ser erl~ldo na Capital
do Território Federal do Amapá;
Projeto de Lei da Câmara n.• 139,

aula innugurnl

.JOSJ! IRINEU DE SOUZA

JA.NIO QUADROS
Os bllhetinhos do .Governudor - ,
discurso do Sr. Llno de Mat-

"'A Rtica do _., -

(H'ofcrJda pelo Dr. Roberto Mnl'inho, Dlretor de "0 Globo" nu
l'uculdudc de Ciências EconÓmicas de Belo Horizonte; discurso
do Sr. Gilberto Marinho ..... .

INDONilSIA
Comunicando 11 vlsltn oficial do
Sr. SukaMlo, Presidente da República da - ; Aviso do Sr. MInistro dn~ Relações Ex·terlores .
Solicitando niio seja realizada sessilo no SciUlrlo, no dln 18 do corrente, cm virtude da convocação
de sessllo conjunta, cm homenagem no Presidente da - ; Requerimento n.• 103, de 1959 ..... .
Solicitando seJa con~tltulda uma Comissão d<' 6 Membros para representar o Senado no desembarque
e nn .partida do Presidente da - ;
Requerimento n.• 104, de 1959 .

4811

.TUTA
O problema da -; dlsourso do
Sr. Llno de Mnttos .......... .
Problemas da Amnollnln : -, castanho· c madeiras; discurso do
Sr. Mourão VIeira
........... .

·100

7

257

LEGISLAÇ.l.O AGIURIA

520

Solicitando a con&tltulçllo de umn
Comlssilo Espcelnl para estudar
n do Pais: Requerimento n.•
84, de 1959 .. .. .. .. • .. . 20, 32,

521

T.RGISLATIYO

521

.--

5''"

Créditos especiais no Poder - pora
pngomento de n·juda de custo, nbo. no, diferença de vencimentos c
gratificação udlclonnl; Projeto de
Lei da OAmarn n.• 17, cfll 1950
•••• ' . ' ••••• o' •••••••• ' o'..

550,

no
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XXVI
LEI DE FAL11NClAS

MARIO MELLO

Púg.

Homenagem póstuma no Jornalista
- ; dhcurso do Sr. Jarbns Ma·
....................... .
ranlulo

A.lteraçlo da - para dar prioridn·
de aos cr~dltos tr~tbnlhistas;
Projeto de Lei da CAmara n.•
100, de 1958 ...•..............

415

MADEIRAS
Problemas da Amazônia : Juta,
castanha e - ; discurso do Senhor MourAo VIeira
..•.......

257

IJ)Cira

, ••..•..•.•........•.....

Idem; discurso do Sr. Novaes Fi·
lho .......................... ..

As enchentes de -; discurso do
Sr. Fernando Corr~a . . . . . . . . . .

116

-

647
648

653

-

654

141

MARECHAL DEODORO DA.
FONSECA
Autorizando a remoçAo dos restos
mortais do - para o nicho e»ls·
tente no pedestal do monumento; ProJeto de Lei da CAmarn n.•
19~, de 1958
........ , 333, 400,

447

MARINHA. DE GUERRA
A - e suas neceuldodes; renpnrclhnmento c nmpllnçllo dos quadros da nona Fôrça Nnvn-1; discurso do Sr. Vlvnldo Lima ..•.
RepercussAo nn - do discurso supra
o as mensa~ens recebidas; dlseuroo do Sr, 'ivnldo Llmn ...... .

21

~IENSA.GEJ\1

MANIFESTO DOS
CAFEICULTORES
Conclave rcnllzndo em Jllorllla, Es·
lado de SAo Paulo; discurso do
Sr. Llno de Mnttos

JIIA.RECHA.L EURICO
GASPAR DUTRA.
O aniversário do - ; discurso do
Sr. Vlctorlno Freire .....•.....
Os agradecimentos do - pela manlfeataçlio do Senado JUt sua data
natnllcla; discurso do Sr. Vlctorlno Frelro ................... .

492

MA.TO GROSSO

LIMITES
Fixando e determinando os - entre os Estados do Esplrlto Santo c Minas Gerais, ao norte do
Rio Doce; Projeto de Rcsoluçllo
n.• 4, d~ 1959 ................ .
A. qucstlo de - entre o Esplrlto
Santo e Minas Gerais; discurso
do sr. Jetreraon de A.gulnr
A. rcuniAo dos GovernadOI'CS do
AmllZOMa e do ParA para soln·
çlo da questAo de - entre aqu~
les dois Estados;
discurso do
Sr. Lameira Blttencourt

MA.GA.LHAES BARATA.
Solicitando homenagens de pcftll'r
pelo falecimento do General .....:;
Requerimento n.• 129, do 1959 ..
Eucamlnhando a votoçAo do Requerimento citado; discurso do Senhor Vlctorlno Freire ... , .....
Idem; discurso do Sr. Rui Pnl·

Pág.

-

N.• 1, d~ 1959, do Sr. VIce-Presidente da República, solicitando nutorlznçAo para ausentar-se
do Pnls a fim de chefiar a De·
legaçAo do Brasil à 42.• Confe·
. rê nela InternnclonnJ do Trabalho a reunir-se em Genebra
...................... 47, 91, 92,
N.•. 26, de 1959, do Sr. Preal·
dente da· República, submetendo ao Senado a eocolha do Senhor Bollvar de Freitas para o
cargo de Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário
Junto ao Gov~o da EUópla ..
........................... 400,
N.• \i7, de 1959, do Sr, Preal·
dente da República, submetendo
no SciUldo a escolha do Sr. Jorge Ollnto de Oliveira para exercer
n funçiio de Embaixador Extra·
ordinário e Ministro Plenipotenciário junto ao Govêrno da Fin·
IAndla .. .. .. .. .. .. • 133, 453,
N.• 51, de 1959, do. Sr. Prcal·
dente da República, submetendo ao Senado a escolha do Senhor Júlio CéSitr Leite para
exercer as funçl!ea de Membro
do Conselho Nacional de Economia .... .... . .. .... ... .. ... •
N.• 64, de 1959, do Sr, Preal·
dente da República, submetendo
no Senado a escolha do Sr. Af.
fonao Barbosa de Almeida Portugal, par~t e»ercer a tunçAo d~
Embaixador Extraordinário e
Plenipotfncltlrlo Junto ao Govêrno dn Comunidade da Aua-

tra\lJn

358

. , •...•...•.•. , .. , , • . • . .

102

.47

486

400

559

MINAS GERAIS
A queatAo de limites entre o Esplrlto Santo e - ; discurso do Senhor Jerterson de Aguiar
. •. .

66

MUDANÇA. DA CAPITAL
473

Lei n.• 2.874, de 19 de setembro de
1958, que dlspl!e s6bre a - ;
citada no discurso do Sr, Coimbra Bueno . .. .. . . . . .. . . .. .. . .. .

490

NAVEGAÇAO
02
306

Estabelecendo o regime especial
para n - fluvial e lncustre do
Interior do Pala; Projeto de LC!I
<ln CAmurn u.• 134, de 1956 . . . 515

XXVII
NlTERól
Os acontecimentos de -

e a exploraçllo dos Serviços de Transportes MariUmos pelo grupo Carreteiro; discurso do Sr. Paulo

Fernandes

.................... .

Os triglcos acontecimentos de - e
o alto custo de vida; discurso do
Sr. Otávio Mangabclrn ..•.....

l'úg.

451

n:m

NORDESTE
Problemas do - e a atuaçllo dn
OPENO; discurso do Sr. Argcmtro
de Figueiredo ............... ..
Idem; contra a SUDENO •.......

2M
524

NOVACAP
Estatutos Sociais da Companhia
Urbanlzadora· da Nova Capital
do Brasil (-); citados no discurso do Sr. Coimbra Bueno ..

505

-

do Procuradoria Geral do Estado
de Silo Paulo, sObre a fOlha crlmlnn·l de Arthur Borges Maclel
Filho ........................ .
- do Procuradoria Geral do EotadQ
do Paraná, Idem ........... ..
- do dirigente do GTB prestando
Jntonnnçêles solicitadas no Requerimento n.• 05, de 1959 .•..
- <lo Governador do E!tado de
Goiás, Sr. José Feliciano Ferreira, solicitando a eooperaçllo do
funcionário da Senado, Sr. Sebastião Veiga . , .... , .. , ... , ...
- do Governador do Estado da
Dahla, Sr, Juracy MagalhAea, aolicitando a cooperaçAo do funcionário do Senado, Sr. José VIcente de Oliveira Martins ••. ,
- do Supremo Tribunal Federal,
enviando aeórdiloa, que declararam lnconstltuelonafa dlver11111
leis
......................... .

OFJCIO

"() GLOBO"

-

A

-

-

-

-

-

-

do Ministério da Agricultura,
apresentando o número de Clasalflcadores e Fiscais "( outras
categorias técnicas com que con·ta· o Serviço de Economia Rural, dêste Ministério para dar
cumprimento às atribuições e
objetlvos constantes do Projeto
de Lei da CAmara n.• 40, de
1957 (em resposta ao Requerimento n.• 44, de 1959, do Senhor Lima Gulmarles)
do Sr. Cunha Mello encaminhando os dois Projetes de
Emenda·s Constltuclonnfs elaborados pela Comlsslo Mista Incumbida de sugerir medidas legislativas que regulem a organlzaçlo polltlco-admlnlatratlva.:
leglslatlva e judiciária da futura c._pltal da República e do
futuro Estado da Guanabara .
do Senador Miguel Couto comunicando que reassume o exercielo de seu mandato, desistindo
do restante da licença em cujo
gOzo ae achava , ,·., .. , ... ,,.,. .
do Supremo Tribunal Federal
enviando cópias autênticas de
jull!llmentos, •que declararam lnconstitucionais diversas leis . .
do Sr. Satumlno Braga, comunicando ter sido eleito Presidente do Grupo Brasileiro da
UnUio lnterporlamentar, sendo
Vlce-Presldente os Srs. Rui Palmeira e Fernando Ferrari . . •
do Supremo Tribunal Federal,
enviando cóplns de acórdllos,
que declal'am Inconstitucionais
divcrsns leis
....... , , , .. , , . . .
do Presidente da Câmara dos
Deputados, envlnndo o Projeto de
Decreto Legislativo, que autoriza o Vlee-Presldentc da Repl\bllen n se nu•entnr do Pnls . .

aula Inaugural proferida pelo
Dr. Roberto Marinho, Dlretor de
-, na Faculdade de Ciências Econômleas de Belo Horizonte, aõbre a "J!tlea do Jornalismo"; dbcurso do Sr. Gilberto Ml!rlnho .

Palg.

325

326

401

457

458

560

59

ONU
A llbcrtaçilo dos palscs africanos c

a -; discurso do Sr. Lourival
Fontes
. , ................. , . . . .

34

S76

OPENO
Problemas do Nordeste e a atunçh da -; discurso do Sr. Argemlro de Figueiredo .. , . . . . • •

254

PARA
70

137

185

A reunido dos Governadores do e do Amazonas para soluçlo da
questAo de limites entre aquêles dois Estados; discurso do
Sr, Lameira Dlttencourt . . .. .. . .
O despacho do Presidente Juscelino
Kubltschek, mandando obedecer a
prioridade concedida aos Serviços Elétrlcos do - e do Amazona•; discurso do Sr. Cunha
Mello , , • , .... , ..... , ....•. , . . ..

415

.CtG

PARAGUAI

220

281

Ratificando o Convênio de Intercâmbio Cultural entre o Dra!ll
e o -, assinado n 24 de maio
de 1957; Projeto de Decreto Legislativo n.• 4, de 1959 .. . .. ..
PARECER
-

325

230

N.• 130, de 1050, da C'omlssfto
de Constltulçllo e Justiça, pelo
nrqulvnmen·to dn lndlençilo n.• 1,
dr. 1955

.... '......

210, 236,

269

XXVIII
-

N.• 137, de 1050, dn Comls.úo

de Constltulçilo c Justiço, pelo
arquivamento do Oficio n.• S-3,
de 1056, do Procurador Gernl
do Distrito Fedem!, oollcltnndo
Ucenço par•t pl'ocessur o Sr. Sena·
do~ Assis Chateaubrinnd . . 365,
- N.0 141, de 1959, dn Comissão de
Constltulção c Justiça, sllbre o
Projeto de Lei do Senado n."
10, de 1059 ......•...........
- N.l' 142, de 1959, Rcdnçilo Final
do Projeto de Decreto Legisla·
tlvo n.• 3, de 1950 .......... .
- N.• 143, do 1959, dn Comissão de
r.onstltuiçilo c Justiça, sllbre o
I'rojeto de Lef du Calmara n.•
160, de 1958 .................. .
- · N.• 144, de 1959, dn Comissão de
Constituição c Justiço, sllbrc o
Projeto de Lei do Senado n.• 3,
de 1958 ..................... .
- N.• 145, de 1959, da Comissão de
Educnçilo c Culturn, sObre o Pro·
jcto de Lei dn Oàmnrn n.• 232,
de 1958· ..................... .
- N.• 146, de 1959, Rcdnção Final
dn Emenda do Senado ao Pro·
.Jcto de Lei da Câmara n.• 54,
de 1958 • .. .. .. . .. .. .. .. . 221,
- N.• 147, de 1959, da Comissão de
Constituição e Justiça, sllbrc o
Projeto de Lei do Senado n.• 71,
de 1954 ..................... .
- N.• 148, de 1959, Redução Final
do Projeto de Decreto Lcglsln·
tlvo n.• 10, de 1057 ........ .
- N.• 149, de 1959, dr, Comlosilo de
Constituição c Justiça, sôbrc Ofi·
elo S-1, das Prcfeltura·s Muni·
clpnls d~ Prcsidcutc Wenccslau
c llnrabá, Eotado de s. Pnulo
- N.• 150, de 1059, dn Comlsoilo de
Constituição c Justiça, sôbrc Ofi·
elo S-1, do Presidente dn Asscmbléht Lcglslatl'•a de Mlnns Gc·
rllis ......................... .
- N.• 151, de 1959, da Comissão
Diretora, sdbre o Requerimento
n.• 45, de 1959, de Adolpho Perez, Taqulgrafo, solicitando suo
demissão ... , , . , ..... , , ...... .
- N.• 152, de 1959, da Comissão de
Constituição e Justiça, s6brc o
Projeto de Lei dn Câmara n.• 120,
de 1958 ...................... .
- N.• 153, de 1959, dn C'omlsslío de
Con•tltnlçi\o c ,Justiça, sôbrc o
ProJeto de Lei da Càmarn n.• 152,
de! 1958 ..................... ..
- N.• 154, de 1959, da Comissão de
Constltulçllo c Justiça, sObre o
Projeto de Lei dn Câmara n.• 185,
de 1958 ...................... .
- N.• 155, de 1959, idem, da Comissão de Transportes, Comunicnç~cs c Obrns Públlcno
...
- N.• 150, de 1959, dn Coml•súo de
Constf.tutçllo c .Justiço, sObre o
Projeto de L<•f dn C!\mnrn n.•
199, de 1058
.....•.....•.....
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232

-

290

-

297
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333

N.• 157, de 1950, idem, da Cu·
missão de Educação e Cultura
N.• 158, de 1959, idem, da Co·
mlssllo de Finanças ......... .
N.• 159, de 1959, da Comissão de
Constituição c Justiça, sObre o
Projeto de J,cl do Senado n.• 26,
de 1956 ...................... .
N... 160, de 1959, da Comissão de
ConsUlulçúo c Justiça, sõbrc o
veto do Sr. Prefeito do Distrl·
to Federal ao Projeto de Lei
23-A, do Cfimora do Distrito Fc·
derol ....................... ..
N.• 161, de 1050, da Comissão de
ConoHtulçilo e Justiça, sôbre
Projeto de Lei dn Cllmarn n."
1~, de 1959
.................. .
N... 162, de 1959, ldcm, da Comissão de. Transportes Comunicnções c Obras Públicas
N .• 16!1, de 1959, idem, da Comissão de SerVIço Público Civil
.......................... .
N.• 16,1, de 1959, Idem, dn Comissão de Finanças ..•...•...
N.• 165, de 1950, da Conlissdo de
Conotltulçilo c ,Justlçn, sõhrc o
Projeto de Lei dn C!\mnrn
241,
de 1957 ...................... .
N.• 166, de 1059, da Comissão de
Constituição c Jtt!rllço, súbrc o
Projeto de Lei da O•'morn n.•
156, de 1958
....... , ....... .
N.• 167, de 1950, Idem, dn Comissão de Finanças ...•..•...
N .• 168, de 1050, da Comissão de
Constituição c Justiço, sôbrc o
Projeto de Lei dn C:Amnrn n.• 20·1,
de 1058 ...................... .
N.• 160, de 1959, Idem, da Co·
........•
mlssilo de Flnnncas
N.• 170, de 1959, dn Comtssílo de
Lcglslaç4o Social, sôbrc o Projeto de Lei da Câmara n.• 121,
de 1955 ...................... .
N.• 171, de 1959, Idem, dn Comissão de Legislação Social .•
N.• 172, de 1059, ldem, dn Comlssõo de Flnança·s ........•.
N.• 173, de 1959, dn Comissão de
Finanças, sôbre o P,roJeto de Lei
du Cllmnru n.• 11, de 1958 ..•
N.• 174, de 1959, dn Combsilo de
Constituição e Jusllçn, sObre o
Projeto de Lei dn Câmara n.• 14,
de 1958 ...................... .
N.• 175, de 1959, Idem, da Comissão de Transportes, Comunicações c Ohrns Públlens .....
N.• 176, do 1950, Idem, dn· Comissão de Finnnçns ......... .
N.• 177, de 1959, du Comissão de
Serviço l'úbllco Civil, sobl'C o
Projeto de Lei da CAmnrn n.•
59, de 1958
...........•....•.
N.• 178, de 1959, Idem, dn Comlsoílo de Constltnlçito c .Tuo-
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No 1711 de 10511, du Comlssilo de
c Justiça, sóbre ?,
Projeto de Lei dn Q\mnrn n.
117 de 1058
... " " " " " " ·."
N.•' 180, de 1050, ldctn, da Comlsoilo do F!nnnçao . , , , . , .. '.i.
N , 181 de 1959, da Comloslio
FÍnnnç~s, sóbrc o Projeto, de Le
d Cilmnrn n.• 159, de 10.>8 . , .
N11, 182 de 1950, da Comissão de
FÍnunç,;s, sóbrc o Projeto de Lei
da CAmarn n.• 1115, de 1958 . , , ,
N , 183 de 1959, da Comissão dj
FÍnanç~s sóbre o Projeto de Lc
dJl Câmara n.• 222, de 1058 · · · ·
N , 184 de 1950, d~> Comissão d~
FÍnnnç~a sôbre 0 Projeto de Le
dJl CAmarn n.o 11, de 1059 · · · •
N , 185 de 1959, da Comlssilo de
C~nstitu!çdo c Justiça, sóbre n ~
Projeto de Lei da Câmara ,
13·1 de 1956 " " · " " " "" (:':
N '• 186 de 1959, idCll'l, do o
tnÍssiio 'de Transportes, Comunicações c Obras l'úbllcns
.. ·...
N,o '187, de 1959, Idem, da Co-

ê~nstlt~!çilo

~!16

467

'f

:Fi~;. i
Nm~ss1A8o8'd~t~~~;'~e.htÇil~"
,~. • Projeto
do
de ResoIuçii o n . 9, de
1959189......1959 .. d.'.· c~mi~~li~ ·.i~

Dl•cut•so <.lo S1•, .lu•ccllno Kubits- Pág.
chc]c, -, u 1.• de maio de 1959,
cm Brnsf!!u c o seu pronuncfa ..
utcnto de que ni\o será CJIDdldalo à sua própria ~ucessão; dlscur,,o do Sr. 'fnciano de McJJ , •
A lnclusi!o de ex- - em órgi\o0 de
•httblto nacienal; discurso do8 Senhor Paulo Fcmandea . , , , ... , .
587
I'REVIDJl:NCIA SOCIAL

·107

408

·~ elevaçfto duo contribuições às autarquias de - ; discurso do Se-

·109

nhOr Mem de Só.

4i0

515
51ü

517

1-F.GI!SLATIVO

Pro1cto de Lei da Cilmarn n.
,
de 1958
.. · · · · · · · · · · · · · · · · · 'd"
N o 100 de 1959, dn Comissão "
- L~glslaoino Social, sóbre o f:Ol.j~.
to de Lei do Senado n.• , • c

-

N.o 19, de 1957, que aprova ato
do Tribunal de Contas denegotório de Registro .no Ti!rrno Adith•o do ncórdo celebrado entre u
SPVEA e a Fundnção Getúlio
Vurgns ....... , . .. .. 222, 365,
-· N,• .~. de 1959, IJUe concede autorlznçüu uo Vlce-Presidente dn
RcpitbJlca para se nilsentnr do
território nacional · .. , , ... · 92,
- N.• 4, de 1959, que rntiflca o
Convt'nio de JntcreAmblo Cultural entre o Brasil e o Pnru~u~l,
19.>7 assinado n 24 de maio d"

11·12

-

• '

PARTIDOS POLITICOS

162

230

CONSTITUCIONA!'N
.• 1, de 1959, IJIW dispõe ••l!Jre 'n tirgnnl~ilçfio JlOUUcn, tld·
minlstrntlva e judiclárln da· tutum Capital dJl Rcpitbllcn , ...
- N.o 3, de 1959, que ncrcscentn
dlspo•lções no nrt. 4,o do Ato
duo · Disposições ConsUtuclonnh
Trnnsttórins,
t•cgulodorn5
du
trunstormar.i!n do atual Ol•trlto
Fedem! em Estudo dn Guannbnrn • , ..... , .. , , .. , .. , .. , .. , , ,
111\PJJI;>''
~i!i~~"·t;..•. '
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22.• Sessão da 1. a Sessão Legislativa, da 4. a Legislatura,
em 4 de maio de 1959
PRESID11:NCIA DOS SRS. FILINTO MULLER, CUNHA MELLO E NOVAES FILHO

As 14 horas e 30 minutos, achamse .presentes os Senhores senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Vivaldo Lima.
Lameira Bittencourt.
Victorlno Freire .
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Leônidas Mello.
João Mendes.
Joaquim Parente.
'Fausto Cabral.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reglnaldo Fernandes.
Dlx~Bult Rosado.
Argemiro de ·Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Novaes Fl1ho.
Jarbas Maranhão.
'Barros Carvalho.
'Freitas Cavalcantl.
Rui Palmeira.
·snvestre Pérlcles.
Lourlval Fontes.
Herlbaldo Vieira.
Ovfdlo Teixeira.
'Lima Teixeira.
Otávio .Mangabelra.
Attilio Vlvacqua.
Ary Vlanna.
Jefferson 'de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arllndo ROdrigues.
'Bandeira Va11ghan.
Calado de Castro.
GUberto Marinho.
Benedlcto Valladares.
Lima Guimarães.
Llno de Mattos.

Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Vlllasbôas.
Filinto Müller.
Corrêa da Costa.
Alô Guimarães.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallottl.
Saulo Ramos.
Mem de Sá.
Guldo Mond!n. - (51).
O SR. PRESIDENTE - A lista
de presença . acusa o comparecimento de 51 Senhores Senadores·
Havendc número legal, está aber:
ta a sessão.
·vai ser lida a Ata.
O Sr. Quarto Secretário,
servindo de Segundo, procede
à leitura ela Ata da sesstlo anterior, que, posta em dtscussllo, é ·sem debate aprovada.
Prtmetro Secre{tárlo
dá conta do seguinte
O Sf'l.

EXPEDIENTE

Mensagens

- Do Sr. Presidente da República.
N,o 44 e n.o 45, restituindo autógrafos dos seguintes projetas de
lei da CA.mara, já sancionados:
N.o i5, de 1959, que altera a legiSlação do Impôsto de Renda;
N.o 14, de 1959, que autoriza o
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da· Saúde, o crédito es-

-2pecial de Cr$ 14.000.000,00, destinado à cobertura doo deficit da
Santa Casa de Misericórdia de
Santos, Estado de São Paulo.

recursos fiquem disponíveis para
êsse fim, no qüinqüênio de 1960

a 1965;

dl o Tronco Principal-Sul, por
seu caráter de alta prioridade e
AVIso
· urgência excepcional, tão bem ca'·'" ·•'-'·N.o a4-D-Res -: . ' .: .... racterizado· .. em-,.pronunciamentos
e. planejamentos judiciosos de auEm 29 de abril de 1959
· toridàdes ·civis e mil!tares estudiosas .de nossos •-problemas. estratégicos e económicos, tôdas unâSenhor Primeiro Secretário.
Em atenção aos Oticioos , ns. 48, nimes em .. reconhec_er a imperiosa
de 27 de janeiro. de 1959,· e)51,_ de necessidade· de· sua conclílsão. den16 do mês em curso, ·em que -essa tro· do 'mâis': curto :espaço. 'de-· 'tem·Secretada solicita n:óvo · pron.Un- po possivel, visand.o o fortaleciciamento dêste Ministério sôbre o mento do Poder Nacional e a_ gaProjeto de Lel · do Senado ·n:.o_ 6, rantia da nossa sobe'rS.nia; .é'. obra
de 1952, que cria a.Comlssão .C!lns- de màior urgência : requerida pela
trutora da Ferrovia' Rio. Negro· Caí, S•eguranç9, Nacio,nal; .:. ·: ·. " '<
tendo em vista o .temp() cl.êcorrido
e) considerando p(>r outro)ado,
desde que sôbre o mesmo foram o fator econômlco,· dado () desenprestados esclarecimentos por 'êste volvimento excepcional · cl.os. EstaMinistério, tenho a satisfação -• de dos do Sul e ·exàrillnadài a defici· ' ··
informar: · ·
ência dos transportes· .existentes, a
a) . o projeto visava 'a propor- ferrovia a constr.u-tr:.será·. supe~or
ción_at,os meios e estabelece~ ,um~:~ a tôdas as demais . .ferrovias · naprogramação para conclusão .mais clonais (com e:~eceção'; da:·: Vitória·
rápida da l!gação Rio ,N,egro_ Cai~ Mina-s que é de :tráfego êspec1aliPôrtó Alegre, eixo ferroviário con~ zadol, pois .terá.· 2·:ooo:. tOneladas
siderado dos mais .importantes . do brutas e veloCidade: cii:m:ercial ~ de
Pais e cuja construção àquela· 30-40 km-h. o ·qU.ê_''redundà ;'em
baixo custa · d·e tonelada~quUômeé~a . já •.se ._.vinha arrastando há
mais, de ,quatorze anos; . ; .
tro;
,:·.I'~:·:_':·_, ,,,.:'I:·.-,
....-b) também:-assegurar- .as-. verbas
fl encontra-m:-_se;,._: ~~es~~t~Jilen
neC)essárias aos -.-trabalhos, .d!strl- te, empenhados na .cónstruçao, de
buidas ,nos, exercícios -.de 1953 a trechos daquela·:.ferróvta;' os'.)e1958, no montante de cruzeiros
guintes elemen~S:C r:lio . EXércll»;
3. 000. 000.000,00 :•: (três bUhões de
1.0 Bata-lhão FerroViário . <Bento
Gonçalves _.:. RS)' • · ·.. -. ·" .·
crw:eirosl·,-. verbas· essas. • que se-.
riam coordenadas com a criação
2.0 Batalhão. ·.Ferróytario'' ,'(Rio
da Comissão;·····-·-··· •
Negro - PR) . · . _. , ·
.
c) dada .a decorrênci01 de sete · 2.0 Batalhão ROdoViário·~ <Laanos entre a apresentB.çã,o do pro- jés - SC) ..
. .· , . :. . . -. _··:_
jeto · e o. momento atual e consi- -:_.· 3.0 :Batalhão , Rod()VJár!b: (Villderárido .-a desvaloí:ização de nos- ·carla - RSl. ·
· -.·. · ·..
sa.moed.a em cêrca de_ 1_5% ao a:no,
Isto pôsto, considerando_ .. que o
está-. o mesmo--inadequado. e su- Exército, por seus 'quatro .·Bataperado o ato de· atender às ne- lhões d-e construção, . vem . colabocessidades de pronta constru· rando eficientemente, dentro·· das
ção do Tronco Principal-Sul, cuja possib111dades orçamentárias .exisconclusão, no trecho São Paulo- tentes, com os demais órgãos feMussum, pelos . últimos estudos derais clv!s, na construção · do
realizados, necessita de pelo me- Tronco Principal-Sul; que
·annos Cr$ 13.000.000.000,00 <treze bi- damento acelerado dás · obra:s é
. lhões de cruzeiros) , desde que ta-is mais função dos recursos flnan-

o

-3celros destinados àquele fim especifico, .do que mesmo de organização de cúpula;. e finalmente
qlie . tão imperiosa nec-essidade de
uma ., rápida , conclusão daquela
ferrovia que se vem arrastando hã
20 ânOB, o. Minlstérlo da Guerra se
manifesta ·pelo , substltutiv.o anexo
ao ~r.ojeto ,de' LeLn.0 6:.52: .:....., ultrapassado pelas razões anter1orllleJ1te eXpostas' .7-.' em que 00' pr-ograma detalhadament-e .o ritmo eLo
trabalho que o.
Prlncipa:I
Sul deve ter para ·a:ttngti' ao ·ideal
de. s'ua· 'concretiza~'. . .
.
' :Valho~ine do ensejo: para .reiterar a V. Ex.a o8 meus protestos
de ~levada· estima· e· distinto· aprê:..
ço; -Henrique Lott.'
· ·

.Tronco

SUBSTITUTIVO •AO PROJETO- DE LEI
DO SENADO

· N.o. 6,.' de 1952
'.

·.·'

•',.

'.·,

'•

\o

'

'

,

•

••

Art, .. 1.o - Fica o· Poder, EXecutivo. autOrizado a' abrir .pelo Ministé~ da. Viação .e. Obras P'llbll_!!à.S O 'crécilto especial de 13 bilhoes de cruzeiros destinados à
conclusão . do. Tr<>nco. Principal Sul
<-TPS) no trecho oen. -Luz - Rio
Grande.
·
· ·
· Art. 2.o· .:.:.:: o créditO acima será 'aplicado' em· paréelas' anuais as'Ílim dlscrtmlna.das:. _.· ·
·
<Milhões de Cr$)

··• 1960 ..
1961
1962
1963 ...
1984 •
1985

'2.000
2.200'
2.200
•,• . . , .2.300
.. . . 2.300
2.000

...

'

.13.000

1.0 Anualmente na d.iserlmi.nação orçamentária, deverão as
parcelas acima serem acrescidas
das importâncias correspondentes
à . desvalorização . da . moeda, de
maneira. que seu valor real _a tua!
permaneça sempre constante.-.
§

§. 2.0 A partir _de 1965, inclusive, o •orçamento consignará .·até
1967 .a .. importância. -d~ _· 'Crilzeqos
1,000.000:~00,p0 (um .. bilhão ·de
c~uzeiros) des~lnados 1(. ccíristruçao do trecho Gen. ;·Luz·.:..... Rio
Grande.
·
'
· :Art. 3:~ . As· pa~celas .ânu~is. de
qUe .. trata O,,,art. 1,0 Sei'áO,,autO~
màtlcamente registradas. pelo ·.rrrlbunal de Contas e distribuídas . ao
Tf!souro ,Nacional, e entregues,
m.o. adiantai)lel).tl),,ao,,órgã.o ou ór~
gaos encarregados . dOs. serviços.' :ae
construç·a,
o .. ,... " · · ·
· · .. '
.. Parágrafo Ü~i~.. As. ,tm~ortân
cias. não utilizadas :até -·.o,,flm •do
exercício serão, consideradas ·despe·
sas . eretivas ' e transferidas para
restos a pagar, podendo ser ,apll·
cadas :nos. seguintes exercicios. .
· Art. <4.0 - As, prestações . de
contas das :parcelas anuais. serão
feitas: até ·. 31 de :março .. ,do : ano
subseqüente e os saldos das dotações dos exercícios seguintes até .o
término.da:construção .. -,., . .
Art. 5.0 - o Poder ·Executivo
até 1963 Inclusive fornecerá obrigatõriamente. · para ·· aquisição·· de
equipamentos'· e ••materiais ·no· ei!trangetro,: · importância--· de" 2 ·, mi·
lhões de US dólares, ou equivalente
em outras moedas 'deduzindo o seu
valor ao câmbio oficial, da parcela
.
anual respectiva. ·
·.Parágrafo ·únlco·.:As:•llcenças de
Importação'· serão· fornecidas---auto·
màt1camente·, pelo Banco' do Bra·
sll mediante a apresentaÇãO das
listas -· de · equipamentos; viaturas
automóveis' e -matei'iaiS. de -tôda espécie, cLlretamente ' , pelos ·órgãos
encarregados da construção.
Art. 6.0 ....:; o·' Poder Executivo
deverá tomar com urgência. ·as
· medidas, julgadas, IndiSpensáveis à
melhor . coordenação E! rendimento dos. trabalhos ora-. em realização pelo Ministério da VIação e
Obras Públlr.as e .. Minlstérlo da.
Guerril_ de. maneira. .. que rio, prazo
fixado estejam os mesmos con·
cluidos. ,
·

·co-

r

i

•

•

'

...
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:Art. 7.O - Poderá ser · adiÍlitido
pessoal técnico especializado bem
como pessoal de obras para os
serviços do TPS, respeitado o salário máximo de 10 vêzes o salário min!mo regional.
Art. s.o - O TPS no trecho
São Paulo - Gen. Luz - Rio
Gra.nde será construido integralmente em bitola de 1,60m e uma
vez concluido será Incorporado à
REFER S. A. que incumbirá de sua.
exploração e manutenção, como
unida. de integra.da.
§ 1.0 No decorrer da construção admltlr-se-á entretanto a
·bitola. mista a fim (!e evitar solução ·de continuidade no tráfego
com as ferrovias regionais existentes.
§ 2.o -Deverão, ainda, ser ·construidas em bitola de 1,60, as li·
.gações Gen. Luz - Pôrto Alegre
e Engenheiro Bley- Curltlba.
·Art. lO - Esta lei entrará
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Ju.nte4e ao PrOjeto ele Lei do
Senado ·n·.0 6, ·de 1952. Em 4 de
maio ·de 1959. - .cunha .Mello.
PAlii!:CER .
N~o

'141, de •1959

Da .comtssao ele Constttui-

bllca, em lista. triplic-a, pelos Sindicatos dos Trabalhadores nas Indústrias de Extração de Carvão.
Ao que nos parece, os membros
do COnselho Consultivo, a que se
refere o projeto, exercem funções
remuneradas pelo Estado.
A inclusão de mais um, significa outro emprêgo criado em serviço iá existente, o que incide na
proibição ecnstltuclonal prescrita
no § 2.0 do artigo 67 da Constituição da· República.
O projeto, mesmo contendo, como contém, em seu texto, justa
reivindicação, dos trabalhadores,
é daqueles cuja iniciativa ~ da
ao•mpetência exc'úusi:va @. Presidente da República.

Dai porque o julgamos inconstitucional.

Sala das Sessões, em 29 de abril
de 1959. - Lourival Fontes, Presidente. -· Argemtro cZe Ftguetredo, Relator. - Dantel Krieger. Menezes Ptmentel. - Milton Campos. - Benedtcto Valladares. Lima Guimarães. - Rut Palmeira.

O SR. PRESIDENn'E Está
finda a leitura do Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador
Silvestre Pérlcles, por cessão do
nobre senador Mourão Vieira,
primeiro orador inscrito.
.

O SR. SILVESTRE PÉIUCLES
<U o segutnte dtscurso) -sede Let ·do Senaclo n,o 10, de
nhor
Presidente. Nobres Senado1959, que altera a constituição
res.
·de Conselho Consultivo da
Comissão Executiva do Plano · Acha-se congregada nesta C!lpital uma plê~ade de homens de en·
do Carv/Jo Nacional.
-•
tendimento e cultura, oriundos de
,Relator: Sr . .Argemiro ele FiÍ7Uel. vários pontos da terra.
redo.
· Trata-se do T,ercelro Congresso
;.~
das Instituições de
O Projeto de Lei n.0 10, de 1959, Internacional
Contrôle
das
Finanças Públicas,
altera a ·consttt.ulçã.o do Conselho
para
cuja
sed·e
foi escolhido o
Consultivo .da CCmlssão Executiva
Brasil.
·
do Plano do Carvão Nacional.
Precisamos
de
um
ligeiro
históEssa ·alteração consiste no au·
mento ·de mais um membro na- rico .à compreensão das origens .. e
quele Conselho que será, então, finalidades dêsses conclaves es·
Indicado ao Presidente da Repú· pecia!lzados.

çao :e Justiça, ·sôbre o Pro1eto

l

I
l

-5Por inicia·tiva da República de
Cuba, fundou-se em Havana, em
1953, a Secretaria Permanente,
resultante das discussões e labores do Primeiro Congresso Inter.
nacional de Entidades Fiscaliza·
doras.
Por êsse tempo, o Egrégio Tribuna:l de Contas da União concedeu-nos a honra, ao preclaro
Senador cunha Mello e a mim, de
representarmos o nosso Pais na.
quela primeira assembléia especializada.
Foi aU, em Havana, que travamos relações de amizade, entre outros vultos eminentes, com o Professor Salvador Bica, um dos componentes da Delegação da Itálla.
Três anos depois, em 1956, o
nosso Calenda Tribunal de Contas deu-nos a alta incumbência,
ao preclaro Ministro Rogério de
Freitas e a mim novamente, de
constituirmos a nossa Delegação
junto a·o Segundo Congresso Internacional Financeiro, o qual se
reallzou em Bruxelas.
Entre outras personalidades de
destaque, que participaram do Primeiro Congresso, contava-se o Professor Salvador Sica, que de novo
fol distinguido para compor a representação ã.o seu pais.
Esta circunstância, à prlmelra
vista sem maior fixidez, teve, para· nós brasileiros, uma repercussão tôda especial, que se está concretizando num acontecimento de
relêvo: a reuniã·o no Rio de Janeiro, do T•arceiro Congresso Internacional das citadas Instituições de Contrôle.
Porque foi exatamente o Professor Bica quem sugeriu, na última sessão plenária· d·O Congresso
de Bruxelas, em brilhante discurso, o nome da nossa Pátria para
ser a sede do Terceiro Congresso
das referidas Entidades Fiscalizadoras.
Mas sucedeu, por um dêsses .d.esignios insondáveis da vida, que o
emérito Professor, em 1958, pas-

sou para as sombras Inevitáveis
da morte.
Impõe-se, pois, que, perante. ô.
Senado da República, o ramo do
Congresso Nacional que simboliza
a Federação, se leva·nte o nosso
espirita para. uma sincera homenagem ao mestre Insigne: êle se
most:tlOu, em várias oportunidades, um grande amigo do Brasil.
Quando, em 1956, no dia do meu
embarque para Bruxelas, estive,
horas antes, com o Senhor Presidente da República, Dr. Juscelino Kubitscbek, consultei-o sôbre
a posslbllidade de ser o nosso Pais
eleito para nêle se efetuar o Terceiro Congresso Internacional Financeiro.
Na palestra: que então mantivemos, na parte relativa aoa objetlvos da Conferência, o Senhor Presidente declarou-me que o Brasll
·não dtevla pleitear a d\stlnção,
mas que, na l:lipótese de escolhido
eu estava autorizado a aceltá·la.
Senhor Presidente. Nobres Se·
nadares.
Com essa autorização, parti do
Rio de Janeiro para Bruxelas, numa tarde luminosa e cheia de esperança.
Ao chega·r à formosa Capital da
Bélgica', fui recebido, no aeropor·
to, pelo ilustre Embaixaoor Vasco
Leitão da cunha, a quem eu já
havia sido apre&entado, por carta,
pelo seu colega. o Embaixador Ma.noel César de Góes Monteiro.
Cumpre-me lealmente Informar
que, nas três Conferências Inter·
nacionais em que tomei parte, o
Itamarati prestou-nos sempre tõ:da. a assistência, e os Embaixada·
res e Funcionários das Embaixadas e Legações concorreram eficientemente para o bom desempe·
nho da nossa missão.
Não por nativo orgulho, mas por

convicção

lítero-clentitica,

sem·

pre sustentei, e ainã.a. agora sustento, que a. lingua portuguêsa
deve figurar entre os Idiomas ofi·
ciais das assembléias do mundo.
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· Observei;' tOdavia, que isSo nã.o
aconteceu no primeiro conclave'
intemacJorial· a 'que ·compareci; em
1945 'chefiando a: Delegação do··
Bra~ll nà XXVIIa: Confêrêncla In~ •
téma.Cioí:lal' ílo · 'l'rábalho; · em .:Pa· ·
ris,' n:a' Sorbona: ''relegada'''para
plano)nferlor; ··a lmgua portuguê- ·
~~ar:~}l~'1a,. ~~~~~ ~~n~l.~,~a'da oft.: •
·Discordando'· 'déssa situaçãO;:· ob·
tive' do Presidente da Conferência
de Pa:I1s;:o·•sr. parodis, então em!:;
nente '· Mlnlstro 'do ·Trabalho ' da
França,' 'q1le 1·me' fôsàe 1 confertiio · o·
direito ·de''fall~r' em' português; no
PIEmário; o ' que efetlvamente ' se
concretizou~' i'.\'<

I·

,;c.. .;•,·J'.;,.·;

I

I

i

'1'1

No Congresso de Bruxelas; ·em

1956; repetiu-se' o' mesmo· :lnciden·

te: .não ,se .Indicou ·como oficial
o ·nosso ·idioma,., apesar: ·de ·.falado
ern. .. vasta ·extensão'. territorial,. ·no
Brasil , e · em · Portugal: e , seus do·
mínios.··
. , ·
Apoiado .. pelo ...Embaixador Lei·
tão · da Cunha:,. consegui também,
junto ao Senhor Fernando Vran~,
c.ken;. honrado primeiro .Presldent(da C9r.te de ·.cónt~s .da Bé,gic'a,
que eu podia discursar,. como discursei, na nossa ·unguà.
, :.
. Mas !linda h~ ..um, fa·to.. ex}j~s~
stvo: em' 'tudo isto; ·a declaração
que )ne · fêz o' ProfesSQr· Bica,' ein'
pales.tra. comigo; 'nas vésperas' ,do
eric,erralll,enfo. do ' Segundo. 'CoiF
gresso de ·Bruxelas: êle proporia o
Brasil;' Para' aqui se reallzàr orer~
celro Congres5o de Entidades FIB~
c·auzadOras;"' '"'' .: .,,,. .,,,,,,.
E . asStiri" ' aconteceu. ' 'i'âmbém
numa tarde' '111mlri·osa'. e cheia' 'de
esperà%lças, ' a: ' elilqüente ; ·voz do'
mestre· .ltii:Uano ergueu.:se ·.no ·pa:.
lácio do Senado;' onde : se '' efetlva.,. •
vam. as .sei;sões. p!enárlâs, .e. de ·seus
lábios surgiu a ·pàlavra · q1le nos
distinguia: o Brasn proposto pa.:.
ra nêle se corporizar · o ll'erceiro
Congresso.
Uma salva de·paimas·vtbrou, en-'
tão, naquele recinto do Palácio do
senado,· com a solenidade da aclama:ção de todos os representantes,

'o·

I

na unanimidade de 44 nações e
6 · organiza~ões internacionais elegendo o Brasil.
·
Os 'nobres'' Senadores, a: quem
me dirijo
· neste· momento, podem
bem· 1 avaliar a onda de emoção ·
civica que, naquela tarde, nos· m:..
vadiu ...
Nestes instantes felizes, a :Pátria, a· distância, torna-se mais bela .e aos nossos olhos. cresoo maiS·~
Pelo :nosso Pais,. falou o· MiniS·.
tro :Rogério de· Freitas,, em agradecimento à. honra que nos era
outorgada. , . .
. .:
. Decorridos .trr.s anos, o ·resulta~
do ai .está: o Terceiro Congresso
no,EU.o de Janeiro, a·,efetivar-se de:
quatro a. nove de . mato corrente.
.Para compreender-se a altura e
complexidade · dos trabalhos . da
Conferência,· basta atentar no seu
ternário:.·
"I -" 'A criação de um Conselho
Internacional das Instituições · de
Contrôle das Finanças PúblicasContrôle das ·Instituições ·Interna·
clonais o~t Supranaclona:is. ·
·n - ·Atribuições do Organismo
Superior de Contrôle, no que :concerne
àsI receitas.
• · · • ..
.
.
.
m. --::- Métodos. de apresentação
orçamentária e contábll que permitam avaliar· o custo e o rendi:..
mento dos serviçOs públicos. ·
· . IV . -·
.. · A fiscalização juridicofina:ricelra superior, . na· execução
dos' ·planos· de desenvolvimento
econômico .e' social".
Já agora; Sr.. Presidente, no término. desta' , alocução, .transpare•
cem dois movimentos necessários:
um - a saudação da ·fraternidade; ·o outro - a homenagem da
justiça.
SãO ·homens cultos e respeitá·
veis· todos os componentes do Terceiro Congresso Internacional das
Instituições· de Contrôle '"das FInanças Públlcas.
·
·
O Brasil, na sua vocação humanística, recebe-os de braços abertos e cumprimenta-os fraternal·
mente, como amigos que nos viS!·
I

-'itam cem -as· luzes da sua Inteligência e .do seu saber. .
E-a justiça também nos ordena
na -'pureza: dos .:seus sentimentos:
q1te consideremos como presente,
no Terceiro· Congresso,: o· espírito
de 'Salvador Slca, o 'mestre ··Ines• ,.
queciveL . · ·
. . · : •· . .
·Nesta homenagem; o seu' <''Dlclo~ ·
nário Universal- de: Finança Públl~ .
ca", oom ·. que. nos agraciou em
Bl'Ulll1ll86i :continua· ·a : esplender
pelos· anos. afora, no equllibrlc'· i:lc'.
seu pensamento e- na bondade do
seu' córação ,· (Muito bem; . muito ,
bem)' . , · .· · , .
,
..
d

-.

·.! · ..

·

.. ,

, • :. .

,

..

o: SR." PRESIDENTE .....,. : Contl-.,
nua a hora. do ,;Expediente .. Tem, .a.
pala.vra o nobre .Senador: Lino .. de.
Mattos, segundo cradordnscrtto..
O SR.

UNo: DE

MA'Í1To~;.:..,·

m -. .Sr. Presidente, Govêrno , e.
povo reconhecem e proclamam. que ,
se Impõe um paradeiro à crise, que .
estrangula a economia da classe
média ·e· :arrasta os· .pobres à. mi·
séria, enquanto transforma em· billonários uma classe de favorecidos pélas . omissões 'e' :erros gowrnamentals.
· ·· ·· ' :
·· · · • ·
Embora paradoxal, . membros do
próp.do~ ,GÇ>Vêrno .cqineçam a. vir a.
público. para ,dizei .dessa situação
caótlca .. , ... _: .-- .. : · ·,. , ., ,
. .Denúncias que formulo há. ina!s ,
de,, .tr.ês anos . contra ·favores. do
Govêrno Federaka certos: grÚpos
de,-,negoclstas que ·,vêm sangrando,
a economia. brasileira .e a .existên- .
ela de testas , de: ferro., e . d.e qulntas:-colunas, ·,a· -serviço ·dêsses.:tra-,
fi cantes, .. são, ,repetidas; .. de .manei-,
ra . curiosa; por. integrantes dessa
mesma .administração .que: perml-:
te. tudo isso..
. . .·. . .
· O Govêmo da República atinge
assim as -ralas do .. absurdo porque
se confllta no• seu .próprio selo e
confe~sa a sua· incapacidade para
so!uçoes,.: porque pensa ·. sõmente
poder alcançá-las • com reformas
(") -

Nllo foi revi.•to pelo orador.

estruturais, Incluindo-se •ê óbvio
a: reeleição· do •atual· Chéte ·da •Na~·
çã.o.
.
' •

O Sr. · Lameira

Permite

o .SR.

v~.

Bittencourt

Exa. um aparte? .

DE MATTos ,~
Com· tod() o. prazer .. :. . .
., , . ·
·
· · ··
' ·
·
O· Sr. Liimetrli · Btttené:ourt · ·. :_: ·
Não. des~javil.. interromper o dls~..
curso.. de V. :Ex.~,. O nob.ré. colega.
e~tá~se .,li!Ditànclo. -:-::-.'aliás,; _com. a
autoridade que, ninguém lhe
testa d.'é honíêm. de tíoàlfé, e' alto
espírito público:.:.... á repetir aéilsa:''
ções formuladas dessa tdbuna e
às quais tenho procurado responder, sallentando a.. rigorosa· exa·
tidão "com que ·o',' Govêrno procuracumpdr "seus deveres. Com ·refe~:
rência. à:$· últbna.s · a.cusaÇõés for~'
muladas por V. Exa:, ·insisto em
que.·. são. ·apenas a renovação· de
outras feitas nesta Casa. Reitero
a V. Ex.ac. o que ainda há pouco
d.eclarei pessoa-lmente: já recebi
os esclarecimentos prestaoos. pelo
Dlretor · Geral da SUMOC, Dr ..
Gàrrtdo !T.ôrres ~ Tão logo os :leia
terei o prazer. de ''-passá-los às
mãos do nobre colega~· Estou cer'.;
to de que após ccnhecê.!.los senti.:
~á. pelo menos, · â honestidade; a
oorreção . da.. posição da ' SUMOC,
nó' caso. Com' relação· à' emenda
constitucional 'que · visa à reeléição do sr. -Presid.enre da Repúbl!~
ca,' Já, tive.' oportunidade de· decla:'"
rar neste Plenário; em. tênnos ela~
ro:S,' sinceros; categóricos, ·peremp•
tórlos, pouco depois de' haver oli·
Vida o Senhor· Presidente da .Re~
pública,' que. s; E]C.a.· não tem o
menor .. interêsse nessa .. emenda;
nada· fará nó sentido da
apro'-'
vação . . se 'porventura, se acas'o,
por, qualquer hipótese,. viei: a ser
aprovada -. o .qu~ 'de maneir~ al-,
guma desejamos.- S. Ex. a nao a.
aceitat·á; como · não · aceitará ser
candidato. Conclui 'a minhà · êx-'
plicação ao Senado repetindo as
palavras ·elo Sr. 'Juséelino' Kubitschelt: "que não deixará o Govêr-

LINO

con- .

sua
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no um minuto antes, mas também
não ultrapa·ssará um minuto sequer o término do seu mandato".
Fará questão de, no prazo legal,
rigorosamente no flm do prazo
constitucional, transmitir o Govêrno ao seu sucessor. Eis por que
pediria a V. Ex.a, a cuja bOa fé,
a cujo espírito de justiça tantas
vêzes tenho prestado as minhas
justas- homenagens, não lnslatls·
se nessa parte. o Sr. Juscellno
Kubltschek não está; de modo algum, interessado na sua reeleição.
Multo grato a V. Ex.a. pela permissão que me concedeu e prometo não mais o apartear.
O SR. LINO DE MATTOS Reitero, de público, a confissão
pessoal, que fiz há Instantes ao
meu eminente colega e amigo, Senador Lameira Blttencourt: angustia-me, constrange-me, sempre que obrigado a ocupar a tribuna para pronunciar discurso
como o que estou fazendo, a. palavra de um colega, como o eminente Lider da. Maioria, que me
tratll' com tais e tamanhas deferências, com palavras de tal lhaneza, que, realmente, toma dificU o exerclclo do meu mandato.
Sinto-me, não obstante, na obrigação, no dever moral de vlr
à tribuna: apontar erros, que, honestamente, declaro conhecer e
que, apesar da boa vontade - até
excessiva - do eminente Lider da
Maioria nesta Casa., Senador La·melra Blttencourt, se repetem.
Nessas condições - reafirmo embora constrangido e amargurado. tenho que continuar na dificll porém lmpresclndivel missão
de denunciar ao Pais aqu!lo que
me parece necessário esclarecer.
De qualquer maneira, Sr. Pr·esidente e Srs. Senadores, o inicio
de meu discurso proporcionou à
opinião pública. braslleira o conhecimento de manifestação da.
mais alta transcendência: politica,
qual seja a d·eclaração peremptória, categórica, insofismável do ln-

térprete do pensamento do Sr.
Presidente da Repúbllca, na mais
alta Câmara da Nação, o Sr. Lameira Blttencourt, Lider da Maioria.
Segundo S. Ex.a não é com a
autorização do Sr. Juscelino
Kubltschek que se tala, que se
cogita, que se discute sôbre a. reforma da Constituição.
Há, portanto, declaração de suma· importância, desautorizando,
inclusive, aquêles lideres pessedistas e peteblstas que, conforme no·
tlcia; hoje, a Imprensa, ainda. na
tarde de ·ontem, estiveram reunidos, com multa seriedade de propósito, para· discutir a emenda:· à
Constituição que possibUitarta a
reeleição do Sr. ·Presidente da República. Os jornais dão conta até
do número de parlamentares cujos
votos já estão assegurados em fa...
vor da emenda. São, se não me
trai a memória, duzentos e dezassete.
O Sr. Lametra Bitteneott.rt -

Permite V. Ex.a outro aparte?
O SR. LINO DE MA'l1TOS
Com todo o prazer.

o

Sr. Lametra BittencouTt

Por mais alto · que se faça ouvir
a: voz de · V. Ex.a neste reclnoo;
por mais que V. Ex.a. repita duas, três, quatro ou quantas vêzes desejar - a acusação, manterei, em têrmos peremptórios e categóricos a negativa. O Sr. Presidente da República não tem nenhum interêsse na· aprovação da
emenda.. Estou, allás, certo de que
o nobre colega mesmo não crê,
alimente o Senhor Juscelino Kubltschek .tal propósito. Quando de·
clarei ao Senado, sabendo da responsab1!1dade que estava assumindo, não estar o sr. Presidente da: República interessado. na
aprovação da emenda, que não
deseja aprovada, e, se porventura
o fôr, S. Ex.a. não será candidato, havia consultado o próprio
Chefe da Nação . Autorizou-me

,,
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S. Ex.a a fazer a declaração, nos
têrmos exatos em que a formulei. Decorridos alguns dias, acompanhado · por altos próceres d·J
Partido Social Democrático, voltei
ao assunto e ouvi do Sr. Presidente da República a reiteração
do seu propósito, a manifestação
tnequlvoca e sincera da mesma
vontade. Chego a estranho.r, prezado amigo e eminente Senador
Llno de. Mattos, cuja sinceridade
de propósitos sempre reconheci,
possa V. Ex.a - a não ser por altos motivos políticos - estar repetindo acusação em que, em sã
consciência - estou certo - propriamente não acredita . Muito
grato ao nobre colega; não deseja,va mais Interrompê-lo, mas, Vossa Excelência, de maneira amistosa e reiterada me convocou para êsse debate.
O SR. LINO DE MA'r!OS A ênfase das palavras do eminente Líder da Maioria, o tom de sua
voz, sempre suave, mas agora mais
alto que o meu ...
O Sr. Lametra Bittencourt -

Mais baixo que o de Vossa Excelência.
O SR. LINO DE MATTOS . . . provam a sinceridade que
emana, da profundeza do seu coração, da sua alma.
O Sr. Lameira Btttencourt

Obrigado a Vossa Excelência.
O SR. LINO DE. MATTOS
Não formulo acusações; há. equivoco evidente de Vossa Excelência.
O Sr. Lameira Bttten.court -

O nobre colega repetiu-as, divulgou-as, porta·nto as endossou .

.'
I

O SR. LINO DE MATTOS ReproduzL o que é do conhecimento público.
O Sr. Lameira Bttten.court -

Como cl.evem sar do conhecimento

público as declarações reiteradas
d<> Sr. Juscelino Kubitschek.
O SR. LINO DE MAT.TOS ·-

A. leitura nos jornais .de hoje. de

entrevistas de personalidades autorizadas, Integrantes dos partidos
que constituem a Maioria Parlamentar, justificam a presença de
um parlamentar na tribuna desta
Casa, a flm de avivar à memória
d-os responsáveis pela, Nação em
face do que pode acontecer.
Per-

O Sr. Victortno Fretre -

mite V. Ex.a um aparte ?

O SR. LINO DE MATTOS Com todo o prazer.

O Sr. Vtctortno Freire - Estou
solidário com o .eminente Lider da
Maioria e do meu Partido.
O Sr. Lametra Btttencourt -

Obrigad.o a Vossa Excelência.
O Sr. Victortno Fretre - Desejava que o Ilustre representante
de São Paulo Informasse se foi
apresentada alguma emenda nesse sentido? Se o foi, desde já declaro a V. Ex.6 , meu voto contrário.
O SR. LINO DE MAITI'OS Nobre colega, Senador Vlctorino
Freire antes de apresentar a
emenda, há os preparativos, e antes dêles é louvável que homens
que têm ...
O Sr. Victortno Freire -

Com-

preend.o; já preocupa a opinião
púb!lca.
O SR. LINO DE MATTOS . . • a. responsabUidade de um Senador .victorino Freire ou de um
Senador Lameira Bittencourt junto ao Govêrno, sejam assim tão
peremptórios, tão categóricos. Não
devemos prosseguir discutindo êsse
aspecto. Temos palavras altamente autorizadas, desmentindo contestando, assim, vamos aguardar
os acontecimentos com referência

'··.
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a outros· setores,: :porque, quanto
0:. Victorino Freire -• Aliás, ·no
ao Senado; minha impressão é' de · caso do 'General Gaspar:Dutra• ha-. ·
que estamos ., bem guardados nos via razões,: .porque: o Congresso :vonossos' sentimentos'' democráticos tara que · o. :então~ .chef~ do .. Exe-.
pelos ·próprios · 'parlamentares da cutivo teria o mandato 'de .;seis
Maioria': · · · ·
" · ·' ·· · ·:. · anos. i
· . ,
··
.
·.: •·•:::
J.. •. : ·.~::-:.i ,' .·
. ·. : . '
:. ' :· .•. ' '

sr.

o>
vtctôrino 'Freire ·.::.:.: No
Govêmo··i:!o Marecha:t• Eurico' Gas~·
par: ·I)utra ··· _também.-· apareceram
alguns·· elementos ' que . se· diziam
autoriZados' a· falar;· em prorrOga- .
ção de mandato, pc)rque o 'Pi:eSl..;
dente da República .fôra. eleito paro.· um periodo' de seis· anos. A
Constituição ·de '1946, no entanto
diminuiu .para cinco·. anos o mandato ·preSidenciar..Não :.sei ·se po-.
derta fazê-lo, pois não sóu cultOr ·
das: -letras· :juridicas, mas têz; Alguns àmlgos · do então> Presidente
Eurico Gaspar ·Dutra ·entenderam'
que a medida havia lesado seu direito. ·'Argumentávamos nós,' os
Dutristas; que se 'o eminente' Br1~
gadeiro.Eduard.o Gomes,.tivesse sido :[eleito, _,não .seriamos nós,. do
P.BD, . que il~ia·mos. :propugnar ..pela.
Reforma,: da.·: Constituição, •com . o .
fim de diminuir o mandato .presidencial para cinco anos. o Ma.re•
chal Gaspar Dutra foi peremptó• ·
rio: declarou que não permitiria ..se
interpusessé mandaóO .de .segúran-.
ça neni ..'se pleiteasse .a .prorroga~
ção, de· nie,ndàt.o.>,Entendia _qúe, o'
Congresso.; era soberano;, podia, de-.
liberar como lhe aprouvesse. :No
dia 31 de janeiro entretanto, en~
tregaria o poder ·ao seu suceilsor.
Não · se talou mats· nc· assllnto;.
Agora, volta êle à balha, à ·com~
pleta. revelia. do Presidente .. Jus.. ' ·
celino Kubitschek. ·. ·
o sR..' LIN'o 'oE: MAT.Tos As reformas .estruturais . e emendas •à Constitulcão, para a reelei-.
ção do Senhor Presidente d~. Re"
pública, aparecem em meu discurso de· hoje acidentalmente.· Meu
proPósito é falar sôbre erros e
omissões governamentais.

,

'

:~ ' . ·

.") : ' . ''

·

.; I .I · i : ' I : ,' . .

~

' .

i .~ '

i',·.

,O .SR., .LINO, DE MA"I:TOS,.-;-;:

-· o

~residente.

Juscellno.. Kubitschek, , home.m . <Le Inegável,. dls~ .
posição :·para:. 9., . des~mpe11ho das,.
dlficilimas,, . tarefas . governameri- .
tais;, vê .as: suas,madrugâs,·ai ~aS.
oorrerla.s ,de aviões e hellcópteros.
o reconhecido e, .eloglável- .entusi-':
asmo :de .realizar clnqüenta ~ anos
de , pública, administração. em ,cln-.
oo: de,; gestão,,.inútllizacl,os; ·' poi,que~
o Governo, no. _seu tod.o, _se faz ,:qe~.
ga-tivo~··. /1 1:'' .. ·:r,· '·"·1·,:·ri . . 1'· .r·"·
.. Jíl •. G,ov.êrn:~;,: portantó,. :contra, os .·
interêsses .do, Povo, : malgrada· .a
boa·vontade do seu Cliéfe.
:· '
1!: Govêmo, por exempio, · que
c·omunica: ·à <.Nação haver atendido· à::reclamação .de: um: senador.
e cancelado• leUões de .divisas para :
importação de automóveis: :com.
dólares favorecidos, mas .é ·desres:-.
peitada porque os automóveis continuam chegando, gra~as à autorização Internamente : dada pot:·
órgãos dêsse mesmo Govêrno. · . , :
É Govêrno contra o interêsse do
povo'' p(lrque :essa negoalatil. de
automóveis·· carreia, :para :·as• 'mãos
de ·alguns·: apaniguados, ·cêrca: •de,
5 bilhões de cruzeiros· de : lucros
líquidos.
Cinco :· bilhõês de·.·· cruzeiros :de
lucros: lfquidos ·apenas nulll: negó-'
cio. . o . Govêrno, porém, sustenta
haver ·cancelado 'os 1 Ieilões ·,de divisas; segundo afirmou: da• 'tribu.:.
na . desta.-: Casa, o então ·Lider. ·da•
Maioria, o ilustre Senador Filinto
Müller; ·'entrêtanto, ·repito, ós au.
tomóveis . continuam; I chegando,
mediante· providência; · de · departa"
mentos governamentais. !!: .G<lvêrno que se 'confllta; é 'Govêrno-que
se' contradiz; é Govêmo cujo Chefe dá uma ordem e cujos sub'ordinados não ligam a menor importância ·às determinações superiores. ·
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·o ··Sr. Victorino. Freire - · Nã-o
entendo · de negóe!os de automóveis nem de importações; O 'Ma.:'
ranhão .só exporta baba.çu assim ·
mesmo· 'em . pequena 'escala . Indago'·d'_
e· •v
Ex_:a·' ' se'' eàsas 'Importa~_:,
t •'
'
•
ções são tetta.s··em'conseqüência da:··
célebre 'Emenda. BUa.c Pinto, iSto
é, do art. -59. da I..el ~e rrarifas ·.

I
t

l

I
'

assinarei .- o requeri~

O SR~ LINO DE • MAT.TOS Figurei' entre · aquêles · Senadores·.
que há:• quinze ·dias· compareeeram
à audiência :Concedlda'pelo'Sr:Pre-:sidênte da República; 'Eram sela·
horas ·da manhã,' e 'graças a'' tn~ ·
terferêneia· 1d0 eminente Líder Senador · tâmelra·- Blttelicourt; lá ·és~ ·
tava. eu ''sendo' recebido •pelo' sr:
Juscelino Kubltschek, · para• ·trâtar
d·e caso pequenino·. · :Aproveitei; po- ·
rém;· a.''oportuntdadé,' e' in!mimei·
S.· EX.""sôbre'' as ocorrênClas'nes·se .Sétor de' 1lmportações de automóveis:' 'Mostrei 'ao' Senhor· Jus.;;·
ce!lno 'I{ubltschelt· a" farsa·; que 'se:
está fazendo()' com· aniílicios de páginas 'lntelrlis'' de•:alltomóvels ditos
inteiramente' nacionais; ' mas -que·
s;' Ex;a, 'o·Sr;·•·MfnlstroLúclo Mel'-.
ra.; · ·eu•• e,' o povo'' sabemos· serem
inteiramente· Importados; vêm lm-·
caixota.dos ·e· são montados aqui• no
B1rasn;· 'eom favores fiscais· escan;.
dalosos, . e vendidos a preços de
câmbio :negro de usura, com lucros fantástleos para os· 1ntermediarlos, que são alguns dos :testas
de· ferro,' os· quinta-colunas de que
falou •no diseurso de '1.0 dle' maio
o'' sr. João Goulart, Vlce-Presl-: · ·
dente da República:.

O SR. LINO•DE' MAT.TOS - :
Intôrmo •âo nobre Senador VletOrlno Freire que· o •Govêrno: não es-·
tá executando'' o art>59 da Lei ·de
Tarifas ··Alfandegárias;· Os órgãos
fazeridários' descobriram-· maneira
muito' melhor, mals•hábll e i rendo·-·
sai: •para 'os' ·>automóveis'· continuarem entrando· no >Pais -e o grupo
negocista prosseguir no · seu· enriquecimento de bilhões de· cruzei~
ros, tl'iansformando-se de triUlonários· em • tiillonárlos,- ' de -!media.-·
to; 'em· trU!onários mais: tarde.
..
" '
.
O Sr. Victorino Freire - Se
V.· Ex.a requerer uma Comissão· de
Inquérito, assinare!' o requerimento. '-'•, .·
~~':''
o SR. LINO DE MAIITOS . Grato .a v. Ex.a pela antecipação .da afirmação· de que·_ assinará..
comigo. Jt< realmente, me_u 'propósito requerer uma. Colllissao·, de: In• ' ' :.'
- '
'' .' . ~ • ; ! ' ' ' ' ' '
quérito, desde que •. eonte. · com o
apoio da Maioria para conseguir o
o Sr. --Victo'rino 'Freire;.;_ o fá~
número de assinaturas exigido.to do .Sr. Presidente da Repúbli· reeeber V. Ex.11 'àS' seis horas
-0 Sr. viCtorino Freire :.... Dêse- câ
da manhã é uma honra, porque,
jo ressalvar a atitude do Sr.· Pre" conforme o ditado, Deus ajuda a
sldente, da,. República... Acredito. quem maõruga.' ·· ·
mestri.o,·estejal1l transgredindo ,d.e-,
terminações _de s, Ex.a; porque
SR.'' LINO 'DE MATII'DS ::.:..·
já tenho visto -:-·e aconteceu co- NoOmeu
dlscurso·atrlbui essa qua~:
migo mesmo - o Presidente dar
8
uma ordem e. esta não ser cum,. lldade de, madrugador a s, Ex. .pi'lda, · ou · ser sabotada a deter,. Não lhe nego o propósltó honest,o
de trabalhar.
· ·
minação.
__ ·
O Sr. Mem de Sá - MadrugaO SR. LINO DE MAT'Í'OS~
dor
e jovial como um melro. ·
Exatamente essa a razão de me
encontrar na: tribuna.
,'

i

InquéntO,
menta.

'

'

. '

'· •• ,i

'

.': '

' .,

,:

'

'

'

',•

•

.

·o

;",'_,I

.O Sr. Lameira Bittencourt -

Se
V. Ex.a requerer uma'Comlssão de
Sr.

Victorino

Freire

Permite o · nobre orador outro
apa·rte?
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O SR. LINO DE MATol'.OS
Pois não.

o

Sr. Lameira Bittencoul't

Desejo dar conhecimento, não a
V. Ex.a, jâ ciente do fato, mas ao
senado, que o Sr. Dlretor da. SUMOC, Dr. Garrido Tôrres, já fêz
chegar à Liderança da Maioria
desta Casa, as mais cabais, completas e minuciosas Informações
oem tô~no das graves acusações
formuladas pelo ilustre colega, em
sucessiv·os discursos. Peço, assim
ao Senado, como há pouco solicitei de V. Ex.a., aguarde a· defesa da SUMOC, para então, ouvidas
acusação e defesa, ficar perfeitamente habllltado a formar um
juiza a respeito do assunto, realmente de alta gravidade e excepcional relevância. Ao fazer tal solicitação, cabe-me assegurar a esta
Casa que o Sr. Presidente da República não dará, d.e modo algwn
apoio ou cobertura a qualquer ato
menos regular ou menos honesto.
O SR. LINO DE MATrr.OS Não chego a êsse ponto. Em nenhuma passagem dos meus discursos encontrará o eminente Lider da Maioria, Senador Lameira
Blttencourt, qualquer declaração
tendente a responsablllzar, pessoalmente, o Sr. Presidente da República pelos fatos por mim denunciados. Aguardo. Sou parla·
mentar paciente, nesse particular.
As autoridades fazendárias estão em débito comigo, pois há cêrca de três anos lhes foi encaminhado requerimento meu solicitando informações sôbre a destinação dos recursos gastos com a
propaganda de cafés finos; e ainda não obtive resposta.
Existe preceito constitucional e
uma lei que prevêem os crimes de
responsabilldade.
Por intermédio do representante alfandegário, ou seja o sr. MInistro da Fazenda, o Govêrn·o está
violando a Constituição e desres-

peltando a lei que prevê os crimes de responsab111dade, ao não
me prestar as informações solicitadas.
Adianta-me o eminente Líder da
Maioria, Senador Lameira Bittencourt, que o Presidente da SU·
MOC, o economista Garrido Tôrres, já autorizou S. Ex.a. a pres.
tar-me os Informes ligados à lm·
portação de automóveis.
Sou muito grato ao nobre Senador Lameira Blttencourt e ao
economista Dr. Garrido Tôrres;
entretanto, permito-me esclarecer
que a Constituição e a Lei de Responsabilldade obrigam o Govêrno
a. prestar-me informações, declarando-me oficialmente, através de
documentos autenticados pela respectiva autoridade - o Sr. Ministro da Fazenda - se os lliutomóveis estão ou não sendo importados e vendidos com violação até
de principias éticos e morais.

o

Sr. Mem ele Sá -

Permite

V. Ex. a um aparte ?
O SR. LINO DE MA'Ifl'.OS Com m11ito prazer.

o Sr.

Mem de Sá- V. Ex.a. tem

tôda a razão. Não basta Impedir
a continuação da fraud.e; é preciso também reprimi-la., castigando
os que gastaram e se locupletaram com as fraudes e negociatas.
tsse o dever de qualquer Govêmo
honesto que queira ma·nter a austeridade administrativa.
O SR. LINO DE MA'Ifl'.OS Exatamenté. É preciso punir e, por
Isso, estamos aqui reagindo.
A Na~ão não pode continuar a
ser administrada desta maneira;
há Irr-esponsabilidade em todo lugar.
Ainda há poucos dias, falando
com o Ministro da Viação e Obras
Públicas, sr. Lúcio Meira, mostrava a S. Ex.a uma carta, que,
allá·s, deix.el em seu pode!i, de
Volkswagen a mim dirigida, di·
zendo-me que não podia atender

I
(

I'
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a meu pedido de compra de um
automóvel porque a cota recebida
estava, tôda ela, comprometida com
os diretores e funcionários da própria organização.
A reação do Ministro Lúcio Meira, quando loeu a carta, f'Oi a
de chamá-los de imbecis, tal a estupidez contida no documento assinado pelos responsáveis daquela
emprêsa. Respondi que não se
tratava de lmbecllidade, mas de
indivíduos sem o menor respeito e
consideração pelas nossas autoridades porque sabem que nada adi·
anta um Senador ocupar a tribuna e gritar, esbravejar. O que pode acontecer e o Senador ficar
doente, mas êles continuam com
as suas negociatas, ganhando di·
nhelro desonestamente, porque
ninguém toma qualquer providência.
Ouviu o Ministro Lúcio Meira
essas declarações categóricas, naturalmente com menos veemência.
O Sr. Vtctorino Freire -

Per-

mite V. Ex.a um aparte ?
O SR. LINO DE MATTOS Com todo o prazer.
O Sr. Vtctorino Fretre - Minha Impressão ao apartear Vossa
Excelência, senador Lameira Bittencourt, foi que o Sr. Mlnlstro da
Fazenda Iria mandar as informações ao Senado e a V. Ex.a, que as
sclicitou. Mesmo porque não estou
de acõrdo em que Chefe de servlçc ou Ministro de Estado desrespeite qualquer Senador. Não
prestando lnfcrmações a V. Ex.a,
fere a tôda a. Casa.

O Sr. Ruy Carneiro bem.

Multo

O SR. ·LINO DE MATTOS V. EX; 11 apreendeu bem o sentido
d.e minhas palavras.
Sou grato ao senador Lameira
Blttencourt, sempre solicito em tomar providências e dar-me satls-

fações, às quais S. Ex.a não está
obrigado. Tomei, entretanto, a liberdade de lembrar que essas informações devem ser prestadas de
acõrdo com o preceito constitucional e com a lei que regula os
crimes de responsabilidades, baseado em cujas disposições tem o
Ministro de Estado, trinta dias pa.
ra prestá-las, vencidos os quais
poderá haver prazo de tolerância
desde que solicitado da Mesa da
Casa do Congresso.
O Sr. Victortno Freire - Em
requerimento de muitos itens trinta dias não são suficientes; terá
possivelmente de recorrer a diversas Diretorias.

O SR. LINO DE MAT.TOS A tolerância da lei permite reno-

vação de prazos; daí por que, também eu, tenho silenciado com re·
rerência ao l'{!quertmento de que
falei há pouco.
Há três ancs, espero que o Oovêrno da RepúbUca me informe
sôbre o que foi feito com os duzentos e .cinqüenta: milhões de cruzeiros, destinados à propaganda
de cafés finos, quais os órgãos de
publicidade, jamais, revistas, rádio e televisão que receberam auxilias para a propaganda: que fêz
a Imprensa em beneficio dêsses
cafés: e se os lavradores receberam alguma quantia para· ·melhoria do produto. Há três anos formulei êsse requerimento. Até hoje,
não veio a resposta. COmo ainda
tenho três anos e pouco de man·
dato, tenho esperança de que, antes de o terminar,· o Oovêrno me
prestará contas, se não êste, pelo
menos o que virá.

o Sr.

ai.

Mem ele Sá -

.

Que vem

O SR. LINO DE MArJ'TOS -

Que vem ai.

o sr. Ruy Carneiro - Com relação à importação de ·automóveis
.para aqui serem montados, e cuja

'i

'
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propaganda os apresenta como naclonais, , V. Ex.a .deveria .requerer
uma Comissão de .Inquérito .. Naturalmente. todo o Senado· lhe dará .apoio.. , ,

nascendo, com essa outra que vive
na .ilharga, na garupa da. primeira, explorando-a; é coznposta de
meia dúzia . d.e. individuas agarrados a autoridades .governa.mentais,
favorecendo-se ,de . concessões ja~
mais registradas· ,:nos Anais da
economia . braslleira. Nunca, Sr.
Presidente, se viu coisâ igual. ·

o SR .. LINO · DE MA'!ITOS Notícia alvissareira dá . V. Ex.a..
Antes da. Comissão de Inquérito,
convidaria. aos Senadores, dos vários Estados para .!rem a São· P.auO Sr. Víctortno Freire ·.. Posso
lo visitar ·Uma . das. organizações afirmar a V. Ex.&:. que o Mlnlstro
que estão recebendo. os automó.- Lúcio. Meirá. não. •está nessa .. garu~
vels encaixotados, monta:ndo-os e, pa de que V: Ex.a tala., ..
em seguida, entregando-os· à praO SR .. LINO DE MATroS' ..:._
ça com o anúncio de cento . ,por
cento brasileiro. F.ác!l .. é. verificar, Não. estou acúsando.neilhuma'aupois a. organização · fica: junto .à tiíridade; .. estou .. relacionando faVia Anchieta. Qualquer dos no- tos. tsse problema ·não é .meu;
bres colegas, independentemente mas das i autoridades, dó Govêrno
de outra ... providência, pode encos- da República, lritegrado pelos seUB
tar seu carro e pedir para ver os Ministros, Dlretores: e .Funcionáveicuilos:.• "fabricados" ·:no. Brasil. rios, a quem ' cabe investigar· e
..
apontar o responsável. Não estou
o Sr. .Paulo Fernandes - Per- ·aqui para .. denúnciar .· ninguém.
mite V. Ex.a um aparte ? ..
Conto um fato; êle .ai está, e ·eu
quero ser desmentido, (mtdtó bem}
O SR. LINO DE .MA!TTOS mas não atra·vés de informações
Pois não.
desta ou daquela autoridade .sem
r,., .. . . ,
.
obrigações legais, sou. um ·Senasr. Paulo ~;emandes .Ten- dor
da República; requeiro· infor~
Cionava· pedir a v .. Ex.a ~ deíxass.e mações nos têrmos da Constituibem 'clàra afirmações de . que es- ção e das leis do }lais, e .exijo. setão sénd.o .· feitas importações de jam-me prestadas oficialmente.
automóveis, montados no Brasu e
.
.'
-.
vendidos "éonio ·n.aclonals, .para qúe
· O. Sr. Victorfno Freire - E. eu
não .pairem ·dúVldás, quanto ·a lri- reafirmo quanto .. disse a v. Ex.a.
dústrla a\ltomob!li.stica ·.brasileira. Se o nobre colega · quiser requerer
a constituição de uma Comissão
. .O SR. LINO. DE MA.'!ITOS ·- Parlamentar de Inquérito, para
Há .. uína indústi'la automobilistica .apurar . essas .irregula.rid.ades, :ponaclorial, legítima, honesta, · de- de contar com a minha assinatura.
cente, digna, . merecedora·. ' de
. aplausos e; principalmente de amO SR. LINO .DE ·:MA'N.OS paro. Merecedora mais de amparo Vamos requerê-la e alegro-me pedo que de aplausos.
la honraria de poder contar com
a assinatura de V. Ex.a, nobre Se·
o Sr. Paulo Fernandes -· Exa- nadar Vlctorlno Freire, logo após
tamente. Nesse sentido foi que a minha.
quis provocar a declaração de Vossa Excelência;.
O Sr. Paulo Fernandes - Per.
mite V. Ex.a que eu continue o
O SR. LINO DE MA'ro'OS meu aparte?
Não confundo, Sr, Presidente e
nobres Senadores, a indústria auO SR. LINO DE MA'rn'OS tomob!listica nacional qu-e está Com todo o prazer.
•
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-15O Sr. PaU;lo Fernandes -

Ha-

via-o formulado exatamente para
obter um esclarecimento do nobre
Colega porCjue poderia, no meu
modo de raciocinar, palrar dúvida
quanto à afirmação d.e V. Ex. a.
Vejo que atingi meu objetivo. Embora me atenha à promessa. do
nobre. Lide r da Maioria - que
pede esperemos :>eus esclar•ecimen·
tos, porque já tem em mãos dados
para· dar·. a nosso conhecimento,
permito-me lembrar a V. Ex.a que
essas possíveis irregularidades decorrem, exatamente, da interpretação·. perfeita ou imperfeita do
art. '59 da Lei de Tarifas.
O SR .. LINO DE ... MA'NOS.
Nobre colega, o art. 59 da Lei Alfandegária está inteiramente su·
perado; está inteiramente colocado à margem, ninguém. dêle toma
conhecimento, e. as importações se
fazem· através de decisão interna
da SUMOC.

o Sr . . Paulo., Fernandes. - De
qua.lquel' . forma,. 1as . importações
baseiam-se no art. 59 da Lei de
II'a.rifas. É para êsse ponto que
peço a colaboraçã.o de V. Ex.a,. a
fim de que consigamos urgência
para apreciação nesta ou na .próxima semana, do projeto de lei que
apresentei, revogando. o art .. 59
da Lei d.e :rarifas, o qual mereceu,
desde. logo,. o .aplauso . dO Ilustre
colega.
O SR .. LINO DE MATfl'OS art. 59, nobre Senador Paulo
Flernandes, está. revogado pelo desprêzo das autoridades fazendárias.
Não·· ma:ts · interessa importa·r automóveis, por fôrça daquele dispositivo. Encontraram meios bem
melhores...
·

o

o Sr. Victorino Freire - Entã-o, importam · clandestinamente.
O SR. LINO DE MATrrOS Pode parecer, Sr. Presidente, que
tôda a minha preocupação se cinge ao problema dos automóveis.

Não é assim. O Govêrno, mesmo
nos atos procla.madamente certos,
age d.e sorte a ensejar lucros e
vantagens excepcionais a determinados grupos. Vamos aos exemplos. A e»poJ.'Itação do algodão,
pelo câmbio livre, foi medida salutar. Ninguém o discute, recebida com hosanas por todos os interessados. Fêz-se a coisa, porém
àe maneira tão sigilosa que nenhum lavrador de algodão, nenhum pequeno beneficiador de algodão, nenhum · modesto comerciante dêsse produto possuia. em
estoque um quilo sequer da espéde, quando o Govêrno tomou providência too boa. A instruçã.o 11·
berando a· exportação na base do
câmbio llvre · foi baixada: inopinadamente. Da noite para o dia; os
magnatas. do algodão, de posse de
todo o estoque · nacional, enriqueceram, conseguindo um lucro· médio .de 35% · sôbre a produção estocada, Favoreceram-sé apenas os
grandes· exportadores. A "Anderson Clayton & Cia." se tinha em
estoque, digamos, um bilhão de
cruzeiros em algodão, com essa
Instrução da SUMOC, no dia seguinte transformOU.()S em um bi·
!hão trezentos e c!nqüenta mi·
lhões de cruzeiros.
Ora, Sr. Presidente, reunem-se
no · Rio de Janeiro meia dúzia de
funcionários do Ministério da Fazenda e numa penada do economista · Garrido · Tôrres, uma orga.
nização ganha trezentos e c!nqüenta milhões de cruzeiros. ·
Devo, então, como . Senador · da
República por São. Paulo, silenciar, quando a opinião pública,
através do noticiário da Imprensa reclama que . um Senador da
Repúbl!ca" rtecebe de jeton, por
uma sessão extraordinária, a
quantia de Cr$ 1.200,00?

o sr. Mourão Vieira - Vossa
Excelência: permite um aparte ?
O SR. LINO DE MATri'OS
Pois não.

I·'
-16O Sr. Mourão Vieira
Desejo
incorporar ao discurso de Vossa
Excelência uma reclamação que
nós da Amazônia há vários meses vimos fazendo. Já que o algodão que era uma das últimas
fibras nacionais que não gozava
dos favores do mercado livre e
agora os obteve com êsse artifício que V. Ex.a explica, nós, da
Amazônia, temos uma fibra também nacional - a juta - que
ainda não conseguiu êsses favores
da lel. No entanto, há estoque no
País de cêrca de clnqüenta mll
toneladas; e a nossa via crucis da
SUMOC para o Ministério, do MInistério para a SUMOC ainda não
conseguiu convencer certas auto·
ridades de que há necessidade imperiosa de qar a essa fibra o
mesmo tratamento que já agora
dispensa a tôdas as outras, pois o
algodão era a última que conosco padecia das mesmas dificuldades. Incorporei, ao discurso de
V, Ex.a êste a.pêlo, · porque certamente será lido com mais atenção que os meus protestos feitos
desta tribuna.

nado da República, quand.o se baixou a J:nstr:ução fav<Jrecendo a
exportação do café industrializado, café solúvel. Pronunciei um
discurso, com aplausos de meus
nobres Colegas e apartes veementes, do eminente Senador Othon
Mãder; mas quando saiu a Instrução, permitindo a exportação
pelo câmbio livre do café solúvel,
algumas firmas registraram, no
mesmo dia, para exoortação pelo
câmbio Uvre, alguns· mUhares de
sacos de café torrado. O Govêr·
no, através do órgão fazendárlo,
Interpretou café torrado como in·
dustrtallzad.o, como café solúvel. ·
O resultado foi que essas firmas, mediante uma operação apenas, obtiveram o lucro liquido de
2 bilhões de cruzeiros .
Sr. Presidente, desejo prove o
Govêrno da República, por intermédio do Sr. Ministro da Fazenda e das autoridades fazendárlas,
que, com fundamento na Instrução que favoreceu a exportação de
café solúvel, algumas firmas não
est.ão exportand<J café torrado pelo câmbio livre, ganhandO, nessa
transação, dois bllhóes de cruzeiros!
É um Deus nos acuda; cinco
bilhões de cruzeiros nas operações
de determinada marca de automóvel; seis bilhões na de outra
marca; dois bilhões numa transaçãozlnha de café torrado. :São
btlhões e bilhões de cruzeiros a
somarem-se, Indefinidamente.

O SR. LINO DE MA'l.'fl'OS Meu colega Mourão Vieira, acompanhe V. Ex.a os homens de negócio que trabalham no setor a
que se retere, da juta. Preste
atenção e verificará que se estiverem comprando juta e estocando, é certo que a Instrução da SUMOC virá, liberando a exporta·
ção pelo câmbio livre, consoante
O Sr. Mem de Sá - Permite
aconteceu com o algodão. Trata.se, apenas, de acompanhar o gru- V. Ex.a um aparte?
po de homens de negócio que viO SR. LINO DE MATfl'.OS vem mariposand.o ao redor dos
Pois
não.
homens da SUMOC, e saberá Vossa Excelência, em seguida, o que
O Sr. Mem d.e Sá - As acusa·
vai ac<Jntecer.
ções que V. Ex.a formula devem
Compra e estoque da juta por ser recebidas pelo Sr. Presidente
meia dúzia de indivíduos resul- da República com especial aprêço
tará na salda da Instrução pas- c consideração. rr.em S. Ex.a reisando-a para o câmbio livre.
teradamente afirmado que, coSr. Presidente, Senhores Sena- ·nhecendo qualquer dentmcla, prodores, · :rui ·daqueles que se entu- videnciará com rigor e presteza,
siasmaram, nesta tribuna do ·se- não apenas para Impedir a repe-
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-17tição da falta mas para
culpados. Faz V. Ex.a
acusações. Espero que o
te Líder da Maioria, cuja
clie e probidade ressalto
rencio.

punir os
diversas
eminendlgnldae reve-

O Sr. Lameira Bittencourt -

Grato a Vossa Excelência,
O· Sr. Mem de Sá - ... transmita ao Sr, Juscelino Kubltschek
essas denúncias, para que não
apenas informações sejam prestadas, mas que os responsáveis sejam: efetivamente punidos, a fim
de se asseverar que . neste · Govêrno, há, realmente, honestidade e
austeridade administrativas.

O SR. LINO DE MATfl'.OS -

!

o que espero.
Sr. Presidente, é Govêmo em
que os seus agentes alfandegários
promovem escândalo porque, por
exemplo, uma brasileira, campeã
de· tênlS pretendeu isenção para o
seu•: troféu · de vitória, mas é ao.
vêmo que· permite· que ·a flnna
King''Incorporatlon· EE, UU. Importe, sem cobertura cambial,
aviões bimotores para. uso próprio· entre os ·seus lat1fúncl1os e
seus escritórios centrais.
Não podia a jovem campeã
lJ1Uncl1al de tênls entrar. no Pais
com o. seu . troféu. de vitória, mas
pode. uma firma estrangeira · 1m·
portar:l sem. cobeutu$ ~!ljmbial,
sem õnus de espécie alguma,· sem
Impostos, com. tôdas as isenções;
aviões bimotores para conduzir
os seus ·proprietários aos seus 1a.:
tifúndios espalhados pelo Brasil.

I

O Sr. Mem de Sá- o Govêmo
atual ama os: aviões mas. despreza
os · troféus"'

\

Permite o nobre orador mais um
aparte 1
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O· Sr,· Lameira BUt'encourt -

l
!
'

O SR.• LINO DE· MA'ro'.OS
Pois não.

O Sr. Lameira Bittencourt -

Declaro a V, Ex.a, mais uma vez,
perante o Senado, assumindo integral responsabli1dade desta afirmativa que tôdas as denúncias
formuladas por V. Ex.a ou qualquer outro Senador em tôrno de
possíveis Irregularidades que estejam ocorrendo neste ou naquele
setor da Acl.minlstração Federal,
serão levadas, Imediatamente, ao
,conhecimento do Senhor Presidente da República ou do Ministro Interessado, conforme o caso e a natureza da denúncia ou
da acusação. V. Ex.a mesmo pode bem testemunhar, que, em
mais de uma ocasião, tenho dado
integral cumprimento a promessas idênticas;
.
O SR. LINÓ DE MA'Ifl'OS
De pleno acôrdo.

o

Sr~

Lameira Btttencourt

O que V. Ex.a declara será como
parte Integrante do seu discurso,
levado ao conhecimento do Sr.
Presidente da República e do Sr.
Ministro da Fazenda. Não quero
antecipar-me na defesa do Dr.
Lucas Lopes. Reéordó apenas que
S. Ex. 1l, é homem da mais abso~
luta integridade moral, o que é
reconhecido por todos os setores
•partidários. Poder-se-á divergir ·
da sua orientação, mas ninguém
poderá negar a S. Ex.a, sem come'
ter grave injustiça, espirita público ·e honestidade pessoal e funcional. Bem sei que V. Ex.a não
visa a pessoa do Sr. Ministro da
Fazenda, mas · só essa invocação
servirá' de garantia para o senado da rigorosa apuração dos fatos cl.enunclados por Vossa; Excelência.
O SR. LINO DE MA'11T.OS Facilito e multo a ação de Vossa
Excelência, porque dou nome a
cada caso. Quanto ao episódio dos
bimotores, citei a firma, que existe e está ai para prová-lo.
É Govêrno que asfixia os créditos bancários para operações legi-

-18tima.s e permite que uma súcia de
agiotas organizem e exploram, sob
~mparo legal, as chamadas orga.n!.zações de tunda de investimentos, conhecidas pela palavra.
tnglêsa "Acceptance", cujo significado nil Brasil é a aceitação, o
co~ntimento para a aglotal{em
legal em bases superiores a 3 por
cento ao mês.
São organizações, sr. Presiden~
te, que anunciam em todos os jornais brasileiros negócios de agiotag-em, dizendo-<Js legais, na base
de 3% de lucril ao mês, sem se
contar as comissões por fora.
Hoje, mesmo os B'<!!ncos de maior
idoneidad.e e responsabi11dade no
comércio e na Indústria, não mais
operam, porque muitos dos seus
diretores são associados das chamadas Organizações de Fundo de
Investimentos, e quando o interessado na transação bancária os
procura, mandam que recorram às
"Acceptances".
Finalmente, para encerrar êste
primeiro <llscurso de uma série
que farei, o Chefe do Govêrno, o
Ilustre Presidente Juscelino Kubitschek, objetiva um fim, mas os
seus integrantes, outro, onerando,
de maneira imprevisivel, o GQ.
vêrno a ser instalado no dia 31 de
janeiro d.e 1961, porque a maioria dos compromissos em divisas
estrangeiras de todos os negócios
legítimos e Uegitimos a que me
referi e, ainda mencionarei de
futuro, são feitos para resgate nos
próximos três anos.
Não há mais um negóc!o no setor de divisas estrangeiras que
não se faça para liquidação daqui a três anos.
Teremos, em tais condições,. da- .
qui a três anos, 30 outros <le dificuldades administrativas para a
Nação.
·
O Sr. Mem de Sá - Sendo de
notar as responsal>llidad.es atuais,
que já. sornam a mais d.e dois bilhões de dólares em tôdas as moedas.

O SR. LINO DE MA'ITI'OS Verifica-se que o negócio é slrn·
pies entre aquêles que têm as
graças de certas autoridades. Conseguido o negócio para o ágic, é
dado o prazo de três anos . Não
se desembolsa um centavo seqwer. Para as divisas, a mesma
coisa. Logo, a mercadoria objeto
dessa transação é importado sem
que o favorecido empregue no negócio um centavo sequer. Entra
apenas, com a "cara". Recebe a
mercadoria, vende-a a bom preço, paga o produto do seu negócio,
incorpora numa Acceptance, ne-·
góclo um ·centavo sequer. Entra
anos vencida a dívida, compõe-se
c·om o Banco, ·raajusta, consolida
novos prazos e a· dinheiro fica ai
para essas vantagens inacreditáveis.
Sr. Presidente, continuarei em
outras oportunidades.
iMuito
bem! Muito bem! Palmas).
Durante o discurso do Sr.
Lino de Mattos, o Sr. Filinto
MülleT' deixa a cadeira da predéncia, assumindo-a o Senhor
Cunha M ezzo.

O SR. PRESIDEN!TE - Continua a hora do Expediente. Tem
a palavra o nobre Senador Gaspar venoso, terceiro orador inscrito. (Pausa) .
Não se encontrando S. Ex.a no
recinto, dou-a a·o nobl'e Senador
Coimbra Bueno, quarto orador
inscrito. (Pausa) . ·
S. Ex.a também não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador·
Gilberto Marinho, quinto orador
inscrito.
O Sr. Senador Gilberto Marinho pronuncia discur.so que
entregue à revisão do orador
será posteriormente publicado.

O SR. PRESIDENTE - Continua a hora do Expediente.
'Tem a palavra o nobre Senador Paulo Fernandes.
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O SR. PAULO FERNANDES Senhor Presidente, não há
dúvida de que permanece provoca.ndo a !l-tenção pública os debates na Imprensa, no Rádio e nos
meios populares com reflexo no
Parlamento da República, sôbre
problema dos mais palpitantes e
atualizados - a Reforma Agrária,
Nesta Casa, diversos Senhores
Senadores ocuparam a tribuna
para tecer considerações em tôrno da Reforma Agrária. Citaria os
Senadores Attilio Vivacqua, Barros de Carvalho, Jefferson de
Aguiar, entre outros nobres Colegas.
Eu mesmo, por duas vêzes, tratei da Reforma Agrária.
O assunto está, portanto, a merecer a· atenção do Congresso da
Repúblioa. Que é controvertido
não resta. dúvida, haja vista a iniciativa l.".ecente dos agl'ii.CuLtores
de meu Estado, do Município de
Nova Iguaçu. Assustados pelas
notícias veiculadas pela Imprensa, pelo Rádio, já se aprestam a
organizar uma entidade destinada a defender-lhes a propriedade privada.
Se atentarmos bem para o problema, Sr. Presidente, chegaremos
à conclusão de que êle é controver.
tido. Há os que se batem por uma
Reforma Agrária total, completa,
enquanto outros julgam melhor iniciarmos-nos por uma reforma dos
processos agrícolas de produção.
:t possível que a questão venha a ser encarada sob os dois
aspectos, sob os dois ângulos. Aqui
mesmo desta tribuna, tive ensejo
de declarar que, para iniciarmos
uma Reforma Agrária no Brasil,
não teríamos, sequer, necessidade
de novas entidades ou de legislação renovadora.
Citei, no meu discurso, inúmeros órgãos governamentais, di ver-.
sas leis que ai estão como instrumentos capazes de nos propiciar
(0)

\

--;-;}- Nno foi nv/8/o pt/o orador.

o início de uma Reforma Agrária
de profundidade.
No meu entender, talvez só tivéssemos mesmo que dar atenção à legislação de assistência socia-l para o ruríc·ola brasileiro, porque os instrumentDs de que dispomos, já nos oferecem condições,
mais que suficientes, para o início de uma Reforma Agrária, a
qual pode ser realizada, através
de atos administrativos, pelos responsáveis principalmente pela
Pasta da Agricultura em nosso
País.
A matéria, Sr. Presidente, é
complexa, merece estudos por parte dos responsáveis pela causa
pública.
Nesse sentido é que encaminharei à Mesa requerimento, solicitando a constituição de uma comissão especial para: estudar a legislação agrária do País, examinar os seus diversos àngulDS e oferecer sugestões para. que, no momento em que as leis em trâmite na Câmara dOs Deputados chegarem a esta Casa, deliberemos
perfeitamente habilitados. Faz·Se mister, outrossim, Impedir o
que tanto temos condenado - a
chegada dos projetas no Sena'!o,
nos últimos momentos da sessao
Legislativa quando somos chamados a deliberar de afogadilho.
Essa comissão, cuja criação proponho através de recurso regimental, reunirá .certamente todos
os projetas em curso na outra <!asa do Congresso, as sugestoes
aventadas pelos estudiosos da matéria comlJulsará os Anais do CongressO e os trabalhos já realizados pela ComiSSão especialmente
criada pelo pranteado Preside!lte Getúlio Vargas - a Comissao
Nacional de Política Agrária
que começou a funcionar ao. tempo da excelente administraçao do
Sr. Ministro João Ole.ofas. Dessa
forma a nova Comissão estará habllltada a examinar o assunto com
ponderação e principalmente com
tempo suficiente.

-20.-

O Sr. M em de., Sá V. Ex.a. um aparte ?

Permite

O SR. PAULO FERNANDES - Com todo o prazer.
Aplaucto
a iniciativa de V. Ex.a.. Tive idéia
semelhante, propondo ao Chefe da
Aes·essoria Técnica do Senado que
acLiantas~e s·erviço coligindo todos
êsses elementos; tanto mais que,
felizmente, tem o Senado ent-re
seus assessores dois ·especialistas de
grande autoridade, o Doutor To~
maz Pompeu AcLoJ.y Borges e o
Dr. Artur Rios. Creio, assim, que
uma Comissão tão bem assessora~
((a só poderá prestar grandes ser~
viços.
O S'f'. Mem de Sá -

em seu bôjo apenas demagogia e
propósito de iludir a opinião pública.
Nesse sentido é que vou eucamlnhar à Mesa meu requerimento.

o .Sr.

J

Bandeira Vaughan- Nes-

ta oportunid.ade, desejava escla~
rec-er a V. Ex.a, ou pelo menos
relembra-r, quando se trata de paternidade de Reforma Agrária, que
a Igreja Catõllca jâ hâ multo anos
v.em~se interessando, empenhada
que está no gravissimo problema,
em tôda a extensão naciomi.l. Um
ilustre bispo, o Sr. Bispo de Campinas, há muitos anos lançou o
seu pensamento, assim condensado: "A Reforma Agrária virá por
nós;. sem nós, ou contra nós". Evidenciou, dessa màneira, como é
grave o problema e o quanto a.
Igreja Catól!ca ~e interessa em
dar-lhe solução o mais rápido ·possivel.

O SR. PAULO FERNANDES Muito grato ao aparte de Vossa
Excelência.
Sr. Presidente, essa Comissão
será constituída, nos têrmos re~
O SR. PAULO FERNANDES gimentais, por representação dos Muito
pelo aparte do nobre
diversos partidos c·om assento nes~ colega, grato
que vem enriquecer as mi~
ta Casa; será um. retrato fiel do
modestas palavra·s.
quanto se tem feito sõbre Refor~ nhas
Era o que tinha a dizer, Sr.
ma Agrária no Pais, tanto mais Preslden te. (Muito bem; muito
que o problema não tem pater· bem>.
·
nidad-e; é tão antigo quanto a Re·
pública e antecedeu-a em poucos
Durante o discurso do Sr.
dias, com a abolição da escra·vaPaulo Fernandes, o Sr. Cunha
tura.
·
·
Mello deixa a cadeira da Presf.dêncta,. assu:mindo-a o · Sr.
Mencionava eu, Sr; Presidente,
NOVfL6S
Fillio.
. .
hã pouco, a iniciativa do Uustre
ex:-Mini/ltro ;da . Agricultura, s~.,
O SR. PRESIDENTE' - Sôbre
João Cleofas, da União Democráa
mesa o requerimento do nobre
tica Nacional, projeto que todos,
Senador
Paulo Fernandes.
nesta Casa, poderão estudar com
ll:
lido
e apoiado o seguinte
tempo e verlf!car que realmente
ninguém pode arvorar-se em pai
REQ'DERI:MENTO
da idéia, porque é ela antiga e
não pode vincular-se a · quaisquer·
. N.o 84, de 1958
veleidades eleitorais, sobretudo
Nos têrmos dos arts. 64 e 21,
porque o projeto vem, com a aproximação das eleições .presidenciais, alínea z-13, do Regimento Intertomando mais fôrça nos últimos no, requeiro a constituição de uma
dias. Tem a Nação grande divi- Comissão Especial de 7 membros
da para; com os agricultores e êste para estudar a legislação agrária
é o momento de saldá-la. Somos do Pais.·
Sala das Sessões, em 4 de maio
a.· favor de Re!orina Agrária sensata e equilibrada, que nã.o traga de 1959 - Paulo Fernandes.
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O SR. PRESIDENITE - O presente requerimento será discutido e votado det>-Jis da Ordem do
Dia.
T•em a palavra, para explicação
pessoal, o nobre Senador Saulo
Ramos.

O SR. PRESIDEN~E - O requerimento do nobre Senador
Saulo Ramos nã,o pode ser apreciado nesta oportunidade, visto
que não chegaram à Mesa os pareceres sôbre o projeto a que se
refere.

O SR. SAULO RAMOS- (Para
explicação pessoal) - <•) - Sr.
Presidente, sollcitel a palavra para encaminhar à Mesa o seguinte
requerimento:

1!: o seguinte o requerimento

referido.
REQUERIMENTO

N.o 85, de 1959

"Requeiro, nos têrmos do Ar·
tigo 211 do Regimento Interno, d.lspensa de Interstício e
prévia distribuição de avulsos
para o Projeto número 2.551-C,
da Câmara, "que dispõe sôbre
a rescisão do contrato de arrendamento da Estrada de
Ferro Santa Catarina e dá outras providências", para que
lhe seja dado regime de urgência e figure na Ordem do
Dia da sessão seguinte".

Sr. Presidente.
Requeiro, nos têrmos do art.
211 do Regimento Interno, dispensa de Interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto n.o 2.551-C da Câmara "que
cl.ispõe sôbre a rescisão do contrato de arrendamento da Estraaa.
de-F'erro Santa Catarina e dá outras providências", para que lhe
seja dado regime de urgência e ~
gure na Ordem eLo Dia da sessao
seguinte.

Sr. Presidente, em princípio sou
contrário a pedidos de urgência
para projetas .em tramitação nesta casa·, a não ser quando se trate de matéria de relevância, que
mereça estudo Imediato dos Srs.
Senadores e das Comissões II'écnicas.
A proposição para a qual requeiro urgência dispõe sôbre a
rescisão do contrato de arrend.amento d.a Estrada-de-Ferro Santa
Catarina, f·errovia de pequeno
percurso, deficitária sob todos os
pontos de vista.
·Rescindido o contrato, passará
ela a integrar a Rêde Ferroviária
Federal S. A., constituída para
gerir os destinos das estradas-deferro de nosso País.
Assim, encaminhando à Mesa· o
requerimento, faço-o atendendo ao
apêlo do Governador Erlberto
Hlllse, de Santa Catarina, e em
nome da Bancada catarlnense,
nesta Casa. (Muita bem> .

Sala das Sessões, em 4 de maio
de 1959. - Pela Bancada Federal do Estado de santa Catarina.

(*) -

li'O.o fot

r~vtslo

pelo orador.

-

Saulo Ramos.

O SR. PRESIDENTE -Tem a
palavra o nobre Senador ~man
do Corrêa, para expllcaçao pessoal~

o·sR. FERNANDO CORRI!:A(Para explicação pessoal) -

(•)

- Sr. Presidente, em aditamento
às palavras por mim proferidas
sôbre as enchen!Jes em Mato Grosso sôbre cuja extensão o "Globd" de hoje publlca duas fotografias multo ilustrativas, desejo
ler dois telegramas recebidos pelo ·eminente Vlce-Presldente desta casa, senador Filinto Müller.
o primeiro é do seguinte teor:
"O Govêrno e povo Corum. baenses, tomando conheclmen·
· to das medidas acertadas de
--c;)_ Nno foi revisto pelo orador.
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V. Ex.a e dos nobres pares
O SR. PRESIDEN1l'E - Sste
projeto
teve a discussão encerrada
junto ao Senhor Mln!stro da
Fazenda, agradece as provi- em 29-5-58, tendo voltado às Co·
dências tomadas a fim de missões em virtude do recebimenatenuar a situação de calami- to de emendas.
Com o pronunciamento dos órdade do nosso munlciplo. Saudações. Luiil Lins, Prefeito gãos técnicos sôbre as emendas
· volta agora à consideração do PleMunicipal".
nário .
O segundo está assim redigido:
O Regimento Interno, no § 2.0
do artigo 323, estipula· que tenham
"A Associação Rur'al de Cc· reabertas . as discussões encerradas
rumbá agradece a ·v. Ex.a as os projetas de .legislatura antepnovlliência:s a.eettadas par~ rior originários da Câmara doa
atender aos criadores do pan- Deputados.
tanal durante a aflita situaÉ o caso.
ção causada pela enchente do
Em cumprimento a êsse despaRio Paraguai. Permita Vossa cho a Mesa deve reabrir a d.iscus.
Excelência solicitar tra·nsmi- são do Projeto de Lei da Câmara
tir aos demais representantes n.o 241-56.
do Govêrno e componentes da
Em discussão o projeto e as
Bancada Matogrossense os emendas.
agradecimentos dos criadores
. Não havendo quem peça a padêste município pela atuação lavra, encerrarei a discussão.
prestada:. Saudações cordiais. (Pausa).
Nheco Gomes da Silva, PresiEstá encerrada·.
dente.
Os Srs. senadores que a.provam
Essas, sr. Presidente, as pala- o projeto, ressalvadas as emendas,
permanecer sentados.
vras que desejava proferir, neste queiram
(Pausa).
momento. (Muito bem) .
Está aprovado.
O SR. PRESIDENTE - Passe·
se à
É o seguinte o projeto aprovado:

.

ORDEM DO DIA

Votaçllo, em discusscfo únt.
ca, do Projeto de Lei da Câ·
mara n.O 241, de 1956, que cria
agências postais nas Vilas de
Poções (Montalvânia), Município de Manga e caçarattba,
Muntaípio de Turmalina, no
Estado de Minas Gerais, e dá
outras provtd.ências; · tendo
Pareceres, sob ns. 850, e 851,
de 1957, 158, de 1958, e 15 a
17 e 115, de 1959, favoráveis
ao pro1eto e contrários às
emendas de Plenário (números 1 a 3) das Comissões ele
Constituição e Justiça; Transportes, Comunioações e Obras
Públicas, e de Fmanças.

PROJETO DE L~I DA CWRA

N.o 241, de 1956
(N.0 2.322-B-1952, na Cã.mara dos
Denutados)
Cria agências postais nas VI·
-las · de Poç6es (Montalvânia>
Município de Manga, e Caca. ratiba, Município de Turmalina, Estado de Minas Gerais, e
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art, 1.0 - São criadas -agências
postais nas Vilas de Poções (Montalvânia·) Mun!cip!o de Manga e
Caçara~iba, Município de ll'urmal!na, no Estado de Minas Gerais.
Art. 2.o - Para ocorrer às des·
pesas com a criação e instala-ção

(

.i'

)

das agências postais, é o Poder
Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras
Públicas, o crédito especial de Cr$
60.000,00 (sessenta· mil cruzeiros).
Art. 3.o - Esta lei entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Em discussão o Requerimento
n.O 85 d·o nobre Senador Paulo
Fernandes, lido na hora do Expe- •
diente.
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro 8: discussão.

O SR. PRESIDENTE- Em VO·
tação as emendas que têm pareceres contrários das Comissões
competentes.
. Os Srs. Senadores que a:provam
as emendas, queiram permanecer
sentados. (Pausa).
Estão rejeitadas.

Os Srs. Senadores que aprovam
o requerimento, queiram permanecer sentados. <Pausa) .

São as seguintes as emendas rejeitadas
EMENDA

N.0 1

Acrescente-se onde convier:
Flca:m criadas agências postais
nas Vilas doe Averios e Alper-dochão, Município de Santarém e
Vilas Americano e B•enfica - MUnicípio de Ananinideua.

\

Em votação.

Está aprovado.
A Comissão de que cogita o requerimento será constituída na
próxima. sessão.
Tem a palavra o nobre Senador
Mourão VIeira, primeiro orador
inscrito para esta oportunidade.
<Pausa).

Não se enéontrando S. Ex.a presente, tem a palavra o nobre Senador Taclano de Mello, segundo
orador Inscrito ..

·o SR. TACIANO DE MELLO(•) -Senhor Presidente, Srs. Senadores, a passagem do Primeiro
de Maio troUl~e para todo o Brasil um confôrto extraordinário que
foi a tala do Presidente da ReEMENDA
pública ao declarar a todos os brasileiros não ser candldato à sua
N.0 2
própria: sucessão e que o P~is não
Acrescente-se onde convier:
sofrerá mais aquelas comoçoes que
quando do lançamento da sua
Acrescente-se nas povoações Ce· teve
cll!ldJldatura
e da sua posse à
drolândia (Municipio de N9va Ve· . Presidência da
República. Para
necia) de T.ôrres, (Munlctplo de nós, representantes
do Estado de
Mimoso) Ibatlba e Trindade (Mu· Goiás, foi Imensa satisfação
ter
nicfpio de l'l'réna', Ibltirama, Muni· slcLo essa fala pronunciada no Placipio de Alegre) .
nalto Central, num peda:ço ainda
do Estado de Goiás.
EMENDA
O discurso do Sr. Presidente da
0
República
representa, por assim diN. 3
zer, um verdadeiro programa, uma
Acrescente-se:
verdadeira dlretrlz, na hora em
Fica criada uma Agência Pos- que todos os partidos se aprontal Telegráfica em Santa Amaro, tam para lançarem seus candidana Bah!a.
tos à sucessão.
Nesta hora decisiva, em que o
O SR. PRESIDENn'E - Está es- Pa:s vai entrar, por assim dizer,
gotada a matéria· da Ordem do
c;}- Nao foi revido pelo oraclor,
Dia.

-24-

numa nova luta, para que seja
continuado aquêle espirita revolucionário implantado em 1930 por
Getúlio Vargas e cuja bandeira,
para gáudio nosso e de todo Partido Social Democrático, ainda se
mantém no ar sustentado pela
mão do grande Presidente, Sr.
Juscelino Kubltschek; nesta hora,
nós, que ..somos crentes no fututo
do Brasil, nós, que não encampa. mos nenhum pesslmlsmo, nós que
nos sentimos ufanos, dirigimos a
palavra, desta tribuna, não só aos
brasileiros em geral, como também e especialmente, ao povo
goiano, que. nQs elegeu. Nós DOS
sentimos como que levados para
um novo campo de . ação: Q de
prestigiar o Presidente da República na sua segunda· fase de
govêmo, que é a de eneamlnhar
os destinos do Brasll para uma
sucessão tranqüila, em que o povo
possa manifestar sua opinião livremente e o seu escolhido seja,
realmente, empossado sob os
aplausos· de todo o Brasil.
O discurso de s. Ex.a. é tão 1mportante que eu passo a ler, para
que sirva de marco inicial, para
que norteie aquêles que procuram
influir no.s destinos da Nação, levando o descontentamento ou o
desprestigio a candidatos que se
apresentem, ou já se apresentaram. Quero que fique constando
dos Anais desta Casa. e valha de
exemplo aos Presidentes que vierem ocupar o Palácio da Alvorada no Planalto Central, em Brasilia e não o Palácio do Catete, no
Rio de Janeiro, como persistem em
dizer os jornais desta Capital.
Eis o discurso, Sr. Presidente:
"A presença do Presidente
da ~pública no Planalto Cen·
trai cJ,t> Brasil, no 1.0 de maio,
marca um pensamento novo,
um sentido novo na vida nacional. Já estamos sentindo
que socu a nossa: hora. Não
é mais possivel limitar a existência dêste Pais à faixa 11-

torânea. O ,necessário é levantar tôdas as tôrç!!,s .vivas
do Brasll, enc~-1115 · num
esfôrço constante e tenaz e
conquistar p~ra a prod:ução e
para a riqueza futuras .desta
Nação, êste imenso império
até agora .abandonallo ,e .. deserto. Sei bém que as dificuldades, a luta, os esforços· para atingir êsse .objetivo, .foram
grandes e maiores alnda.o· se. rão. Eu :afirmava .sempre,;que
se os três primeiros .a,onos :.de
.meu govêrno 'fOssem. :dedutas
e de cJJflculdades .em. ·COm.~n
sação os dois últimos seriam.
ainda piores.
Estamos enfrentando agora,
sobretudo ·no tocante a Brasilla, recrudescimento de uma
onda de .. incompreensões. É
evidente que inúmeros interêsses se levantam. para se
oporem à marcha do Brasil
para o interior, mas eu .pergunto: que fôrças ousariam
hoje impedir que caminhemos
para a frente? Que fôrças ousariam hoje tentar pa:rallsar
o Brasil neste momento, roubando o imenso trabalho já
aqui realizado e o fruto do
esfôrço de centenas de mnhares de brasUeiros, que aguardam a coroação desta grande
obra dêste empreendimento ?
E estou certo que a Nação
intel.ra acompanha. Brasma
com os olhos do respeito, sabendo que aqui estamos plantando um marco decisivo para. o nosso futuro. Não só o
Bra.sll, mas todo o mundo
acompanha Brasilla. Se há
uma promoção que realmen~
emocionou a humanidade foi
êste esfôrço que a Na~ão tôda
fêz neste insta:nte para construir não apenas uma capital
ou uma cidacl.e, mas para
plantar novos caminhos e novos métodos na via do .progresso e do enriquecimento do
Bra.sn.
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.Estou certo, trabalhadores
de Brasilla, que o vosso esfôrço não será em vão. Ainda on.tem, :recebemoa aqui um jo.
vem Iider americano que agora acaba de conquistar o poder em sua pátria. Nos arroubos de seu entusiasmo,
proclamou êle que é uma fe]icldade ser jovem no Brasll, ·ter tempo de sentir e de
viver o amanhecer desta nova fase da nossa história. Poder atravessar estas regiões,
conquistar as florestas e os
rios e transformar Imensos
desertos em centros à.e clvlllzação que tornarão cada vez
mais poderosa esta grande
Pátria.
Não temo a arremetida dos
que querem, hlpôcrltamente,
anunciar que foi inoportuna
a construção de Brasilla e que
é necessária a protelação de
sua Instalação. Não temo estas arremetidas porque Brasllla é uma realização que
ninguém mais deterá. Há
quase dois séculos, a Nação
Inteira vem olhando para as
dificuldades que teríamos com
a transferência da Capital,
nessa luta· para a conquista
total dêste imenso Pais. Se
outras ·nações· dêste continente, como os . Estados Unidos,
puderam, há mais de um século romper de um oceano a
outro, atravessando todo o
Pais, povoando e construindo
centros de clv11lzação e se tornando uma nação poderosa,
por que não poderá o Brasil
realizar a mesma façanha,
plantando a sua clvUização,
conquistando a sua liberdade
e a sua Independência?
ll: o que estamos fazendo, e
não nos preocupemos com a
voz dos cépticos, dos medro·
sos, dos que não sentem a
grandeza do Brasil. Não nos
preo.cupemos porque êles ficarão para trás. Com a boa

causa está o Brasu de hoje e
o Brasil de amanhã. Queremos ser não uma Nação de
mão estendida para os países
mais poderosos, mas uma Nação orgulhosa do seu progresso, da sua fôrça, ciente de que
com sua própria energia pode-se construir a grandeza e
a prosperidade.
É êste o nacionalismo que
agora estamos vivendo e pregando. É um nacionalismo que
tem dois séculos de raizes,
quando brasileiros mais videntes já sabiam que o Brasil jamais seria uma poderosa
Nação se não conseguisse conquistar todo seu território. .
Não poderiamos ficar com a
ponte de comando distante dos
campos de batalha. Estamos
transferindo, agora, para o
centro do País a trincheira da
luta. Daqui prosseguiremos
para a conquista e ela já se
vem delineando. ·.Ainda há
poucos meses, em plena floresta amazónica, tombava um
companheiro nosso, heróico
pioneiro na conquista dêsse
Ideal supremo da Integração
brasileira. Bernardo Sayão
não limitou sua ação apenas
à construção de Brasília.
Foi além. E ferido por uma
grande árvore da floresta que
êle procurava dominar, aqui
está hoje, repousando como o
primeiro habita·nte do campo
santo desta cidade, que êle
abençoou com o seu esfôrço e
o seu sacrificio. .Mas,: estamos neste Instante, de fato.
vivendo uma hora heróica para o Brasil. Já não nos contentamos apenas em construir
pequenas praças ajardinadas
nas grandes cidades do litoral. Agora· estamos enfrentando os grandes Inimigos do
Brasil, sobretudo à distância.
Estamos enfrentando as florestas e os rios caudalosos para dominá-los e pô-los a ser-

-28viço da pátria. Esta estrada
BrasUia-Belém, que em breve
intugura.remos, esta estrada
que já cortou a floresta amazónica, revelando ao mundo
regiões desconhecidas e mJsteriosas, onde sêres humanos
viviam desconhecidos totalmente pela humanidade, esta
estrada que vem de Belém ligando a Amazônia a Brasília e que se estenderá daqui
a Pôrto Alegre pelas outras
rodovias que estamos também
construindo para o Sul, vai
constituir a espinha dorsal do
Brasll e essa espinha dorsal
será, sem dúvida, o eixo monumental do Brasil de amanhã. Estas palavras que estão
brotándo no meu coração diante dos trabalhadores, dêsses milhares d.e sêres humanos
que sa-íram de tôdas as regiões
do Brasil para virem colabOrar nesta obra, para virem
ajudar o comandante-chefe a
pilotar o barco do Brasil na
dlreção do desconhecido, do di·
ficil e do tormentoso, estou
certo que com êle chegarão à
meta fundamental, que é a de
Inaugurar Brasll1a, quer queiram quer não queiram, no dia
21 de abril de 1960. Quero
nesta oportunidad.e dirigir mi·
nha palavra: ao trabalhador
de Brasilia e, através dêle ao
trabalhador de todo o Brasil.
Há pouco um dos oradores
que me precederam, numa: expressão multo feliz, disse que
Brasilia já se ergue neste Instante como um retrato sem
retoque. Aqui estão os esqueletos das grandes obras que
amanhã abrigarão a futura
população desta cidade. Estamos falando do local onde
serão erguidas amanhã as tribunas dos representantes do
povo no Congresso Brasileiro.
Daqui, portanto, quero dizer
aos trabaJhadores do Brasil
que Jl(ldem confiar no atual

Presidente da: República porque êle sabe sentir e compreender os tormentos e as dificuldades que êles atravessam.
Esta Nação jovem, que está
realizando agora um imenso
esfôrço; esta Nação que agora está convocando, de fato,
a energia e o sacrlficio de
seus filhos para uma caminhada mais rápida, esta Nação não faltará aos seus trabalhadores. E a êsses valorosos brasileiros não faltarã
também o Presidente da República, que na campanha politica já anunciava, pl'oclamava e afirmava que o problema
social, iniciado pela · lendária
figura de Getúlio Vargas, jamais seria esquecido. Não cairia das minhas mãos a bandeira do trabalhador brasileiro.
Suas reivindJcações seriam
sempre atendidas. E vos afirmo
neste Instante que esta bandeira continuará, com o mai<lr carinho empunhada pelo atual
Presidente da República, que
.. quer ver o trabalhador c·ercado do respeito, do confôrto e
d.a tranqü!l1dade a que tem direito pelo seu trabalbo. Esta·mos agora Iniciando uma Cllimpanha politica. Já é a cam·
panha para minha sucessão
na Presidência da República.
Todos que aqui estão, que me
acompanharam e apoiaram,
sabem que também uma das
bandeiras que sustentei, lmpà.vidamente, contra fôrças de
, ,:tôda natureza, foi a bandeira
da l1berdade e da democracia. Apelo para a Nação, para qualquer brasileiro, que diga se nestes três anos e pouco de meu Govêrno faltaram
a qualquer cidadão as prerrogativas e direitos da 1:lonstltulção. A tolerância, a prudência e a energia foram a
base de minha ação neste pe' riodo . E o que posso, agora,
com ·os olhos felizes contem-
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-27piar é uma Nação politicamente organizada, uma democracia consolidada, às portas e às vésperas de uma campanha em que novamente se
vão decidir os destinos do
Bras11. Quaisquer que sejam
os candidatos, venham de onde vierem, terão todos· as regallas e direitos que as leis
lhes asseguram. No dia 31 de
janeiro de 1961, aqui no Palácio do Planalto, em frente a
êste ponto em que nos encontramos, passarei ao meu sucessor a faixa presidencial,
com a consciência tranqülla
de que cumpri o meu dever,
assegurando ao Brasil paz e
tranqu1lidade nos 5 anos de
meu Govêrno.
Trabalhando pelo desenvolvimento do Brasil, lutando incansàvelmente como venho,
dia e noite, em todos os anos
dêste periodo, é o resultado
dêste esfôrço que vejo felizmente levantar-se por todo o
Pais. A Nação quer de fato
caminhar, quer progredir.
Não fleará mais à margem,
discutindo problemas pequeninos e mesquinhos, que não
se condicionam com a grandeza e a imponência de seu
destino. Torno a falar de
Bra11il!a, a meta-sintese. No
meu Govêmo há obras monumentais, cada uma das
qua1s apenas bastaria para
constituir um programa. São
trechos rodoviários da. mais
profunda significação: é a inctústr.la <de -automóVJel; é a
construção de navios; são as
indústrias sicterúrg!cas, triplicando a sua produção de
aço; são as usinas de energia
elétrlca, cantando no ruldo
das cachoeiras a glória crescente da prosperidade nacional. Mas, todos êstes episódios, todos êstes empreendimentos desapareceriam neste
Instante se, por um absurdo

do destino quiséssemos estrlamgular ,esta meta-síntese
que é Brasilla, conquista do
Brasil novo.
Portanto, quero aqui agradecer as vozes dos operários
que fala·ram dos patrões que
através de Iris Meinberg, trouxeram aqui também a. sua palavra. Quero neste instante
congratular-me com todos .os
trabalhadores, dos ma1s modestos aos mais graduados:
com o Dr. Israel Pinheiro,
Presidente da NOVACAP, a
cujo esfôrço e tenacidade Brasilla ficará devendo as páginas mais admiráveis de sua
construção. E ao terminar,
operários de Brasília, operários
do Bras!I, faça uma prece a
Deus para que dê ao Bra·s!l a
mesma · tenacidade e energia
com que vem enfrentando as
vicissitudes de sua vida e de
seu destino. E que nos seja
possível, construindo estas
grandes obras, dar os instrumentos necessários para. que
o Brasil seja amanhã o País
Independente e autónomo com
que sonhamos e que sirva de
teta para as gerações que serão as nossas sucessoras na
vida. e na luta desta Nação.
Sr. Presidente, ao terminar a
leitura dêste discurso dirijo-me
especialmente ao povo goiano que
me elegeu, para dizer que estou
aqui, como estive na campanha
eleitoral inteiramente ao. seu dispor; que estou ao · lado daqueles
que sustentaram a bandeira da
Revoluçã.o em 1930 e ao lado do
Sr. Presidente da República e do
glorioso Partido Social Democrático, para defender suas reivindicações, dentro do Senado e fora
dêle, nas eleições que se avizinham. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDEN7I'E - Tem a
palavra o nobre senador Mem de
Sá terceiro orador Inscrito.
I

-28O SR. MEM DE SA - (*) Sr. Presidente, Srs. Senadores,
ocupo a tribuna apenas para- ler
o telegrama que acabo de receber da maioria dos Deputados integrantes da Assembléia Legislativa· do meu Estado.
O telegrama é elo seguinte teor:
• "Os Deputados da Assembléla Legislativa do Rio Grande do Sul, tomando conhecimento da mensagem enviada
ao Congresso Nacional p.ela
Presidência- da República propói:ido elevação das contribuições às Autarquias de Previdência SOcial, vêm, indepen.dente de· côres partidárias, solicitar todo empenho dos
Deputados e Senadores gaúchos no sentido de não merecer a mesma aprovação. Tais
aumentos virão ainda mais
dificultar a vida do operário
brasileiro, ao mesmo tempo
encarecendo a produção da
indústria nacional, impondo
em conseqüência novos aumentos das utilidades. O
equllibrio orçamentário dos
Institutos de Previdência de- ·
ve ser procurado com economia nos gastos supérfluos e
de natureza burocrática, bem
como com o pagamento da dívida do Govêrno Federal. Reforma de base nos mesmos
Institutos, fundindo todos
num só organismo traria conlligo imediatamente considerável economia- nos gastos de
administração, .ao mesmo tempo fazendo reolam(<lda descentralização que trará grandes beneficies a seus associados. o Congresso Nacional
deve aproveitar a oportunidade do atual projeto para im·
por essa reforma ansiosamente aguardada por todos os associados, sugerindo os Deputados signatários seja· o mo(•) -

N4o fOi rrvl81o pelo orador.

vimento nesse sentido iniciado pelas Bancadas gaúchas, o
que trará aos nossos repre. sentantes o reconhecimento
.de todo o povo brasileiro. Atenciosas saudações. Deputados Euclides Kliemann, Antonino Fomari, Hélio Cariomagno Moab Calda.Sj, Hélio
Jobim, Getúlio Mar.co, Antônio Solano Borges, Ortiz- Borges, Lauro Leitão, José Zachia, Gustavo Langsch, Guilherme do Valle, Zaire Nunes
Pel"lllra, Pa'lllo Couto, António Bresllln, Pio M. d.e Fontoura, · Pedro Tassls Gonzales,
Ernesto Lavrate, J·oão Cario
Gasllal, suely OJiv.eira, Relnbaldo Luiz Kommet\ Seno
Ludwig, Jalro Brum, Gudbem
Castanheira, José ·Arlindo
Kunzler, Justino Qulntana,
José Vecc-hlo, Lalll')o Rodrigues e Carlos Santos.

-

O telegrama está assinado, Sr.
Presidente, pela maioria dos Deputados da Assembléia Legislativa integrantes d.e tôdas as Bancadas, inclusive da Bancada do Partido
Trabalhista Braslleiro.
Registr·o essa circunstância, por
me parecer de grande significação.
1!: prematuro tratar do assunto. A
Mensagem do Sr. Presidente da República ainda não foi d.irlgida à
Câmara dos Deputados, como é da
Constituição; provàvelmente demorará a chegar a esta Casa do Congresso. Quando isto acontecer, fa·
rei quanto em mim esteja no combate a esta nova e infeliz proposição do atual Govêrno da Repúbllca, e desejo veriflcar qual serâ
a atitude d.a Bancada do Partido
Trabalhista Brasl!eiro.
Estou, realmente, curioso por saber como o Pa·rtido Trabalhista encarará essa proposição.
·
O Presidente do PTB, Sr. João
Goulart, que vai ser "dado ao Brasil" pelo seu Partido - pelo menos
essa é a promessa - num dos úl·
tlmos discursos, em sua fala no tea-
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tro da convenção do seu Partido,
declarou que espera que o Govêrno da RepúbJlca pague a divida para com os Institutos, a fim de entregá-los aos· seus associados.
ll: Interessante, de resto, veriUcar .como o Vlce-Presldente da República decide da entrega dos Institutos aos seus associados, porque,
pela Constituição, o Vice-Presidente doo Brrasll não tem nenhuma autoridade na matéria. Pela nossa
Carta Magna o Vlce-Prestdente da
República apena~ substitui o Presidente no seu Impedimento, renúncia ou morte e preside o senado;. entretanto, o Sr. João Goulart
anteclpand.o-se, provàvelmente, à
"doação" que vai ser feita, já declarou que, imediatamente após o
pagàmento da divida, os Institutos
serão" entl'egues aos asso.ciados. sua
Excelência nada diz, porém, a respeito dessa proposição, que é atualisslma - aumento das taxas de
contribuição dos Institutos.
O Sr. Ltma Teixeira - Permite
Vossa ,Excelência um aparte?
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O SR. MEM DE SA- Com grande satisfação.
O Sr. Lima Tei:cetra - Relator
na Comissão de Legislação SOcial
do Projeto de Lei Orgânica de Previdência Social, posso adiantar ao
meu caro Colega alguns esclareci·
meritos sObre os pontos que acaba de focalizar. Quanto ao aumento das contribuições, o projeto originário da Câmara não pOderia ser
aceito, ·porque foi estimada a taxa
de pouco mais ou menos de 12%,
percentagem elevada em face do
alto custo de vida e do salário do
trabalhad.Or. Um trabalhador, que
percebe salário tão baixo relativamente ao custo da vida e em função da inflação, não poderia descontar 12% de seu ganho.

O SR. MEM DE SA - Mesmo
porque, além da· diminuição do salário, pelo desconto maior, viria o
aumento do custo die vida,. ocaslo-

29..:..

nado pela majoração também da
contribuição do empregador,
O Sr. Lima Tei:teira - li: verdade. A Comissão adotou outro critério. Estamos estudando uma forma
de fixar o desconto em 8% no máximo, para empregado, empregador
•e União. Quanto ao projeto em trâ.,.
mite na Câmara, que aumenta para 13% •..
O SR. MEM DE SA- Não ! Creio
que não é projeto, mas mensagem
do Poder Executivo.

o Sr.

Lima Tei%etra.- Está

sen-

do discutida proposição· que au-

menta. para. 13 % a. contribuição e
foi até objeto de·. moção, hoje, na
convenção do meu Partido, con- ·
trãrlo à sua aprovação.
O SR. MEM DE SA- Sollcitaria
um esclarecimento de V. Ex.a: há
Mensagem do Sr. Presidente da
Repúbllca:, conforme, em. telegrama, Deputados rtograndenses fazem saber, propondo um aumento.
das C"ODtribulções; mas creio não
tã,o exagerado.
O sr. Lima Teizeira - Refirome a um projeto, não à mensagem .

O SR. MEM DE. S~ .- Eu,. P!l~
rém. me ~firo à Mensagem do Pre~
sidente da R~pública.e,gostarla: de.
conhecer a posição d.o. Partido. r.rra~
balhlsta BrasUelro. em face. dela.

O. Sr. Lima. Telxetra - Nada
me Impede de declarar a verdade.
SOmos contrários a qualquer proJeto, seja d.e que origem .fõr, que
porventura aumente a base da
contribuição acima de 8.%, pois a
consideramos razoável.
O SR. :MEM DE SA ver 9 % · é excessivo.

A meu

o Sr. Lima Teixeira - Essa· base nobre colega, está naturalmente sujeita. a cálculos atuariais;
nem eu nem V. Ex.l' poderá dizer
se deve ser 8 ou. 9:.% .•
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O SR. MEM DE SA - Os cálculos atuarlais dependem da soma
dos beneficies.

O SR. MEM DE SA - Não só a
União; tanibém as administrações
dos Institutos.

l!lles
é que nos informarão sôbre o que
é necessário para manutenção dos
Institutos, qual a base d.e contribuição a fixar.

O ST. Ltma Tetxetra - A União
deve aos Institutos cêrca de 53
bilhões de cruzeiros; apenas os
operários contribuem, porque são
descontados em fôlha. Mesmo os
empregadores são faltosos; nem.
todos contribuem devidamente.
Quanto ao terceiro ponto a que
V. Exa. se refere, isto é, o aumento
da taxa de contribuição, o meu
Partido acaba de votar, em Convenção u'a moção assinada por
todos os convencionais, opondo-se
a qualquer aumento das taxas de
contribuição, através do projeto
em curso na . Câmara: dos Deputados. Pode V. Ex.a ficar tranqüllo quanto a essa parte; não
há perigo de chegarmos ao absurdo do aumento das taxas.

O Sr.

Lima Tetxetra -

o· SR. MEM DE SA- Atente
V. Ex.a um instante. Permita que
apartele o se11 discurso.
O Sr. Lima Tetxetra - Não estou discursando. V. Ex. 8 chamoume ao debate; estou respondendo.

O SR. MEM DE SA - O cálculo atuarial vai depender da soma de beneficias; um está em
função do outro. v. Ex.a precisa
responder à objeção. De acôrdo
com a soma de benefícios, o cálculo atuaria:l poderá determinar
até uma contribuição d.e 20 ou
30%.
O Sr. Lima Teixeira- Natural-

mente teremos que procurar fontes de receita, para manutenção
dos Institutos. J!: o que estamos fazendo. .Recebemos, há pouco, reclamação do Jockey Clube; pen·
sávamos cobrar uma taxa sôbre
corridas de cavalo e o Jockey Clube
reclamou terrivelmente, porque
considera demasiada a base que o
projeto da Câmara dos Deputados
propõe. Ao lado dessa reclamação,
recebemos muitas outras. V. Ex.8
poderá ver quanto é diflcll concillar os pontos de vista, sobretudo, se se levar ·em consideração que é êsse o ponto fundamental, para decidirmos sôbre ·a Previdência . São ·essas as ·bases pelas quais será posslvel manter a
previdência, para que, amanhã,
não venha a merecer o desgaste e
as criticas Cftle têm sofrido os Institutos, quando, em verdade, a
União é que ·não tem correspondido à sua obrigação.

O SR. MEM DE SA - V. Ex.a
deu muitos esclarecimentos mas
lamento dizer que não esclareceu
o único ponto que precisava saber. Não é o projeto que está em
trânsito na Câmara dos Deputados; é a Mensagem do Sr. Presidente da República.
O Sr. Ltma Teixeira - Parta de
onde partir, de mensagem ou de
projeto.
O SR. MEM DE SA - Então,
insisto na pergunta; por que o
Presidente do Partido de V. Ex.a
não se referiu exatamente a êsse
aspecto, quando êle. é . extremamente atual, momentoso ? A Mensagem do Executivo já foi enviada à Câmara· dos Deputados, o Sr.
Vice-Presldente da República, Presidente do PTB, quando falou na
necessidade do pagamento da di·
vida da União, prometeu que, liquidada, esta, os Institutos. seriam
entregues aos associados.
O Sr. Ltma Teixeira - Gostaria
de prestar esclarecimentos sôbre
o assunto.
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O SR. MEM DE SA o nobre colega.

Ouvirei

o Sr. Lima Teixeira - /l'ratase de sugestão da Comissão de Legislação Social. A tendência dessa Comissão é criar Conselhos Acl.ministratlvo e Superior, que é o
D.N.P.S. Nesse Conselho a representação será de dois empregados ou trabalhadores ...

j
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O SR. MEM DE SA - Empregados; é o têrmo técnico.
O Sr. Ltma Teixeira - . . . representando os Sindicatos e as
Confederações, dois empr-egadores,
Indicados pelos seus órgãos de
classe, e dois representantes ela
União. A Presidência poderá caber, Indistintamente, tanto ao empregado, como ao empregador,
porque dependerá do critério da
votação .

O SR. MEM DE SA - Será então órgão coleglado ?
O Sr. Lima Teixeira -

Perfei-

tamente.
O SR. MEM DE SA -- O esclarecimento, aliás, seria desnecessário. Já é conhecido êsse ponto de vista, que nada tem com o
que discutimos.
Li apenas o protesto dos Deputados .rlograndenses e fiz a promessa à.e também combater o aumento das contribuições. Os Institutos têm sido administrados da
forma mais caótica e mais criminosa, e. encontram-se em situação
de .completa 'Insolvência .
Ainda ontem, o nobre Deputado
Aloísio Alves, autoridade na matéria, mostrava dados irrefutâvels,
revelando como os compromissos
dos Institutos, em matéria de aposentadorias e pensões, têm crescido ao Inverso do que ocorre com
sua receita, cujo aumento é lnsignificante.
Nos últimos ·três anos, êsses
compromissos quase dobraram. Os

Institutos têm, teoricamente, uma
receita que não atinge a clnqüenta por cento do total das suas responsab111dades, e uma arrecadação efetlva de tal maneira rldicula
que, pràticamente, os lmposslbllita de cumprirem seus objetlvos,
A situação, portanto, exige medidas muito mais radicais que as
apontadas. Mesmo que a União
pagasse, Integralmente, sua divida, ainda assim os Institutos não
estariam em cond.ições atuarials
e financeiras para fazer face aos
compromissos assumidos.
A solução proposta de entregarse a direção a uni órgão colegiado,
é das mais acertadas. Pelo menos
livrará os Institutos da desgraçada influência da politicagem,
mais estreita, mais mesquinha,
mais vil, que até aqui tem 1nut111- ·
zado todos os bons propósitos a
respeito da previdência social, no
Brasil. Essa politicagem, inalterada desde a fundação das autarquias até nossos dias, o aumento
do fundonallsmo, a má apllcação
de recursos, o desvio de receitas,
como atualmente se verifica para
a construção de dezenas de editicios em Brasilla; o descalabro de
nomeações de Procuradores, que
constantemente se repete, como
há pouco tempo a Imprensa denunciou, para órgãos que dêles não
necessitam; o aumento de encargos com o pessoal, as fraudes que
as d!reções cometem, mesmo contra o Sr. Presidente da República; em matéria de nomeações para preenchimento de cargos, tudo
isso levou os Institutos a uma si- ·
tuação que não tem qualificativo.
É mister pague a União sua divida. Será sald9.da como promete o
Partido ll'rabalhista Brasileiro, que
tem skio o dono dos Institutos; a
seguir, serão os Institutos entregues
aos associados, porque o Partido
Trabalhista Brasileiro demonstrou
completa incapacidade administrativa nos três anos de gestão dos
·. órgãOs previdenclários do Brasil;
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nada fazendo, nesse periodo, para corrigir os êrros encontrados.

celino Kubltschek, eleito por êsse
partido, e a êle consorciado com
solidariedade Indestrutível, soliO Sr. Lima Teixeira - Dá li- dariedade que deve ser mantida
cença para um aparte ?
até o fim, também não as recolheu. Culpa muito grande, porO SR. MEM DE SA - Pois tanto, cabe ao Partido II'rabalhlsnão.
ta Brasileiro na falta de recolhi··
mento das contribuições; e ainda
O Sr. Lima Teixeira - Em mul- mais porque, de três anos a esta
ta coisa ..V. Ex.a. pode ter razão. parte, a administração dêsses órgãos lhe foi entregue. A referida
O SR. MEM DE SA - Agradeço agremiação politica, no entanto,
nada fêz para corrigir a balbúra Vossa Excelência.
dia, a má administração, o fllhoO :Sr. Ltma Teixeira- Devemos tlsmo, o empregulsmo desenvolto
reconhecer que têm ocorrido er- que reina em todos ê!es. Há. uma .
ou outra. exceção, como o. IAPI,
ros; mas, afirmo-o; só· por mlla•
gre os·. Institutos continuam fun- mas há, em. compensação, casos
cionando. Quando o Govêrno ne. que R: Imprensa tem .noticiado, que
União deve clnqüenta e três bl· os parlamentares têm criticado e
lhões de cruzeiros, Inúmeros em- que continuam Inalteráveis, enapregadores não · pagam, regular- doando os fastos já bastante poumente, as contribuições, e só os co alvos da má administração e da
empregados mantêm pràticamen- improbidade brasileira.
Era, Sr. Presidente, o que·. quete, os Institutos ...
ria deixar consignado ·neste me.
O SR.- MEM. DE .SA - Mantém lancóllco fim de sessão. <Mv.tto
bem,· muito bem) .
o fllhotlsmo. dos Institutos.
O SR. PRESIDENTE - A Mesa
O Sr. Lima· Te1:J:etra - ... é
deixa
de conceder a palavra aos
de admirar continuem êles a presoutros
oradores Inscritos por não·
tar.. relevantes serviços. A · culpa
haver
mais.· no P!ênárlo número
não.. cabe. tôda ao Partido Traba- ~gJmenta-1
para !l;>rosseg~imelllto
lhista· Brasileiro, porque, se, tudo dos trabalhos.
o que-. V. Ex.a.. está citando fôsse
Amanhã. haverá reunião do
real; esaas autarquias,· teriam· de- Congresso
às 14 horas, para apresaparecido há multo tempo.
elação de vetos. presidenciais.
Nada mais havendo que tratar,•
O ·SR. MEM DE SA - Se não
vou
encerrar a· sessão., Designo
cabe. tôda ·a· culpa· ao P.T.B., uma·boa e grande· parte sôbre êle re- para·. a da· próxima quarta-feira, a.
cai. Em 1942 o Govêrno começou seguinte
a. deixar de recolher as contribuiORDEM DO DIA
ções aos Institutos - e nessa época· o governante era o fundâdor
1 ;__ Eleição da COmissão Esdo Partido Trabalhista Brasileiro. pecial <7 membros) de LegislaçãoAssim· se manteve ·até o fim da Agrária, criada· em virtude do. Resua:. gestão;· quando voltou; em querimento n.0 84, de 1959, do Sr; ·
1951;· continuou sem recolher e as- Senador Paulo Fernandes, aprosim·: permaneceu até· deixar o po- vado na sessão anterior.
der,, em· agôsto ·de · 1954. Atual2 - Discussão ' única do Projem.ente'o Govêmo, do. Senhor. Jus- to. de. Lei• da' Câmara,, n.o. 188;' de:·

lI
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1958, que concede o auxilio de Cr$
3. 000. 000,00 lliO Ecl.ucandárlo Espírita e Escola Doméstica de Araguari, Estado de Minas Gerais;
tendo Pareceres Favoráveis, sob
ns. 117 e 118, de 1959, das CÕmis-

sões de Constituição e Justiça, e
de Finanças.
Está encerrada a Sessão.
Levanta-se a Sessão às 16
horas e 35 minutos.

23. a Sessão da 1.11 Sessão Legislativa, da 4.a Legislatura,
em 6 de maio de 1959
PRESIDlllNCIA DOS SRS. FILINTO :MtlLLER, CUNHA :MELLO, NOVAES FILHO
E HERIBALDO VIl!1lRA
.

.

. As 14 hora.s e 30 minutos, acham·
se presentes os Senhores Senado·
res:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Vivaldo Lima.
Lameira iBittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Victorino Freire.
·
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Leõnidas Mello.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Fausto Ca.bral.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dix·Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy ·carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Freitas Cav~canti.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Heribaldo VIeira.
Ovidio Teixeira.
Lima Teixeira.
OtáVio Mangabelra.
Attilio ;vtvacqua.
Ary Vianna..
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Bandeira Vaughan.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Benedicto Valladares.
Lima Guima.rães.
.,,
Llno de Mattos.

Benedito Calazans.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João VWasbõas.
Filinto Müller.
Corrêa da Costa.
Alô Guimarães.
Gaspar Velloso.
Francisco Gallotti.
Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Mem de Sá.
Guldo Mondin. - (52).
O SR. PRESIDENTE - A lista
de presença acusa o compareci·
mente de 52 Senlulres Senadores.
Havendo número legal, está aberta a sessão.

Vai ser lida a. Ata.

o sr.

Quarto secretário, ser·

vindo de 2.o, procede à leitura

da. Ata da sessão anterior, que,
po8ta em àÚicussão, é sem de·
bate aprovada,
O Sr. Segundo Secretário,
servindo de 1.o, dá conta do
seguinte

EXPEDIENTE
Of{cfos

MINISTÉRIO DA AGRICUL.
TURA

Rio de Janeiro, 15·4·59.
GM. 2'75.
Senhor Presidente,
Com referência ao Requerimento n.o 44, de 1·959, do ilustre Sena·
dor Lima Guimarães, apresso-me
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em apresentar a Vossa Excelência,
conforme o ab~lxo especificado, o
número de Classificadores e Fls·
cais, bem assim de outras categorias técnicas, com que conta o SerLocais

Distrito Federal
Seção de Pesquise.s Económicas c
Sociais ....................... .

viço de Economia Rural, dêste Mi·
nistério, para dar cumprimento às
atribuições e objetivos consta.ntes
do Projeto de Lei da Câmara n.o
40, de 1957:
Cargos

2 Cle.ssif!cadores
mistas Rurais

Total
3 Econoo o ••••••••• o

5

Seç.ão de Padronização de Matérias·

Primas

. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. .

Seção de Padronização de Produtos
Alimentares . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pôsto de Classificação e Fiscaliza·
ção da Exportação ............ .

Pôsto de Olassif!ca.çáo de Matérias·
Primas ...................... .

. Estados
Alagoas <Agência)

Amazonas (Agência)
Bahia (Agência)
<Pôsto) Dhéus

........... .

............... .
............... .

(Pôsto) Salvador

5 Classificadores - 1 Economista Rural .. .. .. .. . . .. ..

6

2 Classificadores - 3 Econo·
mistas Rurais . . .. . .. . . . ..

5

3 Classif!ca.dores - 2 Agrôno·
mos - 3 Auxiliares de Agrô·
nomo - 2 ~letores de Amos·
tras - 7 Auxiliares de Ins·
petor - 3 Inspetores ... ;. 20

6 Classif!ca.dores 2 Aux!·
l!ares de Inspetor - 2 Ins,
petores . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . '10
2 Agrônomos Economistas 6 Auxiliares de Inspetor 1 Classificador - 2 Inspetores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1 Agrônomo - 2 Auxiliares de
Inspetor - 1 Classificador . 4
2 Agrônomos Economista!!. . . 2
2 Auxiliares de InSpetor - 2
Fruticultores ............ .. 4
9 Auxiliares de InSpetor - 1
I!n.spetor
10
2 Agrônomos -:- 1 Pitotecnista 3
3 Auxiliares de Inspetor - 5
.......... . 8
Classificadores
1 Auxilia.r de Inspetor - 1
Economista Rural - 1 Inspetor - 1 Coletor de Amos·
tras .................... .. 4
2 Auxiliares de Inspetor ... . 2
2 Agrônomos ............... . 2
3 Auxiliares de Inspetor - 3
Inspetores - 2 Classificadores .................... ·· .. 8
2 Auxntares de Inspetor - 1
Classificador ............. . 3
2 Classificadores .......... .. 2
1 Agrônomo - 3 Aux111ares de
Inspetor - 1 Inspetor ... 5
o o

Ceará (Agência) .............. ..
<POsto) Fortaleza ........... .
Espirita Santo (Agência)

....... ;

Goiás (Agência)
............... .
Maranhão (Agência) ......... , .
(Pôsto) São Luis ............. ..
Mato Grosso (Agência)

•••• o ••••

Minas Gerais (Agência) ....... .
Pará (Agência) ................ .

o o o o o o

I

I

o o o O o O O O,
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Loca h

C a r g o B

Eatadoa

Paraiba (Agência)

Total

(Pôsto) Cabedelo ............ .
(Pôsto) Campina Grande .... .
Paraná (Agência) ............. .

1 Agrônomo - 2 Aux111ares de
Inspetor - 2 Classificadores
- 1 Inspetor .. .. . .. .. .. ..
5 Auxiliares de Inspetor . . . . .
1 Classificador
.. .. .. .. .. .. .
:t Agrônomo - 1 Aux111ar de
Inspetor - 1 Classificador 1 Fruticultor - 1 In!petor
- 1 Selecionador de Amos·

<Pôsto) Antonina ............ .
(Pôsto) Foz do Iguaçu ....... .

1 Classificador . .. .. .. .. .. . ..
1 Auxiliar de Inspetor - 1 Ins·

tras

<Pôsto> Paranaguá ............ .
Pemambuco (Agência)

••• o '

••• '

Recife <Pôsto)

petor

O

O

O O O

Rio Grande do Norte (Agência) ..
(Pôsto) tMossoró ............ ..
<Pôsto) Natal ............... .
Rio Grande do S·ul <Agênela)
(Pôsto) Pôrto Alegre ......... .
(Pôsto> Livramento
(Pôsto) Rio Grande
<Pôs to> Urugua.lana . . . . . . . ... .
. <Pôsto) Pelotas ·............. .
Santa Catarina (Agência) ·

(Pôsto) Itajai

• o •••••• o ••••• o •

<Pôsto) São Frmeisco
São Paulo (Agência)

O

O

O

O

I

O

O

O

O

0

0

t

o O O I O O O O o o o I

5

1

8
1
2
2

5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1 Agrônomo - 4 Auxiliares de
ln.Spetor
5
1 Aux111ar de Inspetor . . . . . . 1
2 Agrônomos Plantas Têxteis
- 4 Classificadores - 1 Fru;
ticultor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1 Agrônomo - 1 Agrônomo de
Plantas Têxteis .. .. .. .. .. .. 2
1 Classificador .. . .. .. .. .. .. . 1
1 Auxlliar de Inspetor - 2
Classificadores - 1 ·Inspetor 4
2 Agrônomos - .1 Auxiliar de
Inspetor - 1 lnspetor . . . . . 4
5 AuxWares de Inspetor - 1
Classificador - 1 Inspetor . . 7
1 Auxlliar de Inspetor . . . . . . 1
1 Classificador - . 2 Coletores
de Amostras .. : . . . . . . . . . . . . 3
1 Auxlllar de Inspetor . . . . . . 1
1 Inspetor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1 Agrônomo - 2 Aux111ares de
Inspetor - 2 Classificadores
- 1 Seleclonador de Amostras ...................... 8
3 Auxiliares de Inspetor - 1
Classificador - 1 Economista Rural .... .... .... ...... 5
1 Auxiliar de Inspetor - 1
Classificador .. . .. .. .. . .. .. 2
1 Agrônomo - 1 Agrônomo
Economista - 5 Auxiliares·
de Inspetor - 6 Classifica·
o o

(Pôsto) Pamaiba ............ .
Rio de Janeiro (Agência) ...... .

O O f

1 Auxiliar de Inspetor - 1
Inspetor . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
1 Auxiliar de Agrônomo .- 2
Classificadores - 2 Fitotecnlstas ......................
4 Auxiliares de Inspetor - 7
Classificadores - 4 Inspeto.

res

Piaui (Agência)

......................

6

dores

I

O O

........

o o o o

I

O O O O O I

I

o o

•••••••••••

I

13

':

-37Locais

O

Ji1stados
(Põsto) Santos .............. .

Sergipe (Agência)

.............. .

BESUMO
Cargos

Total

Classificadores . . . . . . . . . . . . . 76
Inspetores . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Auxlliares de Inspetor . . . . . . 92
Agrônomos . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Agrônomos Economistas . . . . . 13
Economistas Rurais . .. . . . . .
7
Agrônomos Plantas Têxteis .
3
Auxllia.res de Agrônomo . . . .
6
Fitotecnistas . . . . . . . . . . . . . . .
3
8
Coletores de Amostras . . . . .
Selecionadores de Amostras .
3
Fruticultores ...... ; . . . . . . . .
4
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Aproveito a oportunidade para
reiterar a Vossa Excelência os
meus. protestos de elevada conside·
ração e· estima. Mário Meneghetti.
Ao rerruerente.
Aviso n.o 144

4 de mario de 1959.
Senhor 1.o SeCTetário:
Muito agradeceria as provldê.ncias de V. Exa. no sentido de ser
encaminhado a êste Gabinete o
Processo n.0 115.11().52, enviado a
essa Casa do Congresso com o Ofi·
cio n.0 1.541, de 20 de dezembro de
1958, da Câma.ra dos Deputados,
acompanhado de autógrafos do
Projeto n.o 922-B, de 1956, que autoriza o Poder Executivo a encam·
par parte das emissões do papel·
moeda parar atender às operações
da Caixa de Mob111zação · Bancária,
mediante a incorporação ao Património Nacional de Imóveis pertencentes àquele órgão, e autorizar a
transferência dêsse imóvel para a
Legião Brasileira de Assistência.

a r g o s

Total

1 AgrônomD Eeonomtsta - 7
Auxiliares de Inspetor - 10
Classificadores - 1 Coletor
de Amostras - 1 Inspetor . 20
1 Auxllla.r de Inspetor - 1
Classificador - 1 Inspetor 1 Revisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Aproveito a oportunidade para
renovar a V. Exa. os protestos de
minha. alta estima e dlstlnta consideração.
PRESIDJ!:NCIA DA REPOBLICA
Em 23 de abril de 1959.
Excelentisslmo Senhor 1.0 Secretário :
·
; _! fl

Em atenção ao Oficio n.o 150-59,
dessa Secretaria, encaminhando a
Mensagem n.0 24-59, gue reitera so-.
llcitaçãD de informaçoes CDnstantes
de requerimento formulado pelo
ex..Se:nador Mozart Lago, tenho a
honra de cDmunicar a Vossa Excelência que os esclarecimentos em
aprêçD, foram transmitidos ao Senado Federal, pelo Oficio PR-19.393,
de 27 de agõsto de 1957.
AprDveito a. oportunidade. para
renovar a Vossa. Excelência os protestos de minha elevada estl.mia
e cOIISideração. Victor Nunea
Leal, Chefe do Gabinete Civil.
Junte-se
se retere.

ao· processo a

que

. MINISURIO DA AGRICULTURA

101M. n.o 278 - Em 15 de arbrll
de 1959.
Senhor Presidente :
Tenho a. honra de 'dirigir-me a
Vossa Excelência para dar cumpri·
mento ao Requerimento de n.0 43,
de 1959, de autoria do Ilustre Senador Lima. Guimarães, e perti·
nente ao Projeto de Lei da Câma.
ra n.o 40, de 14157, a fim de que
sôbre o mesmo se manifeste êste
Ministério, por se tratar de medi·
da solicitada há. cêrca de seis anos.

-38Inform~do, preliminarmente, a
Vossa Exc:elência. e aos ilustres Pares do Senado da República, de
que dito projeto já não satisfa.z
aos interêsses da administração,
passo a expor o que segue :
Um detido exame do. projeto,
que é o obj eto de diligência. a êste
Ministério, revela ser oriundo de
mensagem expedida pelo Poder
Executivo no ano de '1952, proposição feita, portanto, há sete anos,
quando, é de reconhecer-se, a fisionomia económica do Pais apresentava condições outras e bem mais
amenas que a.s da conjuntura
atual.
... Se oportunidade teria tido então,
-o mesmo não ocorrerá boje, certamente, visto que, modificadas as
condições da politica econõmica
no decurso de mais de um lustro,
fenômeno êste peculiar nas fa.ses
de transição por que passam os
paises em franco desenvolvimento
industrial, perderá êle sua manifesta objetividade.
A sua inoportunidade .é patente,
à vista da. vertigl:nosa elevação dQ
custo da nossa produção, reconbe·
cidamente gravosa, que exige providências seguras e moderadas
para contenção dos preços, e também das saneadora.s medidas to.
madas pelo Excelentissimo Senhor
Presidente da República, de, mediante a congregação de órgãos de
vários setores da administração
federal e classes profissionais dire·
ta.mente interessadas, compor conjuntos harmónicos de ação presta
e eficaz para eorreção das falhas
reconhecidas.
Essa orientação governamental,
já ultrapassa.da a fase de pesquisa,
acha-se em franco regime de experimentação, e vem oferecendo re·
sultados por demais otlmistas, de
modo a não · deixar qualquer sombra de dúvida quanto ao a.cêrto de
sua adoção. Favorece, essencial·
mente, a flexibllldade administrativa, d!!indo ensejo à simpllficacão
das norma.s regulamentares e à redução do custo nos processos de
produção e exportação.

Tem o aludido projeto de lei,
além de outros, o demérito de agravar o custo dos nossos produtos
agropecuários, tanto para o comér·
cio externo como especialmente,
p111ra o interno, na razão de 3%,
o .que é lna.dmissivel no momento
em que o Poder Executivo emprega todos os seus esforças no sentido de promover a contenção do
custo de vida e a conquista de no·
vos mercados para os nossos exce·
dentes.
l!: fàcilmente compreensivel, por·
tanto, que qualquer inovação nes·
se terreno só poderá ocasionar perturbações à dinâmica na.tural dos
trabalhos sob o regime em · vigor
e, ·conseqüentemente, atuar de for·
ma contraproducente no concêrto·
geral das medidas tomadas para o
tão almeja.do equllibrfo da economia nacional.
·
Para ilustrar a Vossa Excelência
sõbre a inoportunidade de tal matéria, sirvo-me anexa.r os telegra·
mas das entidades representativas
e diretamente ligadas ao proble·
ma, por onde se vê que, além dos
reflexos danosos para a. atual orien·
tação do Govérno da República,
no sentido de barrar a elevação do
custo de vida, também a politica
económica dos produtos exportá.veis viria sofrer a.s conseqüências
·negativas.
Assim, apelo para o elevado espirita de patriotismo de !Vossa Ex·
celêncla, no sentido da total "re·
jeição do projeto", por ser inoportuno,, desatua«!z.ado e alta.mente
danoso para a economia nacional.
,Aproveito a oportunidade para
reiterar a. Vossa Excelência os
meus protestos de elevada conside·
ração e estima. - Mário Mene-

j'
I

I

1

i.

ghetti.

Junte-se ao Pro'}eto de Lef da
Cdmara n.o 40.

Em . . . de abrll de 1959.

Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de solicitar a
Vossa Excelência o obséquio de
exam~na-r a possibilidade de ser

,': \

devolvido a êste Ministério o processo que acompanhou a Mensagem
Presidencial n.0 341, · de 1955, ao
encaminhar ao Congresso Nacional
projeto de lei que dispõe sôbre nova
organização escola.r e adminlstrativa dos estabelecimentos de ensi·
no industrial, Projeto que trami·
tou nessa Casa sob o n.o 70, de
1958.
Ao que estou informado, o referido processo foi encaminhado pela
Câmara dos Deputados a.o Senado
Federal pelo Oficio n.0 359, de 28
de abril de 1058, juntamente com o
texto do projeto aprovado pela Câ·
mara dos Deputados.
A referida proposição já foi con·
vertida em lei - Lei n.0 3.552. de
16 de fevereiro de 1959, e dada a
natureza da matéria, estimaria que
o processo originário da Mensagem
Presidencial fôsse a.rquivado nesta
Secretaria. de Estado, pois naquele
processo está o relatório da Co·
missão que elaborou o anteprojeto.
Renovo a V. Exa. os protestos
de minha elevada estima e distin·
ta eonsidera\láo. - Clóvis Salgado.
OONFEDERAÇAO
DA

NACIONAL

INDúSTRIA

Avenida Ca.lógeras, 15 Rio de Janeiro

9.0

Rio de Janeiro, 16 de abril de
1959.
Excelentisslmo Senhor Presiden·
te do Senado Federal - Rio.
A Confederação Nacional da In·
dústria pede vênia para manifes-.
tar a. Vossa Excelência e aos de·
mais dignos membros do Senado
da República o pensamento da ln·
dústria brasileira sôbre o projeto
de Lei Orgânica da Previdência So·
cial, de tão alta signifiea.ção e r e·
levância.
O eminente Senhor Presidente
da República, em suas Mensagens
ao Congresso Nacional, de 1958 e
do corrente ano de 1959, ressalta
a preocupação do Poder Executivo
em fa.ce da situação econômico-fi·
nanceira das Instituições de Previ·
dência Social, que se agra.va de

s~-

ano para ano, pois que as despesas com os beneficias sofrem ma·
jorações automáticas impressionantes em cada um dos reajustes
do salárlo-m.inimo.
Em verdade, preocupam-nos, fun.
damentalmente, as bases financel·
ras e o plano de beneficlos propos·
tos para. a Previdência Social, cuja
Lei Orgânica deverá harmonizar-se
com a situação econôm.ica do Pais.
Já em 1959 o então Presidente do
Instituto dos Industriários ponderava "ser ilusório pensar·se que se
possa instituir um sistema de previdência . social que não venha a
ser, mais cedo ou mais tarde, um
reflexo do próprio sistema económico de que êle faz parte. Jt a
economia que conduZ a melhora a
previdência social, e não o contrArio, muito embora se deva. e se
possa orientar a previdência social
de modo que ela não constitua um
õnus excessivo para a eC'onomia".
São pala.vras que bem traduzem
aquela noslia preocupação. No tra.to dos problemas afetos ao campo
social cumpre encontrar real proporcionalidade entre benefícios e
recursos, para. que êstes não signifiquem injusta sobrecarga à pró·
pria coletividade.
Confiamos em que o nobre Sena.
do da República, betn ponderando
o assunto, suas profundas repercussões e as efetivas possibllida.des
contributlvas das classes ln teressadas, legislará em consonância com
a nossa realidade econômica e so-cial, não permitindo que o sistema
previdenciário brasileiro se estru·
ture em bases de manifesta. inexecução técnico-financeira.
Coin estas considerações prelimi·
nares, permitimo-nos passar à aná·
Use de alguns aspectos do projeto
em C'Urso nessa augusta Ca.sa do
Parlamento Nacional :
A Prevfdhlcfa Social e seu
plano de benetfctos

A finalidade do seguro social é
a de estabelecer providências em
fa.vor da maternidade e contra as
conseqüências da doença,. na ve-
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lhice, na. invalidez e na morte
(Constituição, art. 157, XVI>.
Complementarmente, a Prevldên·
cia conC'ede aposentadoria por tem·
po de serviço (Lei n.0 3.385-A, de
13 de maio de 1958), bem como a
prestação de assistência que vise
à. proteção da saúde de seus beneficiários.
Como foi ressaltado na última
Mensagem do eminente Senhor
Presidente da República, o plano
de beneficias tem de estar de acôr·
do com as reais possibilidades eco·
nõmica.s da massa contribuinte. l!l
preferivel, senão indispensável, es·
tabelecer plano de beneficio restrito, porém exeqüível e que permita o equüibrio do sistema previ·
denciário.
Estudos técnicos já ponderaram
que será perigoso exceder, por seus
reflexos econõmico-sociais, o seguinte quadro de beneficio-auxilio
natalidade; auxilio doença; apo·
sentadoria. por invalidez e por velhice;
aposentadoria por tempo
de serviço; pensão e auxfilo funerário para os dependentes; assis·
tência médica, reeducação e readaptação profissional, para. os be·
nefictários.
A lei, em nenhuma hipótese, deve
cuidar do auxilio reclusão. Não se
justifica semelhante beneficio, vei·
dadciro prêmio aos que praticam
infrações à. lei penal. Outrossim,
os beneficios não devem exceder
de 70% da média. do salário de
contribuição. equilibrio do sistema
previdenciário. No que concerne
ao auxilio doença, o seguro deve
cobrir o risco desde o primeiro dia
em que o empregado se afasta do
serviço e não somente quinze dias
após,
Resumindo nosso pensamento
sôbre o plano de beneficlos consideramos digna. da melhor ponderação a conveniência de distinguir
e separar previdência e assistência, regulamentando-se a primeira
na forma do preceito constitucional par111 ficar a segunda a cargo
do Estado, como um dos seus fins.

Outro aspecto que merece ficar
bem esclarecido na lei é o de que
qualquer aposentadoria definitiva
importará na rescisão automática
do contrato de trabalho, como
aliás o salienta o ilustre Senador
Lourival Fontes, em parecer apro·
vado pela douta Oomissão de
CoDBtituição e Justiça.
Reeducação e Beadaptaçilo
ProfisafonaZ
O processo de reeduca.ção e
readaptação profissional não se
resolve com a atribuição que se
pretende conferir à.s emprêsas de
reserva de cargos, que o projeto
fixa em bases sem qualquer justi- ·
ficação. ESsa parte do projeto mel'!eceu reparo do fa.lecldo Lineu
Prestes, o qual concluiu em que
cabe ao Estado, isso sim, e não ao
particular, tomar a si o encargo
para encontrar a solução necessária, aproveitando os minorados
nos serviços públicos, inclusive naqueles dados em concessão e nas
autarquias. O dispositivo constante do projeto vai mesmo de encontro ao principlo da livre iniciativa,
consagrada pelo a.rt. 145 da Constituição Federal, como, em assunto
análogo, já opinou a Comissão Permanente de Direito Social, do Mi·
nistério do Trabalho, Indústria e
Comércio.

',

.,

I.
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Inacrlçilo do empregador,
concettuaçllo do empregado
e campo de aplicaçiio da !ef

O projeto merece formal reparo
quanto a exigência de prova ·de
quitação com as Instituições de
previdência social, para que as repartições públicas concedam llcen·
ça anual de funcionamento. Ini·
clalmente, cabe ponderar que a 11·
·cença de funcionamento não é
concedida pelas repartições fede·
rals e sim pela..~ municipais. A
exigência seria Inconstitucional,
além de serem notórias as dlficul·
dades para que se obtenham, em
qualquer repartição ou autarquia,
o documento de qu!ta.ção. Desde

f
'

'
I

-41que as emprêsas devem Inscreverse nos organismos de previdência
sob cuja esfera se acham as respectivas atividades, é óbvio, que se
torna bastante a a.presentação do
certifiC'ado de inscrição.
A conceituação de empregado e
de empregador deve ser a que, consoante a legislação, a doutrina e a
jurisprudência, se encontra. nas
leis que regulam as relações de
trabalho.
Nem teria cabimento
uma conceituação para os fins da
relação de emprêgo e outra para.
a Previdência Social. Em conseqüência, empregado tem de ser,
para os efeitos do seguro soC'ial,
aquêle juridicamente definido nas
leis que regulam as rela.ções individuais e coletivas do trabalho. (C.
L. T., art. 3) .
Quanto ao campo de aplicn-:ção
da lei, não padece dúvida em que,
na conformida.de do texto constitucional (art. 157, XVI) a legisla·
ção de previdência deverá conside·
rar, obrigatàriamente, a existência
de relação de emprêgo entre o trabalhador e a emprêsa., para que se
configurem as pessoas do empregado e do empregador como contribuintes do mesmo seguro, juntamente ·com a União. O projeto não
deve, assim, incluir como segurados obrigatórios os titulares e os
sócios ou diretores de emprêsas, que
de nenhuma forma são empregados, pois mantêm com suas pró·
prias organiza·ções apenas a relação que deriva da lei comercial.
De outro ponto, os profissionais
liberais não vincula.dos a qualquer
relação de emprêgo, exercendo as
respectivas profissões em campos
autõnomos, Igualmente não podem
ser assemelhados ao trabalhador
assalariado.
Dai resulta que a flllação do
empregador, bem assim do profissional liberal autõnomo, aos organismos de previdência soC'ial, tem
de ser fa.cultatlva.

Assistência financeira, assisténcia alimentar e assistência.
habitactonal
O projeto apresenta como beneficias do seguro social vários tipos
de a.ssistência, sem que nenhum dêles possa efetivamente ser considerado como beneflC'io do seguro,
pois que também não pode o beneficio ser desde logo assegurado a
todos que porventura venham a
necessitar das mencionadas assis·
tências.
A aposentadoria, a pensão, o seguro doença, o auxillo funeral, são
beneficias concedidos quando a
necessidade se manifesta. :l!:sse é
o fim precipuo do seguro soC'ial.
Mas a concessão de assistência fi.
nanceira ou de assistên·cia habitacional, esta última por intermédio
da Funda.ção da Casa Popular, não
poderá ser feita pela mesma forma que os outros beneficias e tais
assistências não constituem, na
realidade, prestação do seguro social. O mesmo se dá com o Servi·
ço de AUmentação da Previdência
SoC'ial, em que se dlspendeu no
último ano, importância de 1,4 bilhões de cruzeiros (Mensagem Presidencial, pág. 205), em favor de
uma infima parte dos trabalhadores e em prejulzo de todos os demais. :1!: aliás, n.otória, a posição
deficitária do SAPS, que mantém
no Estado de ·São Paulo apenas
três restaurantes, um dos quais fechado, justamente na região que
reúne a maior concentração de
trabalha.dores em centros urbanos.

Do Custeio

O sistema de custeio preconizado
pelo Projeto n.0 2.119, de 1956. encaminhado à Câmara dos Deputados com Mensagem do emln'ente
Senhor Presidente da República,
prevê pa.ra a União apenas os encargos das despesas de administração. Já várias manifestações de
entidades da indústria tendem a
considerar o problema em forma
diferente, para que caiba à União
atender as necessidades da Previdên-cia Social, no plano de sua ad·

-42ministração e na manutenção da Indústria. confia 1.! espera em que
assistência médica., de reeducação o ilustre Senado da RepúbUca sae readaptação profissional. Tam- berá encontrar o callÚnho para
bém o Oonselho Nacional de Eco- que o problema seja pôsto em equa.
nomia assim se manifestou junto ção definitiva e resolvldo pela forao Poder Legislativo. Dêsse modo, ma mais condizente com as necesas contribuições dos empregados e sidades da Previdência Social.
dos emprega.dores terão destinação
Reajustamento dos aposenta.
especifica e exclusiva para as pres.
d.os e pensionistas
tações do seguro, dentro de um
plano em consonância ·com a nos·
O processo de reajustamento das
sa rea.lidade, modesto e exeqüivel.
Do contrário, teria.mos em breve aposentadorias e pensões (artigos
tempo uma série de majorações na. 63, 69 e 189) foi ainda objeto de
taxa de contribuição, além da ca- projeto encaminhado a.o Congresso
pacidade da população que traba- Nacional pelo eminente Senhor Pre·
sidente da República (n.o 4.835, de
lha e concorre para. a produção.
A indústria confia em que o Se- 1959). Na proposição ora exami-.
nado da República prestará sua nada pelo ilustre Senado Federal
melhor atenção a êsse ponto muito nada consta qua.nto às verbas para
im,portante do projeto, evitando o atendimento dos reajustes. Apefórmulas Inadequadas, ta.l como a nas a emenda "·c" dispõe (art. 75)
preconiza por uma única percenta- que correrão por conta do "Fungem de até 20% sôbre o total das do Comum da Previdência &cial"
fôlhas de salários, declarada pa.ra. os reajustamentos dos valores de
fins de Impôsto de Renda, o que a.posentadorias e pensões, previseliminaria qualquer teta corres- tos no art. 69; e quando o Fundo
pondente ao salário máximo de fôr insuficiente para êsses reajuscontribuição, de maneira a ir pau- tamentos o Poder Executivo solicilatinamente transferindo para a tará prévia autorização do Legisemprêsa a totalidade do custeio do lativo para a abertura do ·crédito
especia.l necessário ao atendimenseguro social.
to da despesa.
Ora, o projeto n.0 4.835, de 1959,
contribuição e d.Md.a d.a
fol extrafdo do projeto de Lei OrUnião
gê.nica para constituir-se em nova
Um dos graves problemas da. proposição, na qual o Ministério
Previdência Social, que contribuiu do Trabalho, Indústria e Comércio
para levar o sistema previdenciá- e o Departamento Administrativo
rio à situação de crise econômica do Serviço Público introduzira.m alfinanceira em que se debate, reside gumas ~ovações. Dent!e essas, a
na falta de pagamento de contri- que eleva a contrlbulçao para a
buição. da União. Tanto nos estu- Previdência Social de 1,5% para
dos elaborados pelo Dr. Rubens Ma.- os empregados, de 1.5% para os
ragllano (A Previdência Social e empregadores e de 0.75% para a
sua Lei Orgê.nica), como no voto União o que corres.ponde, no todo saudoso Senador Lineu Prestes, tal, a mais de 3.75% para atender,
a. matéria é amplamente exposta, durB!nte um triênio aos reajustes
de maneira a ficar bem esclareci- referidos.
A indústria solicita especial
da. A última mensagem encaminhada ao Congresso Nacional pelo atenção do Senado Federal para.
Poder Executivo manifesta a. preo· os comentários técnicos do Profescupação do Govêrno Federal em sor João Lyra Madeira. Chefe da
que seja encontrada uma solução Divisão Atuarlal do IAPI, sôbre "0
que consolide o débito e dê ao pro· financiamento do Seguro Social no
blema um tratamento adequado às Brasil", em estudo realizado pa.ra
possibillda.des do Erário Federal. A o Conselho Na·c!onal de Economia
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sôbre a matéria. Admite êsse técnico que o custo final das aposentadorias e pensões será da ordem
de 35% do salário. Acrescido êste
custo da.s contribuições posterior·
mente fixadas pela Lei n.0 3.385·A,
de 13 de maio de 1958 (3%), e ain·
da a elevação de que trata o cttado Projeto n. 0 4.835 (3,75%), teriamos um custo final, dentro de
um plano modesto, da ordem de
42% do salário. Ma.s, além dêsse
ônus, antros mais como repouso remunerado, as férias anuais, os serviços sociais, o acréscimo sôbre
horas suplementares e sõbre o trabalho noturno, os prêmios de aci·
dentes de trabalhos, o sruário das
faltas justificadas ou decorrente de
enfermidades temporárias, o salá·
rio da gestante, bem assim a responsabllldade potencial do a.viso
prévio e da indenização por tempo
de serviço, - que são da ordem de
48%, - permite que se estime o
custo total das aposentadorias e
pensões, inclusive os reajustes, e
mais os ônus sociais referidos, ao
redor de 90% do salário. Dir-se·á
que ca.be à União uma parcela des·
sa percentagem, mas a verdade é
que tôda ela recai sôbre a produção e representa um número de
significação demasiada para os
custos industria.is e para o consumidor nacional.
Função pública, inalienabilidade de bens e exibição de
livros fiscais

Pretende o projeto que as emprêsas exerçam uma função públ1·
ca ao arrecadar a.s contribuições
e consignações de seus emprega.
dos. A lei não poderá conferir êsse
caráter de função públlca a não
ser para as que, como agentes do
respectivo poder exerçam efetiva.
mente esta. atribuição.
De outro ponto entende o projeto que constituiria crime de apropriação tndébita a falta de reco·

llhimento, na época própria, das
contribuições e consignações arrecadadas, considera.ndo pessoalmente responsáveis o titular da firma

e os sóc-ios, gerentes, diretores ou
administradores das emprêsas.
Ora, a emprêsa é um todo, em seu
·conjunto econômico, e a responsabilldacie dos seus a.tos é cometida
ao titular na firma individual e
aos que têm encargos de gestão nas
sociedades de qualquer natureza.
A responsabllldade já é inerente à
instituição de emprêsa e definida.
pelo seu registro ou pelo contrato
social. Haverá sempre a respon.
sabllldade pelos atas de gestão, na
forma da lei comercial, não cabendo ao projeto distinguir ou enumerar outros mais.
No toca.nte à apropriação indébl·
ta, é a própria lei vigente que per.
mite a transa:ção entre a instituição de previdênC'la e a emprêsa
faltosa, cobrando juros de mora
nos atrasos de recolhimentos, o que
fa.z desaparecer a figura do crime
indicado.
Ã inovação constante do projeto, que veda às emprêsas a alienação, cessão, transferência ou cneração de determinados bens, sem
que prove a inexistência de débito
para com a.s instituições da previdência, constitui verdadeiro absurdo em matéria de cerceamento ao
direito de propriedade.
O projeto faculta a verificação
dos livros de ·contabilldade e outra.s formas de registro pela instituição de previdência social.
No momento, em que se cogita
compendiar, em lei orgânica, o di·
reito previdenciário brasileiro, de·
ve-se cuidar também de fixar, em
justa mecllda, a faculdade conc'e·
didil. aos institutos, no toca.nte à
verificação de !lvros. Tal verifica·
ção, segundo o principio tradicional do nosso direito, em se tratando de livros comerciais abrangidos pelo preceito do al't. 17 do
Código Comercial, há de ser promovida judicialmente no ca.so de
opor-se o empregador ao exame ad·
ministra tivo, e restrita apenas às
partes que digam respeito ao recolhimento das contribuições devidas aos institutos. Admitir o con·
trário seria. reimplantar em nosso
dlreit; a velha Instituição relnlco·
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ciclo da profissão mercantil à
ameaça constante de vexames, ln·
discrições e arbitrariedades por
pa.rte de agentes fiscais, cumprindo notar que, nos têrmos de legls·
lação federal, oomente os eontabi·
listas legalmente habllltados podem proceder à verificação dos 11·
vros e documentos de contablllda·
de de uma emprêsa.
O que cumpre dispor, em matéria de fiscalização, não é que caiba
à emprêsa a prova em contrário
do que simplesmente alegar o agente da previdência social, mas sim
que êsse agente fundamente o levantamento do débito, com os elementos consignados no registro de
empregados e na fôlha de salários,
individualizando os segurados e· re·
gistrando os fatos e os dados eoncretos que derem motivo à ação fis·
cal, sendo responsável pelos abu·
sos que cometer.
Não deve a lei permitir que as
instituições de !)revidência social
inscrevam ex-otficio as importàn·
cias que reputarem devidas, porque
isso é contrário à razão e ao bom
senso, desde que não se sabe a
quanto monta o débito.
Os organismos de previdência
mantêm serviços juridicos - e êsses serviços vêm sendo custeados
pelas eontribuições dos empregados
e dos empregadores; nada impe·
de que tais serviços requeiram em
Juizo, quando necessário, a apresentação de livros e documentos
essenciais à veriflcação regular de
qualquer débito, para que a dívida.
possa ser depois efetivamente Inscrita.
U.nittcação das tnstttulç6es de
seguro social e dos correspondentes serviços de asststêncta médica

A unificação das instituições de
seguro social constitui uma Idéia
que ganha corpo em quase todos
os paises americanos. desde que a
1,11 Conferência Inter.Americana
de Seguro Social e a Conferência

Internacional do Trabalho de 1944
recomendaram aos Estados da
América que orientem sua politica
social, no setor em eausa, pela uni·
ficação dos organismos de previ·
dência.. Tal regime importa, po.
rém, na descentralização admlnis·
tratlva, para que os órgãos regionais possam atender, com eflciên·
ela, e presteza às necessidades e
aos reclamos dos segura.dos.
A Mensagem Presidencial pede
a atenção do Congresso sôbre a
unificação dos serviços de assistência médlea dos organismos de previdência, a fim de remover uma
das ca.usas de descontentamento
das seguradas. :tl:sse sistema já foi
preconizado algumas vêzes e tem
sido mesmo objeto de atos do Po·
der Executivo.
De fato, considerando-se o vulto
das despesas que resulta da existência, na. mesma área geográfica,
de várias unidades operando para
um único fim, sem qualquer Mor·
denação, chega-se a eonclusão de
que há um desperdício de verbas
e de elemento humano em relação
aos serviços do seguro social. A
concentração dos serviços de a.ssistêncla médica, em regime de comunidade, é perfeitamente exeqüi·
vel e não ofereceria dúvidas quan·
to ao seu resultado. Tanto êsses
serviços podem ser contratados
com os estabelecimentos hospttala.
res e as casas de mtsertc6rdta exfs·
tentes em boa parte das regi6es
do interior do Pais, como também

serem criados centros médicos na
maior parte das cidades.
O que importa fixar, quanto ao
assunto, é que a. idéia não dê margem a interferências de ·caráter politico na realização de tais serviços, nem se estabeleça uma nova
Unha de empr'eguismos tão preju.
d!cial aos interêsses dos próprios
traba.lhadores.
Da administração

O projeto aprovado pela Câma·
ra dos Deputados apresenta, no to.
cante à administração, o mérito de
integra.r as classes contribuintes na
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gestão da Previdência Social, seguindo as linihas traçadas pela proposição de iniciativa do Poder Executivo (n.0 2.119-56). Afigura-senos, de todo ponto interessante, a
efetiva pa.rticipação dos contribuintes na responsabilidade cometida
à administração do seguro social,
- o que, aliás, constitui uma antiga reivindicação dos mesmos contribuintes.
No que respeita à nova organiza.ção administrativa projetada para
a Previdência Social, dois reparos
devem ser feitos : primeiro, quanto à gara.ntia da instância e outro
quanto ao fôro do réu.
Enquanto o processo tiver curso
na administração de um organismo de Previdência Social, não se
vê cabimento para garantia da.
instância, isto é, que o recurso só
seja admlitido mediante depósito
do valor da lide ou prestação de
fiança idônea. Ta.! garantia só sP.
justifica quando houver recurso
para o Conselho Superior da Previdência Social, que é a instância
hierárquica superior.
No que concerne ao fôro para
ser a.cionado o réu, estabelece a
proposição que o processo tenha
andamento no dom1cíl1o do réu,
quando êste fôr o mesmo da jurisdição do organismo de previdência
correspondente. Esta dlretriz deixa de atender a preceito da própria Constituição e aos princípios
gerais de direito. Assim, de acôrdo com o a.rt. 141, § 26, da Constituição Federal, a regra a ser observada é a de que o réu seja acionado no fôro do seu domicil1o.
Da prescrfç8o

Diante da recente alteração dos
prazos de prescrição, inclusive a.quisitiva (relativo a imóveis), não se
justificaria. omitir um prazo de
prescrição na legislação de previdência, nem tão pouco instituir,
para isso, periodo de tempo excessivamente longo. Cumpre fixar
norma para. que os órgãos fiscalizadores exerçam efetivamentc suas
atribuições, pois que para tanto,

êles tem sido custeados pelas classes contribuintes. Aliás o problema da prescrição, na legisla.cão do
seguro sot:ial, tem constituído uma
das questões sempre discutidas pelas classes contribuintes, devido
aos embaraços e transtornos que
se verificam diante do excessivo
prazo de trinta. anos que a juris
prudência vem mantendo a respeito.
Arr6Cadação de ccmtrtbu1ç6es
dos serviços sociat8
lt indispensável manter o atual
sistema de arrecadação das contribuições dos serviços sociais
(SES!, SENA!, SESC, SEI•MC, JlBA
e SSR) , por intermédio da.s instituições de Previdência Social, para
evitar que tais serviços se · vejam
C'Ompelldos a instituir arrecadação
dlreta. A redação do projeto em
curso (art. 160), subordina o exercício das funções a.rrecadadoras
pelos organismos de previdência à
remuneração que fôr acordada entre os mesmos e aquelas instituições de serviços sociais. Eventuais
exigências excessivas poderão lm·
pedir a manutenção do sistema
a.tual pelo que a lei deve a trlbuir
essa ' função àqueles organismos,
mediante a remuneração que fôr
fixada pelo Ministro do Trabalho,
Indústria e Comércio, a cuja autoridade estão diretamente subordinada,s as administrações do seguro
social.

Seguro desempr8go

Ao projeto de Lei Orgânica da
Previdência Social, o dispositivo
pertinente ao seguro desemprêgo
constitui mera norma programática que deve ser suprimida, porque
de' nenhum efeito. Não se justi·
fica sua inclusão.
Monopóllo do seguro de
acidentes do trabalho

A douta Comissão de Constituição e Justiça recusou sua aprova·
ção aos dispositivos do projeto (artigos 201 e 202) que têm em vista

-

instituir o monopólio do seguro de
acidentes do trabalho em favor
das instituições de Previdência Social. O objetlvo contido no projeto foi, sem dúvida., o de substi
tulr, compulsoriamente, vários seguradores que operam em regime
de livre competição, por um outro
único segurador, que passaria a
operar, com o privUéglo que lhe
seria conferido, em regime de mo·
nopólio. Muitos são os aspectos
contrários a êsse procedimento. O
da sua inconstitucionalidade e de
serem contrários a.os interêsses do
trabalhador, do empregador e da
própria União. Além dêsses, é pensamento da indústria que se deve
defender o princípio da livre iniciativa no campo de serviços ou
de atividades em que não há atri·
bulção priva.tiva do Estado.
Para instituir um monopólio, há
necessidade de lei especial. O projeto não poderá constituir-se em
semelhante diploma, para o fim em
causa. De outro passo, o preceito
constitucional faculta tão sõmente
a União monopolizar determinlbda
indústria ou atividade. Trata-se de
um direito pessoal e exclusivo, que
não pode ser transferido a outras
· pessoas, entidades ou l.nstltulções,
nem mesmo às autarquias. Esta.s
últimas, tais como os organismos
de previdência, foram criados por
leis ou decretos-leis que lhes deram
personalidade jurídica própria e
não podem monopolizar os seguros
contra a.cidentes, porque elas não
são a União Federal.
O interêsse do trabalhador está,
indiscutivelmente, em que se man.
tenha o campo da competição entre as instituições c as companhias
. de seguros, pois dêsse campo resulta pa.ra êle um serviço sempre melhor, o que não lhe é !feito esperar
na hl~te~e de um monopóllo.
Para RS emprêsas, existe hoje o
regime da escolha em base a um
melhor serviço. Não só desapareceria a qualifica.ção, como é certo
que o sL~tema monopolista iria da1·
margem a introdução de uma inter.
minável série de lnjunções no setor
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dos acidentes do trabalho, com a
conseqüente criação de empregos e
a ma.joração dos prêmios. E no tocante a União, a Fazenda Pública
deixaria de arrecadar todos os tri·
butos que lhes são pagos pelas em·
prêsas privada.s, pelos seus agentes
e corretores, - e teria ainda - de
solidarizar-se com as responsablli·
dades do regime monopollsta e dos
organismos de previdência e responder, perante os trabalha.dores
pela salvabilldade dos mesmos or·
ganismos, tão duvidosos e precá·
rios no setor que lhes é próprio da
previdência social, o que aliás o
eminente Sr. Presidente da Repú·
bllca consignou em sua última
mensagem ao Congresso Naclonàl.
Tais são, Sr. Presidente do Se·
nado Federal, as considerações que
a indústria braslleira entende do
seu dever formular a respeito da
matéria, que, pela significação e re·
levâncla. de que se reveste merece
a mais acurada atenção no nobre
Senado da República. · O seguro
social tem sido tratado, em nosso
Pais, com um relativo clesprêzo dos
princípios técnicos e científicos
que sempre devem orientá-los.
Debate-se a teoria. da seguridade
social, sem que os próprios organismos da previdência tenham ainda
bases estáveis. Pretende-se avan·
çar no tempo, no destino e no pen·
samento teórico, sem a devida resgua.rda dos principlos técnicos.
Pretende-se ainda resolver o pro·
blema da seguridade soclàl sem
considerar outro problema, multas
vêzes mais complexo, que é o do
desenvolvimento orgânico da socle·
dade brasileira, com o abandono de
todos os conceitos que se compreen·
dem nesse desenvolvimento, !nclu·
sive o econôml·co, o socia.l e outros
mais, concernentes à vida humana.
Não é possivel, e nem há risco
em afirmar-se ser impossível dar
seguridade económica e establlldade social a um aglomerado huma·
no media.nte processo de lei. Cada
pais tem de realizar essa tarefa
em etapas graduais, quando possa
dispor de. todos os . recursos para
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fazer frente às necessidades do
progresso e possib111ta.r aos seus ha·
bitantes o acesso a niveis de vida
mais elevados.
No amplo campo da segurida'de
social, há uma parte que se destina ao assunto de que estamos
tratando, ou seja da previdência
social. Desta parte é que cumpre
ao Poder Legislativo cuidar no mo·
mento. com sincera preocupação de
.servir a.o povo brasileiro.
Reiteramos as afirmações de
nossa confiança e apresentamos a
Vossa Excelência os protestos da
mais alta considerlhÇão.
Atenciosas saudações. - Confe.
deração Nacional da Indústria. Lfdio Lunardi, Presidente.
A Diretoria das Comissões,
para os fins constantes elo art.
258 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE - Está fin·
da a leitura do Expediente.
Comunico à Casa que estiveram
no Senado as Senhoras Austregésl!o de Ataide e Perig.rino da
Silva, a fim de convidar os Senho·
res Senadores a a.ssistir à Missa comemorativa do Dia das Mães, às
10 horas do próximo domingo, dia
10, no Hospital da. Pró-Matre, à
Avenida Venezuela n.o 159.
Do Dr .. João 1Goulart, Vice-Presidente da. República. à Mesa rece·
beu mensagem que vai ser lida.
11: lida a seguinte
MENSAGEM

N.o 1, de 1959
(Do Sr. Vice-Presidente da Repú·
blica).
Excelentissimos Senhores Mem·
bros do Congresso Nacional :
Tendo sido convidado a chefiar
a Delegação do Brasil à XLII Con·
ferência. Internacional do Traba·
lho, a reunir-se proximamente em
Genebra, venho solicitar do Con·
gresso Nacional, à vista do dlspos·
to no art. 85 da Constituição Fede·
ro.l, a ·necessária autorização para.
.me ausentar do território nacional,

por algumas semanas, a pa.rtir dos
últimos dias do mês em curso. -

João Goulart.

O SR. PRESIDENTE - O Regi·
mento Interno, em seu art. 329,
considera urgente, independente·
mente de requerimento, com o rito
previsto na alinea b, do a.rt. 330,
a matéria pertinente à concessão
de autorização ao Presidente, ou
ao Vice-Presidente da República
para se ausentar do território na.cional.
Na mensagem que acaba de ser
lida, o Vice·Presidente da Repúbli·
ca formula pedido dessa natureza..
De acôrdo com o art. 330, letra b,
do Regimento, a matéria será sub·
metida ao Plenário ao fim da Or·
dem do Dia, oportunidade em que
sôbre ela. deverá pronunciar-se a
Comissão de Constituição e Jus·
tlça.
·
Continua a hora do Expediente.
Tern a palavra o nobre Senador
Lino de Mattos, primeiro orador
inscrito.
O SR. LINO DE MATTOS (Lê o seguinte discurso) - O Che-

fe da Nação, Sr. Juscelino Kubits·
chek, a primeira vez que .visitou
São Paulo, em caráter oficial, pro·
nunciou discurso, na cidade de As·
sis, de rasgados elogios ao então
Governador Jânio Quadros, cujos
métodos de administração escandalizava a rnaioria. da imprensa.
Era o Governador dos bilheti·
nlhos.
Não havia caso de interêsse pú·
bl1co, pequeno, médio ou grande
que escapasse aos famosos bilhetes de Jãnio.
Deu resultado, porque os bllhe·
tes traziam a assinatura. de um
Chefe de Govêrno que se fazia obe·
decer, que era respeitado, que era
temido.
11: exemplo que o Sr, Juscelino
Kubltschek poderia 1\fgulr sem
desdouro.
·
Há responsáveis pela coisa públi·
ca, que precisam ser postos em
brios, com bllhetinhos duros. Bl·
lhetes com têrmos ásperos, pa1·a
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serem atendidos, sob pena de gra· nanciamento bancário pa.ra sustenves conseqüênctas pa.ra os desobe· tação dessa babilónica movimentadientes, relapsos ou desidlosos.
ção comercial a prazo, recorrem,
então, os comerciantes às "Accep.
:1!: preciso sacudir a administração pública federal com atos de tances" para tomar-lhes dinheiro
extremo rigor, a fim de que se res· empresta.do, transferindo-lhes as
peite o principio hierárquico da au· contas dos prestamistas.
toridade.
Como está, o Povo afirma em
Aumento do custo de vfda
tôda parte e a todo instante, é que
não pode continuar.
Essas operações de transferência
Vamos começar,· Sr. Presidente de créditos, feitas à base de agioda República.
tagem ilimitada, é óbvio que leva
Bilhete, Memorando, Oficio, te- êsse comércio aos aumentos estra·
nha lá o titulo que tiver, o que 1m· tosféricos dos preços das mercadoporta é dar ordens com prazos cer· rias assim negociadas.
tos para soluções ~rtas.
A venda em prestações de produDê ordens, a quem de direito, a tos da indústria, elevando o teto
fim de que o povo saiba o que se dos seus preços, força a elevação
está arquitetando na SUMOC sô· geral dos comestiveis e demais utibre as organizações financeiras do lidades.
tipo "AOOEPTANCE".
Reafirmo, portanto, que "Aecep.
tance"
significa aumento do custo
Neg6cfos de agiotagem
da vida.
O dinheiro, assim carissimo, é
A resposta a essa ordem não poderá ocultar que é propósito dêsse movimentado para tal fim, provosetor governamental baixar instru- ca maior procura dêsses bens de
ção regulamentando o funciona· consumo, a.rnpllando a expansão
mento dessas sociedades de tal sor- das vendas em prestações.
A compra a longo prazo obriga
te a lhes garantir o privilégio de
criminosa usura, com a agiotagem o freguês a. ultrapassar as suas
legal acima das médias dos juros próprias possibilidades financeiras
bancários e mais as comissões por e, por via de conseqüência, surgem
as pressões salariais, visto que o
fora.
"Acceptance" quer dizer a!ll'ésci· salário mensal é inferior às ·Presmo na administração Kubltschek ta.ções devidas ao comerciante.
de mais um terrivel fator inflaeio1!:sses sistemas de operações pronãrio. Quer dizer aumento do movem, portanto. uma canalização
custo de vida, conforme provarei. imensa de recursos monetários, de
O principal negócio da. 'accep. preços elevados, para um setor da
tance" é financiar o comércio em economia, que não é reprodutivo,
prestações.
que somente consome e não proA falta de legislação reguladora duz bens. Todavia, obriga de tal
das vendas em prestações levou maneira a velocidade na circulaêsse tipo de negócio a tal exagêro ção dêsses dinheiros e o distancia
que hoje é melhor comprar fiado, tanto dos financtamentos da agriporque o preço a dinheiro é quase o cultura. e de outros setores de produção de bens duráveis e reprodumesmo.
tivos.
que o agravamento da Infla·
Comprar para pagar em prestação
é
a imediata, a lógica e a Ineções é cômodo, é' fácil, dai a trans·
vitável
conseqüência.
formação de tôdas as casas comerA
resposta
honesta a uma ordem
ciais em crediários, para não fecha·
do
Sr.
Presidente
da. República
rem as portas.
dirá
que
o
interêsse
na
regulamenApertados entre a freguesia que
aumenta, em função das fac1llda· tação dessas organizações, dentro
des dos credlários, e a falta de fi. dos estudos vindos a público, é do

'I

·~;
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. banqueirismo instalado nas ante.
salas governamentais.
BrastZ -

Balcão de negóctos

Estão l!gados à maioria dêsses
empregos de financiamentos es·
cusos os homens .que imaginam ser
. o Bra.sU um incomensurável bal·
cão de rendosos negócios, cabendolhes, por direito de conquista, o
monopólio da ação à moda de cada

um.

Dê ordens, Sr. Presidente Juscel!·
no Kubitschek, a.os banqueiros da
SUMOC, a fim de que estudem
uma regulamentação das ".A:ceeptance" de sorte a facllitar dinhei·
ro aos homens da lavoura, da pe.
cuárla, da mineração, da indústria
legitlma, enfim aos homens que,
ainda, teinlam, como bons brasllei·
ros, em produzir bens que, repro·
duzlndo, contribuem para sustar a
alta do custo de vida e diminuir o
surto inflacionário.
Voltarei à: Tribuna do Senado
para, entre outros, examinar o se·
tor dos empregos tipo Prudência
capitalização.
. O .povo precisa saber como o Go·
vêrno· fiscaliza ·emprêsas como Prolar, .Kosmos; Clbrasll, Sul América,
Alia.nça da Bahla, Colúmbia, In·
tercap, Urano, cruzeiro do Sul,
Mauê., Saturnia, Albacap e numerosas outras que· negociam com di·
;nlbeiro do povo;
O exemplo da Prudência Capita.
.Jização aeonselha. às autoridades
governamentais melhor atenção
sôbre o assunto, a fim de que o
fato não se reproduza.

O Sr. Mem de Sá -

O dinheiro

da Prudência reclama prudência.
· O· SR. LINO DE MATl'OS Sr. -Presidente, com o aparte opor- .
tu:niSBlmo do eminente senador
Mem de Sá; concluo minhas considerações. (Mutto bem; muito
bem).

O SR. ·PRESIDENTE - Continua
a hora do Expediente,

Tem a .palavra o nobre Senador
Coimbra iBueno, · segundo orador
Inscrito.
O SR. COIMBRA BUENO Sr. Presidente, ocupo a tri·
buna, para. dirigir um apêlo às autoridades federais e aos parlamentares do Pais, no sentido de que
seja, de uma vez por tôdas, libera·
do pelo Sr. Ministro da Fazenda o
Fundo de Pavimentação Nacional.
Não é passivei que o Interior mllhões e mllbões de quilômetros
quadrados do Brasll - continue
em situação sufocante, em canse.
qüênda do sistema de transporte
essencial à circulação da nossa
produção.
Inúmeras regiões produtoras foram an!ma.das, estimuladas pelas
promessas do Fundo de Pavimen.
tação Nacional. Dai não se compreender o atraso na entrega dos
recursos, que têm determinação e
apl!cação definida em lei. Sob
pena. de um colapso do sistema rodoviário nacional, não podem, nem
devem as dotações continuar retidas sistemàticamente, pot motivos
outros que não aquêles que estavam no espirita do legislador e do
Executivo.
Para conhedmento do Senado,
vou ler a carta que me dirigiu o
Preside- .te da Associação Rodoviâ·
ria do Sras!l, na qual bem define
seu ponto de vlsta e também o daquela entidade em ·relação a êsse
problema.
Está assim redigida :
(• l -

"ASSOCIAÇAO ROOOVIARIA
DO BRASIL

Rio de Janeiro, 28 de abril
de 1959.
Exmo. sr. Senador Jerony.
mo Coimbra Bueno - Senado
Federal - Nesta.
Meu Caro Senador,
Todo· o programa de pavi·
mentac;ão de estradas em
nosso Pais está. seriamente
comprometido pelo atraso "'

--c;}..,--. ND_o

foi revt.to pilo orador.
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irregularidade na liberação,
pelo Ministério da Fazenda,
dos recursos do Fundo Naclo·
nal de Pavimentação instituido pela Lei n.0 2.698, de 27 de
dezembro de 1955.
Não podendo contar ao tempo com recursos os departa.
mentos estaduais de estradas
de rodagem e o próprio D. N.
E. R. reduziram sensivelmente
o ritmo de pavimentação de
rodovias que vinham manten.
dt> .com base no fundo de pavi·
menta.çãa.
Os prejuizos para a economia nacional decorrentes dessa orientação são fáeels de an.
tever. Teremos um govêrno de
caixa alta porque embolsa o
dinheiro que o Legislativo lhe
permite arrecadar do povo
para melhorar as rodovias.
Teremos um povo de caixa
baixa. porque paga earo pelos
combustivels para ter. melhores
estradas e paga caro pelos
transportes das mercadorias
porque as boa.s estradas não
existem.
Não parece haver intenção
de elevar o padrão de vida do
povo brasUeiro obrigando-o a
pagar várias vêzes pelos mes·
mos serviços.
A Lei n.o 2.698 estabeleceu
que os recursos destinados ao
Fundo Naciona.l de Pavimenta.
ção seriam recollhidos diretamente pelo Baneo do Brasil
ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico ( § 5.0 do
art. 1.0 ) ; que êsse recolhimento ao B.N.D.E. seria feito tri.
mestralmente (art. 2.o) e, por
último, que o B.N.D.E. deposl·
taria 40% (quarrenta ·por ·cen.
to) do Fundo Nacional de Pa·
vimentação à conta.e ordem do
D.N.E.R. e 60% (sessenta por
cento) à conta e ordem dos
r

Departa.mentos Estaduais de
Estradas de Rodagem ou ór·
gãos equlva.Ientes dos Estados,
Distrito Federal e Territórios
(art. 3.0).
Pois, meu caro Senador, apesar dessa clareza meridiana o
Ministro da Fazenda determl·
·nau ao Banco do Bra.sll <note
bem - não ao B.N.D.E. eomo
estipula a lei) que creditasse
o Fundo de Pavimentação de
1958 para liberação de cada
trimestre no vencimento do trl·
mestre correspondente de .1959.
Isso significa que o eminente
Dr. Lucas Lopes pretende con·
sagra.r o principio de reter o
dinheiro do Fundo durante um
ano, para fazer caixa. no Ban·
co do BrasU, sem preocupar
que nesse espaço de tempo o
programa rodoviário do Govêr·
no vai à .garra..
1: para corrigir ·êsse estado
de cousas que apelamos para
o nobre Senador a ver se eon·
segue ·a liberação dos recursos
do Fundo Nacional de Pa.vi·
mentação de 1959' e a entrega
do saldo retido de 1951! .Para
que o programa de pavimentação apregoado pelo Executivo
não resulte em total fraca.sso.
Abraços
Amigo -

do Admirador e
Haroldo Ceci! Po·

land.

O Anexo é o seguinte :
"Em seu número de março
último, o boletim da Superln·
tendência da ·Moeda e do Cré·
dito apresenta um quadro de·
monstratlvo da arrecadação e
das apHca.ções dos ágios cam·
blals em 1958. A seguir, transcrevemos a tabela em questão
que permite algumas observa·
ções Interessantes.
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Fundo de
Fundo de
Bonlflcnç6ea pnvlmentamoderniza·
ao o
de ••· . çdo da ln·
cxportndorcsl çdotrndna
'VOUrB

Agloa recebi·

doa <+l

..

6.616
5.102
6.104
7.015
. 7.821
8.184
10.454
8.610
12.141
11.005
10.591
9.716

Janeiro
Fevereiro .
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agõsto ..
Setembro .
outubro ..
Novembro.
Dezembro.

...
...

....

...

...

Outra a
aplleaçllea

3.073
2.433
2.788
4.137
4.366
3.382
5.917
5.104
4.801
4.082
3.810
4.441

157
221
261
140
275
274
248
276
338
289
331
352

511
- 5.980
301
338
1.270
2.097
214
1.306
- 3;175
3·.010
1.003
- 1.475

2.875
8.428
3.356
2.400
1.910
2.431
4.075
1.924
10.177
3.624
5.447
6.398

48.334

3.162

- 1.182

53.045

-

'

Total

....

103.359

l'onte : Boletim da SUMOC, março de 1959.
<+> juros abonadon, inclusive.

.:

I
I

i

1 - No balancete de 31 de
dezembro de 1958 do Ban~:o
do Brasil S. A., temos :
Dep68ftos à vista e a curto
pl'(l20

Do Teaouro Nacional :
Fundo de Pavimenta.çã.o de
Estradas de Rodagem (Lei n.0
2.698, · de 27·12·55) - Cruzei·

ros 3.160.682.395.30. .

2 - No balancete de 31 de
março de 1959, do . Banco do
Brasil S. A., sob a mesma rubrica, temos :
Fundo de Pavimentação de
estradas de rodagem (Lei n.0
2.698, de 27·12·55) - Cruzeiros

3.226.649.686,50.

Vejamos o significado de todos êsses dados:
O art. 1.o da Lei n.o 2.698, de
27 de dezembro de 1955 (que

eria o Fundo de Pavimentação), altera o art. 9.0 da. Lei
n.o 2.145, de 29 de dezembro
de 1952 (que regula a aplicação dos ágios) • :S:Ste artigo
como a alteração manda, em
resumo, que os ágios arrecada·
dos sejam distrlbuidos na seguinte ordem de prioridade :
a) para. atender as bonifl·
cações;
b) para regularizar operações cambiais efetuadas antes
do estabelecimento da Lel n.0
2.145, de 29 4e dezembro de
1952;
c) para. atender ao Fundo
de Pavimentação e Fundo Especial (30"/o .do ágio sôbre
combustiveis - Lel n.0 2.698) ;
d) para financiamento üa
lavoura.
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Entendeu o· Bl.\neo do Brasil
que só poderia atender ao
Item c - Fundo de Pavimentação - quando atendidos
prioritàrlamente os Itens a e b.
.o Item a · tem sido normal. mente atendido pelo pagamento de bonltlcações aos exportadores.
Quanto ao ltem b trata.·se
do seguinte : ao ser estabele. cldo o regime de âglosí estavam vendidos US$ '740 milhões,
· • que para sua regularização ne. cessltaria· uma reserva de cêreao de iCr$.18i50 bUhões corres·:· pondente à multlp11cação da;
quele total de dólares pelo
.custo médio do dólar, . na época, Cr$ 25;00/US$ - (fora a
· tau otlclal).
Com os sueesslvos aumentos
do custo médio· do dólar, "o
Fundo para eventua.is diferen;
ças de cA.mblos" passou para
Cl1 30.2'10.155.90'1,30, conforme
se pode verificar no balancete
do Banco do BrasU, no :fim do
mês de novembro de '1958.
Entendeu o Serilíor Min-Istro
da Fazenda que a entrega do
Fundo de Pavimentação ficaria ao seu arbltJ'lo, tanto é aos.•m que tivemos conhecimen·to de que ·no· :final do mês de
março dêilt.e ano, mandou o
Sénhor · Ministro da Fazenda
·' que· o Banco· do Brasn entregasse a· quantta -corresponden. te: ao<':•prfmelro trimestre de
· ''1958:< .· Pór · conseguinte. uma
provldên.tla que velo atrasada
de um. ano. Por outro lado,
o'saldo correspondente aos três
últimos trimestres :de· 1958 ainda · continua retido no Banco
do·· BrasU, assim como as lmportA.nclas arrecadadas· no pri.melro trimestre · do· corrente
ano.
Mostraremos com os pró·
· prlos dados oficiais do bole. ttm· :da ·Btm:oc· ·e .· dos·· balancetéS' do Banco .do· Brasil. que
o Qcelentisslmo Senhor Mlnls. tro';da ·Fazenda· está ·Incorrendo em grave êrro. Senão ve1

jamos :Pelos próprios dados da
SUMOC (boletim de março de
1959), os ágios recebidos totalizaram no ano de · 1958 em
Cr$ 103.359 bilhões. Ora, subtraindo-se dêste valor as lmportâncla.s correspondentes aos
dols Itens . prlorltârlos, teremos:
a> para atender as bonltl·
cações - Cr$ 48.334 bilhões;
b) para eventuais diferenças de> câmbio - Cruzeiros
30.2'10 bllhões.
.
Tota.llzam assim os 2 · Itens
prlol!ltários: do Fundo de Pa·
vimentação - Cr$. '18;804· · bi·
Ihões.
. o saldo dos ágios arrecadados em 1958, dlsponlvel 'para
atender' os restantes dos itens
previstos em lei, entre os quais
o Fundo de Pavimentação· está
em 1.0 lugar, seria :
Total de ágios !m'ecadados
- Cr$ 103.359 bll:hões.
· Para il.terider os Itens prlorltár1os a) e b) - Cr$ '18.604
bUhões.
Saldo - ci$ 24.755 ·bilhões.
Ora, sendo o Fundo de Pavimentação arrecadado em 1958
de Cr$ 3.162 bilhões (boletim
da SU'MOC) , não se compreen.· de que atendidos os dois primeiros Itens· prlorltârlos, fique
ao arbltrio do Sr. Ministro da.
Fazenda a entrega.. do Fundo
de PavimentaÇão, quando o
art. 2.o, da Lei n.0 . 2.698, é muito •claro quando diz :
.. . "(o· P'undo) serã entregue em cotas trimestrais
ao B.N.D.E... : "
que eomplementa.do· pelo ar- .
•
tlgo s.o da referidB' lel
"à· conta: e ordeni·do D.N.
E:R. e dos departamentos de
estradas de :rodagem· dos diferentes· estados",'
faz com· que · esta · entrega
seja. automática, sem' interferência de: qualquer órgão administrativo· do Govêmo Federal .
Exfste,·uma Interferência ar·
bitrárla, ilegal do Ministro da
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Fazenda, dando ·ordens para.
Baseando-se nos preços · méque o Ba.nco do Brasll não endios atuals de ,pavimentação e
tregue aos seus legltillJOS · dopara que se tenha uma Idéia
nos o dinheiro de um .lmpôsto
do que significa ·a renda. do
arrecadado do povo, com .o sa·Fundo de Pavlmentaçã~ basta
crlficlo do a~ento de. imdizer que a arrecadaçao . corpostos dos combustiveis.
respondente a cada 70 dias da·
Se buscarmos nos textos da
ria para pavimentar uma nova
lei que criou o Fundo e do
Rlo·São. Paulo, cujos beneficias
decreto que a regulamentou
a nação Inteira conhece, que
. não existe uma. só palavra dansignifica a redJlçáa . de 50%
do autoridade ao Ministro da
nos .Jretea logo após a sua
Fazenda de interferir na enInauguração.
trega do Fundo aos seus leN'ota·se, também,. que se o
gitimas donos.
Govêrno entregasse o Fundo
Pelo simples fato de o Govêrde Pavimentação, estar!&, conno ser o maior aclonista do
forme o texto da lei, entre. Banco do Brasil, não Indica
. gando o d.lnhelro para recupe.
. que o mesmo, com o seu ·voto
ração dos ramais deficitários
majoritãrio, venha a dar Inse 1,4 bilhões de cruzeiros já
truções a uma entidade de
arrecadados, que, se utilizados,
eTédlto para burlar o texto exreduziriam sensivelmente um
grande deflctt anual de Cruzei· ·
presso da lei.
ros 12 bilhões das estradas·de·
Se o Govêrno tem suas dificuldades financeiras, que
ferro.
Na marcha em que vai, se o
mande, pelo menoR, contabiliGovêmo não cumprir seu de·
zar o dinheiro devido ao D.N.
ver entregando o Fundo de PaE.R., entidade Federal, porém
vimentação, teremos a repetijamais lhe assistiria o direito
ção dos casos dos Institutos de
de sonegar aos Estadas um di·
previdência, onde não é mais
nhelro que lhes pertence por
passivei pagar o atrasado pelo
direito e que não está sujeito
montante que atingiu".
a planos de economia ou qualquer outra vontade do ExecutiHá poucos meses, com o apoia
vo. que não seja a. de executar
da
maioria. dos Senadores pre'sen·
fielmente o que lhe determites,
enviei telegrama ao Sr. Pre·
nou por unanimidade o legissldente
da República nesse sen0
lativo ao votar a Lei n. 2.145,
tido.
de 29·12·52.
Peço, mais uma vez, a atenção
N'ota·se que no boletim do
do
Senado e das autoridades fede·
Banco da .Brasil de dezembro
de 1958, jã não consta o Item rals para o fato de que a suspen·
"Fundo para even.tuals dife- são de recursos para o Fundo de
renças de câmbios", desde que Pavimentação Nacional está prejucom a Lei n.o .. , que autori- dicando não só o funcionamento
zou o a.bono do funcionalismo de tõda a máquina. rodoviária do
público, foi mandado dar uma Pais, como também a União e,
contabilização a êste Fundo.
principalmente, as Estados empeCom o novo aumento dos nhados em inúmeras obras, tôdii>S
âglas sôbr.e combu~;tivels para essenciais, como já disse, ao transcr$ 81,00 US$, o Funda de Pavimentação deverá atingir porte da. produção brasileira.
Estados coma o de Minas Gerais
uma Importância em tõrno de
fizeram
planos aglgan tados de pa·
Cr$ 6 bilhões e haja. visto que
vimentação,
e não podem nem deno 1.0 trimestre de 1959 lá foi
vem
ficar,
em
melo caminha, ·derecolhido um total de Cruzei·
samparados
pelo
Govêrno Federal.
ros 1.51U197.05S;30.

·-54Considero verdadeiro · atentado
ao desenvolvimento do Pais o fa.to
da retenção dêsse Fundo essencial
ao nosso progresso.
Antecipo à Casa que apresentarei, provàvelmente na próxima semana, projeto de lei regulando assuntos como êsse, ligados ao Plano de Pavimentação, ao Plano de
Implantação de Novas . R.odavlas,
ao financiamento da lavoura, da
pecuária e, sobretudo, dos serviços públleos.
:d: completo absurdo o que ocor·
re : o Govêmo Federal, de um
lado, lutando com o subdesenvolvimento nacional, fazendo contratos
e ·mals contratos de empreitadas
de serviço público, e, por outro, os
estabelecimentos de crédito fede·
ral negando redesconto a titulo e
documentos hábeis, resulta.ntes dos
contratos que dizem respeito aos
planos ora em desenvolvimento, os
mais agigantados que jamais se
verificaram neste Pafs.
't contraditório de uma parte o
Govêmo estlmula.r, com os aplausos de tôda a Nação e do Parlamento, o rápido desenvolvimento
do sistema rodoviário da pavimentação de nossas rodovias, e, de outra parte, estabelecimentos oflelals
e .semi·ofidats priva.rem os bancos
particulares braslleiros de recursos
com que atender ao financiamento
de contratos vitais firmados pela
União, pelos Estados e, em certos
casos, pelos munlciplos.
te

O Sr. Ltno de Mattos v. Exa. um a.parte ?

Permi-

O SR. COIMBRA BUENO Com todo o prazer.

O Sr. Ltno de ·Mattos - Nota o
brilhante colega .a oportunidade
do discurso que Mabo de pronunelar. Examinei o problema da agiotagem, orga.nlzada oficialmente no
Brasll através das emprêsas que
recebem a denominação lnglêsa
de Acceptance. Trata-se de uma
modalidade do banquelrismo na.cio·
nal. de· fornecer dinheiro com apa.
~ênclas legais, com juros exorbi·

tantes, desviando inteiramente as
suas finalidades, que deveriam
ser, como o caso abordado por !Vossa Excelêncta, em beneficio da eoletlvidade. Funcionam, entretanto, num sentido de maleficio, porque prejudicou o comércio organizado, a Indústria, a lavoura, a pecuária, a mineração, enfim, tôdas
aquelas atlvidades honestas, decen·
tes corretas e, principalmente, Te·
produtivas.
O SR. COIMBRA BUENO Ouvi com multa atenção o discurso de V. Exa. Antecipou-se mesmo o nobre C'Olega na referêiU:iá
que ·ta fazer, em função da sua
brUhante oração, a um fato que
chegou ao meu conhecimento há
poucos dias.
Uma das emprêsas do seu Estado, das mais credenciadas e mais
bem Iastreadas do Pafs, há poucos dias, procurava na praça de
São Paulo, junto aos melhores es·
tabelecimentos de crédito, descontar duplicatas, tendo obtido êsse
desconto na base absurda de 30%
ao ano.
Posso assegurar a V. Exa. que
essa emprêsa possuía garantias
mais do que sufielentes para levantar empréstimos em condições
normais.
l!: tdta.lmente abs~da a onda
que se verifica neste Pafs dos empréstimos paralelos a taxas de 20
a SO% e, em certos casos, como
V. Exa. acabou de citar, numa agto.
tagem inconcebivel, a.té a 40% em
negócios que de antemão podemos
classificar de Ilegítimos, porque não
\há negócio legitimo que possa arcar com taxas de 30 e 40%.
1!: um fato para o qual peço a
atenção de V. Exa. porque· se pa.ssou com uma das principais em·
prêsas de São Paulo, e que vem
contribuindo Imensamente para o
desenvolvimento dêste Pais e do
meu Estado.
O Sr. Ltno de Mattos - Permite
V. Exa. mais um a.pa.rte ? - (As·
senttmento do orador)
Essa
emprêsa ainda conseguiu emprés·
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tlmos a juros relativamente van.
Como afirma o nobre Senador
tajosos, razoáveis, porque a explo· Llno de Mattos, o nosso sistema roração não é mais na base de 30% doviário ca.minha a passo de cáao ano, e, sim, de 60% e até ·mals. gado. 1!: humilhante para o BraO eur1oso é que existe, em: nossa sll, citar-se o número de qullômepátria, a chamada Lei da Usura, tros de estradas asfaltadas. Nesse
que proibe a agiotagem e prevê pe- ponto, estamos abaixo do Haiti e de
na.s pesadas para os infratores. pequenos pa.ises que cabem dentro
Os agiotas, entretanto, chegam a do menor dos nossos Estados.
anunciar, em quartos de páginas e
Ainda no ano passado, a Assoem melas páginas de grandes jor- ciação Rodoviária do Brasil fêz um
nais, que cobram preços elevadissi· gráfico, no qual colocou um dêsses
mos, negócios "Acceptance", garan- paises da Amériea Central dentro
tindo ao inversor de dinheiro, lucro do Estado de Sergipe, o menor do
liquido entre 24% e 30%. Isto, nQsso Pais, em eXtensão territo..
para o fornecedor do dinheiro. O rial. Pois bem : aquela pequena
tomador terá de pagar 40%, por. nação da América Central tinha, se
que a diferença entre o que recebfl não me falha a memória, duas vêo dono do dinheiro e o interme- zes mais estradas asfaltadas do que
diál'io é considerada lucro dêste úl· êsse colosso que é o ·Brasil.
Não podemos conceber que, no
timo. V. Exa. ·citou um negócio relativamente bom para a. emprêsa momento atual, sejam saerifica.
que o fêz. Pena que essas transa- dos o Fundo de Pavimentação e o
ções sejam somente no setor ln· Fundo Rodoviãrio Nacional, pois
dustrial e no comercial; nada apa. dêles depende a implantação de
rece para. a lavoura, para a pecuá· novas rodovias e a conservação das
ria e para os meios de transporte. já existentes. Representam êles a
única esperança, o único amparo
efetivo da União aos quatro quinO SR. COIMBRA BUENO Agradeço o aparte de V. Exa. Ci- tos da populp,ção brasileira que em
tei o fato, porque o mesmo se pas· pleno Século XX ainda faz a agrisou no Estado mais Industrializa. cultura de tôco, ·por lhe faltar asdo, um dos maiores do Bra.s!l, que sistência mecânica. !Mesmo essa
é o de .São Paulo. Entendo que as agricultura de tôco, que alimenta.,
conseqüências de tal regime serão a preços altos, a população litorâde alarmar, quando êle se estender nea do Pais, está sendo totalmente
às mais unidades da Federação, desprezada, com a estagnação das
aos Estados centrais, onde, provà· verbas destinadas à construção de
velmente, e nesta. marcha, as taxas rodovias e pavimentação da·s exisde juros alcançarão 80, 80 e, até tentes.
100%. Em São Paulo já se adotam
negócios, operados normalmente
O Sr. Tactano de Mello - Permi·
por Companhias idôneas, com taxas te V. Exa. um aparte?
de juros que, como o nobre Sena·
dor Llno de Mattos acaba de citar,
O SR. COIMBRA BUENO ultrapassam de 30%.
Com todo o prazer.
A continuar êsse sistema, qual o
O Sr. Taciano de Mello - Acabo
destino daqueles que trabalham no
interior do Pais ? Qual o futuro de receber oficio da Associação Codos responsáveis pela produção mercial de Goiás, que pleiteia se·
agrícola e pela. pecuária, uma vez jam liberadas e pagas regularmenque, nos grandes centros regulado- te as verbas destinadas ao asfalta·
res de capital, as taxas atingem mento da Estra,da BR-14, de Uber.
percentagem astronómica ? Todos lândia a Golânia. Congratulo-me,
sabem que no interior trabalha.-se pois ~om V. Exa., pelo seu discurso,
mais e duramente, porque a assis- que trouxe à Casa e à Nação assWlto palpitante, que merece ser
tência ao agricultor é m!nlma.

,.
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examinado, porquanto é essencial
para o desenvolvimento econômico
e, mesmo, social do Pais.
O SR. COIMBRA BUENO

Agradeço o aparte de v. Exa., que,
representante · também do meu Es·
tado, está. perfeitamente habWta·
do a falar sôbre o problema, por·
que o coDhece de perto. Admlnlstrador que foi de um dos prlnci·
pà1s munlclpios da nossa terra,
V. Eu.. sabe bem quais as conseqüências da falta de assistência
ao sistema rodoviário.- o desastre
l*tlL a economia nacional, além da
desvalorização do homem do interior, que representa mais de qua·
tro quintos da população brasllei·
ra, desasslstida pelo QQvêmo Fe·
deral.
Ainda ontem na Cã.mara dos
Deputados, e sob o pretexto de dl.scutir os vetos presidenciais, deba·
tia·se violentamente o problema da
mudança ou nã.o da capital para
Brasllla, na data preflxa.da em lei
votada pelo·· Parlamento Nacional,
assunto que nada tinha a ver com
a matéria em pauta.
Neste instante, ao pedir a llberação das verbas do Fundo de Pa·
vlmentação e do Fundo Rodoviário Nacional, dirigi·me também ao
Sr. Presidente da República, o
maior interessado na questão, por·
quanto já. .afirmou,, alto e bom
som, em discurso ontem transcrito
nos Anais do Senado por proposi·
ção do nobre Senador Taelano de
Mello -.aliás, brllhantisslmo dls·
curso, de estimulo e de fé nos des·
tinos do Pais - que mudará a Ca·
pita! no dia. prefixado, custe o que
custar, doa a quem doer.
Podemos, assim, confiar no Po·
der Públlco Federal, sobretudo nos
Senadores e Deputados, que são e
devem ser coerentes nas suas ati·
tudes, pois, fol neste Parlamento,
por maioria esmagadora, que fixa·
mos a data de 21 de abril de 1960,
para a mudança da Capital.
Sômente os braslleiros acostuma..
dos a viver no comodismo não desejam .cumprir ·a lei nem enfren-

tar as dificUldades. ·w. um progra.
ma realizado em n<lssa,Pátna. e, ,a,
qualquer custo, precisa. ser .seguido. ·
Permito-me, assim, alertar o ·Senhor Presidente da República para
o fato· ·de que a retenção das ver· .
bas destinadas ao' Fundo de· Pavl·
menta.ção e ao Fundo Rodoviárlo
Naelonal pode, sem dúvida, perturbar as obras em marcha no:Planal·
to Goian.o e, inclusive, a próprla
interiorização da· Capital· na data
prefixada para etetivaçio dessa
obra de salvação nacional, '6nica
esperança· dos braslleiros de que o
Pais quebre a rotina caótica em
que .vtve e enverede, em tempo,
por novos rumos.
i, portanto, perfeitamente cabl·
vel o apêlo que dirijo às altas auto·
ridades do Pais, aos responsáveis
pelos destinos de ·Brasilla. Liberadas as verbas, Brasilia ralará com
uma tôrça capaz de quebrar a. trlste rotina em que vivemos mergu.
lhados, na presente conjuntura..
Espero, pois, que o Sr. Presiden·
te da Repúbllca, atendendo tam·
bém às razões expendldas há cêr·
ca de dois meses pela quase tota·
lidade dos membros desta Casa,
atenda, de uma vez por tôdas, ao
anseio dos munlciPIOS e de todos os
Estados brasüeiros, que, através de
seus representantes, nesta e na oU·
tra Oasa do Congresso, se vêm em·
penhando pela liberação das ver·
bas do Fundo de Pavimentaçio e
do Fundo Rodoviário Nacional. ·
O Sr. Lino de Ma.ttos te
Exa. um aparte ?

v.

O

SR.

Permf.

COIMBR.A BUENO -

Pois não.

o Sr. Ltno de Mattos - Comect'i o discurso que pronunciei hoje,
lembrando que o Presidente Jusceilno Kubltsehek, na primeira vez
que visitcu São Paulo, em caráter
oficial, fêz rasgados elogios ao en· ·
tão Governador .Jã.nlo Quadros.
Aquele tempo, o Chefe do Executi·
vo bandeirante era criticado pelo
seu sistema de mandar bllhetlnhos
rigorosos às autoridades, para obri·

,'I
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Peço a S. Exa. o Chefe da Nação,
para que, sem desdouro, adote o
mesmo sistema, seja com bilhetes,
memorandos ou ofleios, pois o importante é dar ordens públicas e
ser obedecido. No instante em que
isso se fizer, apelos eomo os de Vossa Excelência., os meus e os de ou.
tros parlamentares passarão a ser
atendidos e compreendidos. · O problema é o restabelecimento da au·
toridade do Chefe da Nação, de
sorte a ser obedecido, atendido e
compreendido.
. O SR. COIMBRA BUENO Agradeço o oportuno aparte de
V. Exa. Espero que os Lideres do
Govêmo nesta Casa levem a palavra de V. Exa. ao Sr. Presidente
da República, pa.ra que S. Exa. atenda prontamente não só o presente
apêlo, mas, sobretudo o con.tldo no
telegrama assinado por quase
todos os Senhores Senadores. e no
qual se pedia a llberaç:ão lmedia.ta
dessas verbas, cuja retenção está
criando problemas lnsohi.vels para
a maioria das emprêsas empenhadas nos serviços de estradas, em·
. prêsas essas espalhadas por êste
Pais afora e que, apoiadas pelo
Govêmo Federal, fizeram inversões
astronômica.s em máquinas, importadas a pêso de ouro, e cuja para·
ltsac;ão significará prejuizos lncal·
culáveis para o Pais. Não podemos
coneeber que as autoridades federais deixem abandonadas pelo território nacional, mllhares e milhares de máquinas, milhares e mllha·
res de operários operadores, enge.
nheiros, técnicos e, também, repar·
tições dependentes do Departamen·
to Nacional de Estradas de Roda..
gem, dependêncta.s das Comissões
e Departamentos Estaduais de Es·
tradas de Re>dagem, das Sec;ões
Municipais de Estradas de Roda.
gem, enfim todo um sistema colos.
sal de trabalho a.meaçado de colapso, da noite para o dia pela falta, no tempo devido, das verbas
essencla.ls. Essas entidades estão
empenhllida'S em obra. fundamental
que-Interessa mais de perto ao pro-

curador nacional e aos que vivem,
também, no litoral e nas grandes
cidades, porque da produção lnte·
riorana. depende a a.llment&c;ão,
porque em decorrência dela está a
própria estabUidade do regime.
Não podemos admitir ·que tal
programa seja procrastinado, adla·
do como vem sendo até .hoje, afetando, como afeta, o cerne da Nação, a economia braslleira, no seu
ponto mais alto.
.
Espero, portanto, que o apêlo que
hoje repito desta tnbuna - falo
em nome, pràtlcamente, de todos
os Senadores, porque· quase todos
assinaram o telegrama a que me
referi - seja prontamente atendi·
do pelo Sr. Presidente da · Repúbll·
car e compreendido pelas autorid&·
des responsáveis pela. sua execu~.
que devem dar cumprimento lme·
dlato aos dispositivos legais, para
que saiamos da. situação caótica
que, no momento, ameaçar um dos
sete>res que mais contribuem para o
progresso, na luta contra o subde·
senvolvlmento nacional.
Há anos, ao assumir minha ca·
delra nesta Casa, obtive, creio que
de cinqüenta e dois Senhores Senadores, apoio para o asfaltamento
da rodovia que do Pôrto de Santos
demanda o Planalto Centra.!., ser·
vindo, também, à construção de
Brasilla. Afirmei a cada Sena- .
dor que aquela rodovia, uma vez
asfa.ltada, iria resolver o problema
de vários Estados e não só da. nova
Capital, a qual está servindo de
costas largas a todos aJluêles que
não têm assunto. Se noventa e
nove por cento dos que combatem
Bra.silla se deRsem ao trabalho de
tomar um avtão, viajar menos de
duas hora.s e, de viso, verificar
aquelas obras, estou certo de que
dar-lhe-Iam sua colaboração construtiva. tsses elementos aemoli·
dores e nega.tlvos, dos quais o Pais
está cheio. devem ser Informados
de que o ·simples fato de a rodovia
que demanda o Pôrto de Santos
rumo ao Planalto Central, e que
atinge Itumbiara, ter sido asfaltarda, fêz com que a safra de arroz
dêsse ·munlciplo, dos menores de
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dos ·Srs. Senadores Remy Ar.cher
e Juracy Magalhães.
Para a. primeira, esta Presidência designa· o sr. Senador Menezes
Plmentel; para a segunda, o Senhor Senador Padre Calazans.
(Pausa).

Tem a. palavra o nobre Senador
Gilberto Marinho, terceiro orador
Inscrito.
O SR. GILBERTO MARINHO sr. Presidente : Repetidas vêzes se
tem assinalado nesta Casa a funda
vinculação sempre existente entre
Imprensa e Parlamento, fôrças de·
mocrátlca.s que · se Interpenetram,
que se auxiliam e que se completam, uma sob a ação benéfica da
outra.
Sabemos perfeitamente que sem
liberdade de expressão não há li·
berdade politica e que sem o direi·
to de critica não existe democracia..
Mas para que a Imprensa seja
efetlvamente fiel servidora dos lnterêsses do povo, tem que cumprir
deveres e responsab!l!dades.
Desenvolvendo êsses prlnciplos e
sustentando que a Imprensa também como o Parlamento exerce um
ma.ndato que por não estar sujeito a flutuações eleitorais e depender de lnjunções partidárias, nem
por Isso emana menos do povo, e
pertence menos a êste povo, o
Dr. Roberto Marinho, autêntico homem de Imprensa, proferiu na Faculdade de Ciências Econômtcas de
Belo Horizonte notável p,ula Inaugural versando o tema .ll:tlca do
J omallsmo, que ora trago ao conhecimento da Casa, para a transcrlssão em seus Anais. (Lernlo)
"ÉTICA DO JORNALISMO'·'

Publlca.mos, a seguir, na Integra, a conferência pronunciada por Roberto Marinho, na
abertura do Curso sôbre Jornalismo:
"Senhores : Na minha longa C'8rre!ra do j ornallsmo, longa não apenas pelo tempo que
.a ela dedico, mas pela soma

que faça de meu tempo com o
que a ela devotou meu pai, já
que entre nós não houve solução de contlnuirtade, pois procure! continuar vivendo a. sua
vida de jornalista, em tôda a
Intensidade, nesta profissão,
repito, por muitos riscos, perigos e temores tenho passedo.
São os riscos da responsabilidade. ll: o ônus de uma condição de vanguarda.. ll: o fardo de uma herança que nós,
filhos, deveriamos guardar e
ampliar. Entre êsses temores
hei de registrar de modo marcante o que hoje sofro perante êste auditório, depois que
aceitei o risco de vos falar,
dirigindo-me a uma platéia
afamada por sua cultura, numa
e!dade que se orgulha de ser
a número um em hábitos de
leitura, em consumo de livros.
Atenta.!, pois, que apenas pretendo transmitir-vos do pouco
que recolhi em minha vivência
jornalística uma norma de
conduta, alguns princípios de
ética. Se as minhas observações, a minha experiência puderem resulta.r em . qualquer
beneficio para vós, geração que
virá depois, à qual se entregarão os destinos de nossa pátria, a d!reção de nossa Imprensa, dar-me-e! por pago dos
receios que enfrente! ao corresponder ao vosso convite
para. vos falar neste augusto
•cenáculo. Desde já, pondo à
parte a modéstia do meu concurso, permito-me considerar
uma honra não só para mim
mas para a imprensa que chameis um jornalista profissional para vos ministrar esta
primeira aula.
Jornalista, homem da
época

Se me é licito iniciar com
uma referência a aJgo multo
em voga, trago já a tona êsse
tipo de Inquérito que faz o sabor de multas publicações da
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atualidade e no qual se per.
gunta. ao entrevistado em que
época gostaria êle de viver,
caso lhe fôsse permitida a escolha.. Dlr-vos-el que a resposta de .cada um não o situa
tão somente no tempo, mas
multo mais dentro do seu próprio espa(;o, de suas próprla.s
dimensões. Dêsse espa(;o lnte.
rior em que êle se movimenta
·fl se encontra. Assim me pareee que cada um, ao revelar a
preferência por determinada
época, descobre o seu mundo
interior. Creio que· quem preferisse viver no tempo das
Cruza.das, não poderia esconder seu temperamento generoso e bandeirante. Quem se
manifestasse pela fase da Renascença, logo demonstraria
suas tendências romântiC'as e
artísticas. Quem escolhesse
retornar a uma Idade multo
primitiva, estaria Indiscutivelmente pondo à mostra sua tendência à simplicidade. E se
a mim fôsse perguntado. eu
preferia sem dúvida, sem heslt~o alguma, viver esta mesma época em que nos encontramos. Momentos de controvérsia, dias de debate, são os
que estamos atravessando,
mas são os dias do jornalista.
Em melo à agitação socla.l que,
no mundo inteiro, desperta não
apenas consciências mas camadas Inteiras das populações,
. dentro da angústia do homem
moderno que procura. ajustarse espiritualmente num arcabouço de conquistas técnicas,
o jornalista parece como o elo
de tôdas as classes, o · cadlnho
de, tôdas as emoções, sofrendo,
gozando. vivendo o mais sensivelmente o dra.ma, a glória,
o infortúnio de seus dias. o
jornalista tem que ser o homem da sua época. E eu gos·
to da missão que Deus me reservou, gosto de minha época.

Instrumento de comunicação e
de vida ela comunidade
Registrando o cotidiano, será
apena.s o jornal um reflexo ln·
subsistente, vazio, in·diferente,
lntocado ? Não. Como os homens, de cuja ·massa se compõe a comunidade, o jornal
não se apresenta somente co·
mo uma espécie de reflexo au·
tomãtlco. :l!:le vive dentro da
mais alta. concepção de vida.
Pulsa e vil-"9.. Não é conduzi·
do e sim conduz. Não é marcado e sim amolda. Deixa o seu
sinal, a sua presença. Como
o homem que êle retrata, tem
o jornal um espírito, incorpora uma a.lma. Movimenta-se o
jornal dentro de diretrizes que
partem de mais alto e fazem
com que não seja êle apenas
o papel que Imprime qualquer
coisa ou a parede em que se
pode escrever o que bem enten·
der, mas a.ntes o mais legitl·
mo Instrumento de comunicação e de vida da comunidade.
A concepção de jornal que o
vê •Como veiculo de interaçã.o
da comunidade de homens não
só lhe imprime um caráter de
imanência na vida da sociedade como lhe impõe obrigações de caráter ético, exige
dêle um conjunto de princ!plos
· que norteiem as suas atuaçóes
e o elevem acima da condição
de boletim ou panfleto, para
ser a yropriedade espiritual do
cidadao leitor. Jl essa. mesma
posição mais alta que ao tempo
em que transforma. o jornal
em um poder, emprestandolhe extraordinária fõrça de
reunir, amalgamar, senslblll·
za.r os homens em tôrno de
Idéias, de bandeiras, de inicia·
tlvas, também obriga o jornalista a pensar, a ponderar, a
pesar a sua. responsabilidade,
a medir as conseqüências de
suas palavras, a temer, pru.
dentemente, antes de decidir
e a decidir sempre tendo em
vista o bem da eoletlvidade,
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é sinal de uma fôrça locamo·
tora defeituosa. Nesta defini·
ção de liberdade já se encerra
o germe da atitude ética pa.ra
o jornalista, uma vez que, se
éste se colocar dentro de uma
eoncepção verdadeira de vida,
não pode alegar que tem o direito de explorar o lado nega.
tivo do homem ou da. exlstén·
ela, isto é, de escolher o mal.
O primeiro principio rev;edot
do comportamento do jorna.
lista provém de dentro de sua
consciência, do chamamento
mesmo que êle tem para o bem,
da noção Inata do que é mau
e assim desnecessário. E desde já a. primeira limitação da.
liberdade provém dessa mesma
consciência, do imperativo de
·não ferir o bem, tanto do ho·
mem como da comunidade
Por Isso, a regra de ouro da
profissão é que nada pode sobrelevar-se, no julgamento, à
consciência do próprio jorna.
lista. Podemos todos deduzir
que grave encargo recai sôbre
essa consciência e quanto o
jomallsta deve preocupar-se
em bem orientar-se, em munir·
se espiritualmente, de modo a
poder realizar aquela aspiração
. do credo dos jornalistas, escrl·
to por Walter Williams : "Creio
que o jomallsta deveria escre. ver somente a.qullo que êle,
dentro de seu coração, tem
como verdadeiro".
Dflerna8 de

nature2a ética

Está inscrita em nossa Car·
ta Magna a garantia suprema
dessa liberdade no parágrafo
V do art. 141, que reza. : "É
livre a manifestação do pensamento, sem que dependa de
censura". Que liberdade de
manifestação é essa, senão a
opinião ? · É opinando que o
pensamento do homem se ex·
terlorlza. É opinando que o
homem participa da democra·
ela, pois .êste é o govêmo da

livre opinião. Que limites se
Impõem à manifestação da opl·
nlão ? Parece-nos que nenhum,
a não ser o respeito do património moral alheio, Como opl·
nlão é adesão da intellgêncta
a uma aflrma.ção, admitindo
todavia afirmações diversas,
logo se torna clara a presença
da pl uralldade que explica e
justifica o regime democráti·
co. Ainda. aqui a consciência
bem formada do Jornalista di·
tará a êste, todos os dias, diante dos fatos, os limites a obser·
var. E se não lhe cabe, por
um lado, em virtude do respeito à pessoa. humana, ultrapassar êsses limites, por outro,
importa que não sucumba êle
ante as pressões de tôda sorte
que procurem impedl·lo de ex·
pressar a sua. opinião justa e
honesta, embora desagradável.
Em sua posição ética, encontra o Jornalista pela frente li·
mltações impostas quer pelo
respeito devido à pessoa huma·
na., quer por neeessida.de do
bem comum. Em ambos os casos o principio determinante
da atitude será uma norma
de consciência. Lembremos
dois casos não ·muito dlstan.
tes. O primeiro foram as detonações nucleares · a mais de
300 m11l1aS acima da. terra,
produzidas pelos Estados Unidos, em setembro último. Conforme relata a Revista "Time",
o Editor MUltar do "New York
Times", Hanson W. Baldwln,
tivera conhecimento dêsse pro·
· jeto algumas semanas antes
de ser publicada. qualquer noticia a propósito. No entanto.
alguns ctentlstas convenlleram
· Baldwln de que a revelação do
caso pela imprensa póderla ge.
rar verdadeira exaltação popular e impedir os Estados UDi·
dos de realizarem os testes. O
Jornalista se encontrou diante
de um dilema : proteger o lnterêsse da nação, guardando
sigilo, ou correr o risco men-
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clonado, cumprindo seu dever
de informar o público ameri·
cano cQm a devida antecedência sõbre um acontecimento
que traria sérias implicações
internacionais. Sua formação
ética levou-o a. decidir-se pelo
silêncio. Disse o jornalista
Baldwln : "A questão era se
!riamos ou não prejudicar nos·
so pais". Ainda quanto ao ou·
tro lado, Isto é, o de enfrentar.
pressões, também é recente a
atitude a.ssumida por essa :mes·
ma publicação - sem que aqui
entremos no mérito dessa de·
fesa - ao defender a sua mal
falada e sem dúvida infellz reportagem sôbre a Boliv!a. :
Afirmou : "a história verda·
deira é às vêzes dura de con.
seguir, :mas co.nsegu!-la V!wle
bem a pena". ll:sses dilemas
de. natureza ética são-nos pos.
tos d!a.nte da inteligência e da
vontade todos os dias ao fazer
o jornal. Como opinar é participar da controvérsia, tõda
opin!ão supõe outra visão diferente do caso ou do problema
ou da pessoa: Ora, o jornal
opina todos os dias. Opina
tanto quanto qualquer cidadão livre num regime democrâtico. O que lhe importa
como regra de conduta não é
ser iillfalivel, mas praticar a.
justiça e a ordem da reta intenção, sabendo reconhecer o
êrro para corrigir-se, dando a
cada homem uma oportun!da.de, pondo o bem comum acima
do bem particular, o bem da
pessoa humana actma: de qual·
quer coisa. Tudo isso só serâ
possivel dentro de uma concepção superior de vida. No
Brasil . vivemos dentro dessa
concepção, aquela que foi o
berço de nossa civilização e sob
cuja égide continuamos a apa.
recer entre os povos : a da ci·
vll!zação cristã. .
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Quatro teorias

Nesta. oportunidade que me
dais de convosco conversar,
antes de resumir para vós os
prlncipios que inspiram as atitudes do jornal por mim diri·
gido, portanto, as minhas ati·
tudes e as atitudes de meus
companheiros de tra.balho,
convém lembrar que, embora
sejam êsses os principlos da
maioria absoluta da imprensa
brasUeira, aqui mesmo no Bra·
sU se procura fazer germinar
teoria diferente, teoria que determina o "status" ético da
imprensa de um,à boa parte do
mundo. Na obra "As quatro
teorias da imprensa", de Fred
S. Sfebert, Theodore Peterson
e WU!bur Schramm, examinam
êsses mestres, quatro teses diferentes, assim classificadas :
a autoritária, a libertária, a socialmente responsável e a comunista soviética. E se per.
guntam êsses autores porque é
assim diversa a imprensa do
mundo. Por quê serve ela apa.
rentemente a divergentes objetivos e surge nas mais varia·
das fonnas nos diferentes países ? E respondem : "Em PM'·
te, sem dúvida, essas diferenças refletem a capacidade de
um pais de pagar por sua 1m·
prensa, o engenho mecânico e
os recursos que podem ser co- ·
locados por trás da comunica. cio em massa. e o relativo grau
de urbanização que faz a circulação dos veículos de massa
ao mesmo tempo mais ·fácil e
mais neeesslirio. Em parte, as
diferenças na imprensa dos diversos pafses refletem ·simplesmente o que o povo faz nesses
diversos lugares do mundo e o
que a sua experiência os leva
a desejar ler. Mas hli uma razão mais básica e importante
para essa. diferenciação. l!: que
a imprensa assume sempre a
forma e a coloração das estruturas sociais e politicas dentro das quais opera. ·Especial·

,,
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mente ela· reflete o sistema de
contrôle pelo qual as relações
dos lndlviduos e Instituições
são ajustadas". Assim, proSS2gulmos nós, dentro das definições apresentadas por êsses autores, 111 mais antlga dessas teorias é a que êles classificam
como autoritária, que nasceu
no clima da Renaseença, logo
depois da Invenção da técnica
de Imprimir.
Nessa sociedade, 111 verdade
se concebia como sendo não
um bem da grande massa do
povo; .mas. de uns poucos homens sábios que estariam em
posição de guiar e dirigir seus
·concidadãos. A verdade se encastelava em tômo do cetro,
do· poder. A .Imprensa, portanto, funcionava do alto para
baixo. Os regentes de então
usavam a Imprensa para informar ao povo aquilo que lhes
parecia conveniente, deixandoa ' numa ·posição •. de serva do
Estado. Mas o desenvolvimento da liberdade religiosa e do
· sentimento polltlco · de democracia trouxe como conseqüência o liberalismo no terreno
da economia e no terreno da
mlllll.lfestação · do· pensamento.
Essa teoria,, Incipiente no Sé·
culo• XVII, tomou-se realidade
no XVIII, floresceu no XIX
e. ainda está no. subconsciente
de multaR dos homens dos nos.
SOS dias.
O próximo passo foi em sentido oposto e apresenta-se
como um desenvolvimento da
teoria autoritária, atrofiando
o· sentldn da pessoa, desmesurando· o do Estado e criando
assim a concepção totalitária
de Imprensa, na qual a verdade é Inteiramente condicional,
o fim justifica os meios, o direito di!· Informar cabe totalmente· ao Estado, que se serve
da·. Imprensa •apenas ·.como Instrumento de poder. · tste tipo
· de· imprensa, pôsto em prática
· tanto··pelo :fascismo· como pelo

~ '.,

I.

comuntsmo, nega o direito de
liberdade de opinião, reduz o
homem a mero Individuo, põe
o Estado acima de tôdas as coisas e repugna essencialmente
à verdadeira concepção do homem, ser racional, judicante,
livre, Independente.
A quarta teoria que essa
magn:Uica obra anallsa e a
que chama de responsabUidade social procura retomar as
verdadeiras dimensões do problema, colocando a liberdade
dentro dos limites que· 111 preservarão em sua essência. Assim a resume : O poder e a
posição de quase monopólio dos
"m~dla" lhes Impõem a obrigaçao de ser socialmente responsáveis, de ver que todos os
ângulos sejam honestamente
apresentados e que o público
tenha bastante informação
para decidir e que se êsses
"media" não tomarem sôbre si
mesmos tal responsabUidade,
torna-se necessário ·que algum
outro agente do público os forCt> a Isso. Segundo êsses mesmos autores, tal teoria nio é
uma pura abstração; ·mas sim
uma tendência,.· não é um exerclclo acadêmlco,.mas·um Imperativo dos tempos atuais.

Voto e 1ornaJ, tnstrumentos da Democracia
Na qualidade de supremo
responsável por um grupo de
homens que faz jorna.lismo todos os· dias; jornalismo· que repercute· em tôdas as latitudes
dêste Pais, além de fornecer
aos outros povos a mostra diária do que somos, do que pen.
samos, do que fazemos, de
como reagimos, somos inteiramente partidários dessa última tese, a da liberdade condicionada pela respohsabUidade
social. Não cremos contudo
que o uso dessa llberdade possa melhorar atra.vés de·leis coatoras, leis que, pretendendo
proteger a sociedade;; ameacem

'·
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a direito assegura~;"~~ cidadão,
sociedade é ;·ihdefensável. de livremente 1-:fuanifestar-S€.
;.. .,,relo que. ninguém deveria esCremos firmemente no regime '' :.:.~crever como jorna.llsta, aquilo
democrático e no seu poder .de :.
qúe não .poderia afirmar como
auto-aperfeiçoar-se, a.través ::da · '
cavalheiro. - Creio que a sumantpula.ção dos instrumentos
prema prova de bom jornalls.
que a democracia lhe fornece,
mo é a. medida do seu grau de
oom.o o voto, isto é, a escolha
serviço público. - Creio que o
dos seus representantes no gojornalismo que mais se realiza
vêmo, e o jornal, Isto é, a ese que ma.is merece o êxito teme
colha de sua opinião. Acredi·
a Deus e honra o >homem. tamos .slncera.mente na capal!: vigorosamente independente,
cidade do povo brasUeiro de
lnamovivel pelo orgulho da
viver em democracia c de pelo
opin1ã!> ou a sofreguidão do
simples ato de escolha dar a
poder, é construtivo, é tolevltória aos melhores, tanto no
rante, mas nunca Indiferente,
govêrno como na imprensa,
é autocontrolado, paciente, resprocedendo dessa :forma 111trapeltoso e destemido. Indignavés do · sacrlficlo de uns anos
se contra a Injustiça. Não se
- é certo -, mas de sacrifício
deixa. tocar ,pela sedução dos
compensador, a uma vitória
privilégios, nem pelos clamo·
da qualldade. o próprio públi·
res da multidão. Procura dar
co leltor,·que afinal é o melhor
a cada. homem uma chance. l!:
juiZ, o juiz de todos os dias,
profundamente patriótico, ao
trá rejelta.ndo o mau jornal e
mesmo. tempo que promove
preferindo 0 bom, como já o
slncerli.mente a boa-vontade
está. fazendo, de tal forma que
internadonal. l!: um jomalisos jornais que mais rigorosamo da humanidade, e para
mente observem padrões éti.
o mundo de hoje".
cos sejam também os que alProfíss6o fascinante
cancem o maior favor público, o maior êxito. Sabendo viEscolhi êsse credo de Walver o regime da livre exprester Williams, porque nêle se
são de opinião, sabendo suporcontém convicções que nos lns·
tar seus defeitos, teremos com
piram a nós em "O Globo"
o tempo· a primazia do mepara o nosso procedimento diálhor. E se me permitis aprerio. Espero que tais princisPntar-vos um quadro de conplos éticos vos Indiquem em
vicções terei orgulho em adoque alto plano colocamos a
tar ·o credo do jornalista. que
nossa profissão. Vereis. tamo grande dlretor da escola de
bém quanto a estimamos e prejornallsmo da Universidade de
zamos, obedecendo - talvez Mlssourl, Walter Williams. ofe·
a uma lei que recai sõbre toreeeu a seus alunos, futuros
dos os verdadeiros jornalistas
jornallstas : "Eu creio na pro- a do fascinio exercido sôbrc
fisSão de jornalista. - Creio
êle por sua profissão. Diz-se
que pensamento e exposição
que quem uma vez cheirou tin·
claras, exatidão e honestidade,
ta de Impressão nunca mais
são fundamentais para o bom
pode livrar-se do jornal e, aln·
da que em muitos casos dêle
jornalista. - Creio que um
se afaste, sentirá até o. fim da
jornalista deveria escrever sovida 11> nostalgia da noticia es·
mente aquilo que em· seu coracrita na hora de ·fechar a pá·
Ção' êle tem como verdadeiro.
glna, . do barulho das máqui·
- Creio que a supressão de
nas, dos plantões, da febril
noticias por qualquer consideapuração dos fatos.
... , . ..
ração que não o bem-estar du
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Não poderia expllca.r melhor
essa dedicação que, indepen.
dentemente de compensações
financeiras ou de prestigio social, caracteriza os verdade!·
ros jornalistas, do que citando
o fato recente de um jornalista. americano. Chamava-se
Limpus e era repórter do "Dai!y News", de Nova York. Ali
trabalhava !havia cêrca. de trinta anos. Um dia chegou à redação a noticia da. sua morte.
Mandou o secretário buscar a
sua pasta no arquivo para escolher uma fotografia. Qual
não foi a, sua. surprêsa quando
encontrou· uma noticia com·
pleta ou quase da morte de
Limpus, escrita por êle próprio,
com recomendações ao secretário para acrescentar a hora
e ,a data. da morte, bem como
a sua causa, e até com lembretes ao Unotipista e à revisão a respeito da grafia de
•certos nomes. Na noticia, di·
zia êle, depois de fazer uma
resenha da sua vida profissional, que partia para fazer "a
maior cobertura" para a. qual
já fôra designado. Escusado é
dizer que · em homenagem a
profissional tão consciencio~o
a noticia foi publlc'llda na fn.
tegra, apena.s com os acréscimos dos dados por êle próprio
recomendados.
Como Llmpus, somos todos
nós jornalistas, repórteres ou
diretores, fascinados pelo jornal, dedicados ao mesmo até
eom sacrifício dos nossos lnterêsses pessoais. certos de que
estamos servindo uma ca.usa
mais alta., tão alta que às vê·
zes quase a nossa vista não a
alcança, nessa vida de Imprensa feita de reveses e de vitó·
ria~. de desânimos e glórias,
mas que não trocarlamos no
fundo do coraçã.o, por nenhu·
ma outra, das mais a.ltas as
mais tranqüllas".

O SR. ·PRESIDENTE - Tem a
palavra o nobre Senador Jefferson
de Aguiar, qua.rto orador Inscrito.
O S-R. JEFFERSON DE AGUIAR
- ( •) - Sr. Presidente, Senhores
Senadores, há mais de dois. anos,
perante a Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, quando ali estive em honrosa visita
àquele Estado irmão, a convite do
Sr, Governador Juscelino Kubitschek de Oliveira, tive oportunidade, como Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado do Espirito
Santo, de expor, num momento hls·
tórico para as duas unidades fe.
derativas, meu ponto de vista. con·
cemente a questão lindelra entre
o Espirita Santo e Minas Gerais.
Entendia, ·como entendo, não podia
o dlssidlo persistir por motivos vá·
rios, especialmente porque caplxabas e mineiros vivem na mesma
região geo-econômiea, tendo que defender Idênticos interêsses, em co·
munhão fraternal, que não pode
ser esquecida.
Fui aplaudido; não encontrei um
só representante mineiro que lnflr.
masse aquelas razões ou sequer res
trlções formulasse contra a argu.
mentação que expendera.
·
Posteriormente, qua.ndo entre os
municípios vizinhos de Minas Oe·
rais e do Espirito Santo eclodiu
uma crise, em decorrência da fixa·
ção de postos fiscais dos dois Estados na região em que se cifra a
divergêncta llndeira, tive ocasiã.o
de, representando o Sr. Presidente
da. República e o Estado do Espiri·
rito Santo, solucionar, de forma
compativel com a dignidade dos
Interessados, o lamentável desentendimento que ·nenlhum brasileiro
pode apoiar ou sufragar.
Em virtude do meu procedimento, foi assinado um protocolo em
que o stato quo deveria. ser mantido entre as autoridades mineiras e caplxabas, sem possibilidade
de tergiversação, mas dentro' de critério elevado de pacificação da região e de entendimento fraterno

Era o que tinha a dizer. (Muito bem).
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entre os que representavam o po·
,Agora, Sr. Presidente. nova lide
der jurisdicional das duas unida- se estabeleceu entre iMlnas Gerais
des da Federação.
e Espírito Santo, fazendo com que
Hoje, Sr. Presidente, já investido cêrca de dez mil quilômetros quano mandato ·de Senador da Repú· drados, um quarto do nosso terriblica, pelo voto soberano, no últl· tório, seja reivindicado pelo granmo pleito, de 87.921 capixabas, ve- de Estado . de Minas Gerais, que
nho a.presenta.r à Casa proposição possui mais de quinhentos e oitenque eonclllará os interêsses recipro- ta mil qullômetros quadrados sem
cas dos referidos Estados, acolhen- possibilidade fisica de a.dm!nistrá·
do aquelas determinações técnicas los e sem posslb!I!dade politica de
do Serviço Geográfico do Exército dar-lhes solução compatível com as
que, em Laudo de 15 de setembro necessidades locais.
de 1941, fixou, no terreno, a situaDai porque o Espirita Santo, pela
ção das Serras dos Aimorés e do minha palavra, há pouco eleito eu
Souza., llmitrofes do Espirita San- pa.ra o Senado da República e com
to e Minas Gera.ls, ao Norte do fundamento no art. 6.0 do Ato das
Rio Doce.
Disposições Constitucionais TransiNão houve inovação, sequer as tórias, submete a esta Casa 0 proautoridades milltares, acima de jeto de resolução que dará solução
quaisquer competições ou !nterês- final à lamentável divergênC'!a de
ses regionais, poderiam conhecer, fronteiras entre um pequenino Esdemarcar e fixar, no terreno, as tado e um dos ma.!ores Estados da
Serras que são o limite divisório Federação.
entre Minas e Espirita Santo, porQuando de sua campanha atraque êsse limite decorre do Auto de vés do território do Espírito BanDemarcação de 1800, assinado em to, afirmou o atual Chefe do Exevna Rica pelos Governadores das cutivo, eminente Sr. Juscelino
duas Provinclas, Sllva Fontes e
categórica e perempt'õJoão Batista dos santos Araújo, Kubltschek,
rlamente,
que
Mina.s Gerais não tiAuto posteriormente homologado
nha
.
reivindicação
territorial conpela Coroa através da Carta Régia
tra
o
Estado
do
Espirito
Santo e
de 16 de deze111bro de 1816.
que
S.
Exa.
todos
os
esforços
emPosteriormente, quando surgiu a preenderia para resolver o litígio
questão referente aos Umites dos
dois Estados, ao sul do Rio Doce, territorial entre as duas unidades
o laudo arbitral de 1S14 referiu- da Federa.ção.
Dou a S. Exa. o Sr. Presidente
se a essa determinação do Auto deda Repúbl!ca essa oportunidade; e
marcatório de 1800.
Embora o Laudo Arbitral de 1914 a submeto ao patriotismo e ao ci·
recolhesse tôda. a argumentação do vlsmo · dP. todos os parlamentares
Estado de Minas Gerais e tirasse brasileiros, na maioria represenda ·nossa jurisdição grande área tantes de pequenos Estados, a fl.m
geográfica territorial, fazendo com de que ponlhamos têrmo ao desenque os Municiplos de Mutum e Ai· tendimento que muitos classificam
morés passassem a Integrar ·o Es· de vergonhoso. Estamos, no Bra·
tado de Mina.& Gerais, o Espirlto sil, Pais continental, a reivindiear
Santo, que não se conformara com pequenas porções de territórios aquelas decisões, recorreu ao Su· pa:ra nós, capixabas, vital; para os
premo Tribunal Federal, pela pena mineiros um excesso que lhes atri·
admirável de Rui. Barbosa, seu pa- bui .mais encargos e maiores res·
trono, demonstrando a. injustiça da ponsab!l1dades, sem necessidade ai·
determinação do laudo arbitral de guma de postergar direitos lncon·
1914, que tirara grande parte do testáveis do Estado do Espírito
pequeno Estado do Espirita' Santo. Santo.
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sr. Presidente;· a disposição a que
me refiro, determina que, depois
de um triénio da vigência da Constituição de 1946, se os Estados não
acordarem na solução da dlvergên·
ela com relação às Jlnhas divisó·
rias, o Senado Federal deliberará
a respeito.
Essa privativa e inalienável atri·
buição que a Carta Magna dá ao
Senado Federal resulta da dicotomia da Federação; e é aquela. que
se encontra presente na represen·
tação· ·de todos os Estados, neste
ramo do Congresso.
Aqui, os representantes . dos Es·
tados podem dar solução equânime; na deliberação de quaisquer
dêles não haverá fortes e fra.cos.
A solução será equalitárla porque
todos nós edificados pelos fenôme·
nos da psicologia e da pragmática, veremos que o que alguns sofrem hoje,. outros poderão sofrer
amanhã.
't portanto, nesse proêmio adml·
rável de justiça. e de equanlmida..
de que ·os Estados da Federação
acolhem as reivindicações formuladas pelo Espírito Santo, tôàas
elas baseadas em documentos hls·
ltóricos, em preceitos constitucio·
na.ls e mnn bem elaborado laudo
do serviço Geográfico do Exército
Náclonal, aprovado pelo extinto e
pranteado Presidente Getúlio var.
gas logo após a Exposição dos
Membros .da ·Comissão Arbitral e
referendo do eminente :Ministro
Eurico Gaspar Dutra. Só o Decre·
to não foi publlca.do pela Imprensa
Nacional.
o Laudo de demarcação de llmi·
tes fixava:
1
'NÓ dia' 8 de outubro de 1800,
nó' quartel do Pôrto do Souza,
· pór' baixo da foz do Rio Gu!i.n·
dU:, que entra no Rio Doce,
também por baixo do último.
degra.u da cachoeira das Esca·
dlnhas, sendo presentes por
:j>ar.te. do Exlno. e Ilustríssimo
Sr. Gàvernàdor c Capitão Ge·
· neràl da Caplta'IIIa de Minas
Gerais, Bernardo José de .Lo·
rena, c Tenente·Coronel do 3.0

Regimento de Cavalaria de MI·
licla.s da Comarca de Vlla Rica,
João Batista dos Santos e Araú·
jo, e pela par~e da Capitania
nova do Espírito santo o Governador dela Antônio Pires da
Sllva Pontes, que velo dar exe. cução à rea.l abertura da na.
vega.ção do Rio Doce, sendo
Igualmente presentes os ofi.
C'ials e pessoas abaixo asslnac
dos, foi assentado por todos
que, a oom do real serviço do
Princlpe Real Nosso Senhor, e
cumprimento de suas augustas
ordens e arrecadação dos di·
reltos reais, havendo-se de demarcar os limites das duas Capitanias. confinantes, fôssem
êstes pelo espigão que corre
do N. ao ·a. entre os Rios Guan.
du e Maln-Açu, e não pela cor·
rente do rio, por ser esta de sua
natureza tortuosa e lncômoda
para a boa. guarda, que do dito
espigão, água vertente para
o Guandu, seja distrito da Ca·
. pitania ou nova. provincla do
Espirita Santo, e que pela par.
te do N. do Rio Doce, servisse
de demarcaçlio a serra do· que .
tem ·a sua testa Pôrto do Sou·
za, e d8Ze vai acompanhando
o Rio Doce até confrontar ·com
o espigllo acima · referido ott
serreta que separa as verlen.
tes dos dois Rios Matn-Acu' e

G1Landu".

O Sr. Cunha Mello -

•

Permite

V. Exa. um a.parte ?
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR

-

Com multo prazer..

o Sr. cunha MellO - Afinal, a
iniciativa adotada pot V. Exa. acaba aceita,Iido, em essência, a solução já preconlzaçla para as questões de limites Interestaduais, que
constituem· ainda uma 'jaça ·.na·
nossa. fraternidade federativa.: E'ssa
solução consiste, enfim, naquelas
sugestões apr.esentadas na Constltu1ção de 1934. Dàdo ' êsse crilé·
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-611rio adotado por :V. Exa. aplaudi
sua iniciativa e a.sslnei o se11 pro·
jeto.
O SR. JEFFERSON OE AGUIAR
- Exatamente, Senador Culliha
Mello· a minha proposição apenas
firma' aquela decisão das Constituições a.nterlores, que o Presidente Getúlio Vargas adotou e o Ser·
viço Geográfico do Exéreito dirl·
mlu, deflnttlvamente, em 15 de setemPl.'P de 1941.

O Sr. Cunha Mello- V. Exa. adota solução similar àquela que São
Paulo e Minas Gerais adotara,m
para dirimir a sua questão de 11·
mttes. Quando vigente a Consti·
tulção de 1934, tive, no Senado da
República. o ensejo feliz de fazer
um discurso comemorando o acôrdo cheio de brasllidade, de frater.
nidade federativa, então realizado
entre o Estado ele São Paulo e o
Estado de Minas Gerais.

O SR. JEFFERSON OE AGUIAR
- Louvo a manifesta~ão de Vos·
sa Excelência, que será a exuberante demonstração de todo o Senado
Federal.
Esta a última questão de liml·
' os Estados da Federaçao.
tes entre
Nesta leglsl&tura, o Senado terá
oportunidade de aplicar um preceito constitucional que não pode
ser inócuo na Carta Magna, para
dlrlmlr questões como esta, que
transtornam o ambiente dar Federação Brasileira e prejudicam o en.
tendlmento que deveria haver, permanentemente cordial e fraterno,
entre caplxabas e mineiros, que Vi·
vem numa mesma. reglão econômica e têm uma comunllão de ln- ,
terêsses a defender perante o País
e as na~ões estrangeiras.
o Espírito santo, com pequena bem. Muito bem. Palmas. O orador
faixa territorial, tem, no entanto, é cumprimentado).
extensão litorânea. capaz de satisfazer aos interêsses econômicos do
O SR. PRESIDENTE - Sôbre a
Estado de Minas Gerais, com es. mesa, requerimento que val ser
tra.das asfaltadas a serem cons- Udo.

-

''
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truidas para .tqda a. região do Vale
do Rio Ooce, trazendo para o ll·
torai tôda a riqueza . do Estado de
Minas e influencla.ndo Do desen·
volvimento industrial do Espirita
Santo.
Nesta simbiose de !nterêsses é
que os dois Estados devem viver.
Através de minha proposl~o,
quP. conta, já agora, com quarenta
assinaturas, o Espírito Santo esten.
de a, mão ao .Estado de Minas Ge·
rals. Espero que os representan·
tes mineiros, com o mesmo patriotismo e civismo daqueles que subs·
creveram o projeto, pensem nas
maiores e relevantes conveniências
dá Nação, sufragando uma sólu·
ção que atende aos interêsses .em
lide, não obsta.nte perder o· Espiri·
to Santo cêrca de um têrço da
área territorial disputada entre as
duas unidades da Federação.
Sr. Presidente, jurei, perante o
altar da minha. consciência, que
no Senado Fed~ral extirparia da
nossa História essa luta. fraticida
entre dois Estados; e que eonquls·
taria., através de entendimento
com os mineiros e com os mais
representa,ntes do povo no Parla·
mento Nacional, a paclflcação, a
tranqüllldade, a justi!(a e a equanimldade que devem presidir as relações entre os bras!leir,os, em todo
o território do :Srasll.
Espero que Deus, influenciando
a Inteligência e a volição dos representantes da. FederaÇão, haja
por bem conseguir, para a paz nacional, a solução que todos anseiam
c aguardam, defendida e sufragada. pelos Senadores dos ·Estados
Unidos do :Brasil.
Encaminho a V. Exa.., Sr. Presidente, o projeto a que me refiro,
para a tramitação regimental adequada.
Era o que tinha a. dizer. <Muito

-70I!: lido o seguinte
REQtJERlMENTO

N.O 86, de 1959

Nos têrmos do art. 122, letra g,
do Regimento Interno, requeremos
que, fiel à tradição desta Casa e
em homenagem a.os sentimentos
religiosos do povo brasileiro, o Se·
nado não realize sessão amanhã,
dia consagrado à comemoração litúrgica. da. Ascenção do Senhor, não
funcionando também os seus Servi·
ços Auxiliares.
Sala. das Sessões, em 6 de maio
de 1959. - Lameira Bittencourt.
- Argemtro de Figueiredo. - João
VtZlasbllas.

O SR. PRESIDENTE - Em vota·
ção o requerimento que acaba de
ser lido.
Os Senhores Senadores que o
aprovam, queiram permanecer sen·
tados. <Pausa).
Aprovado. (Pausa>.
Do Sr. Senador Cunha Mello, Pre·
sidente da Comissão Mista Incum·
bida de Sugerir Medidas Legislati·
vas que Regulem a Organização
Politico-Administra.tiva da Futura
Capital da República e do Futuro
Estado da Guanrabara, a Mesa re·
cebeu oficio que vai ser lido.
lll lido o seguinte
Oficio
6 de maio de 1959.
Senhor Presidente :
Dando cumprimento ao que foi
delibera.do pela Comissão Mista Incumbida. de Sugerir Medidas Legislativas que Regulem a Organização
Politico-Administrativa, Legislativa e Judiciária da futura Capital
da. República e do futuro Estado
da Guanabara, tenho a honra de
en·caminhar a V. Exa. os dois pro·
jetos de emendas constitucionais
elaborados por aquêle órgão, que
dá. lliSs!m, por encerrada a sua
missão.

Cumpre-me informar, outrossim,
que por ser o número de seus membros inferior ao quorum minimo
exigido para apresent~o de pro·
posições dessa natureza, resolveu a
Comissão Mista providenciar para
que os referidos projetas sejam
apresenta.dos em Plenário com o
número suficiente de signatários.
Aproveito o ensejo para reiterar
a V. Exa. os protestos de minha
elevada estima e respeito. - CUnha
Mello, Presidente da. Comissão
Mista.
COMISSAO MISTA INCUMBIDA
DE SUGERIR MEDIDAS LEGI&
LATIVAS QUE REGULEM A ORGANIZIAÇAO POL1TICO·ADMI·
NISTRA:TIVA, LEGISLATIVA E
JUDICIARIA ·DA FUTURA CA-

PITAL DA REP'O'BLICA E DO
FUTURO ESTADO DA GUANA·
BARA.
Relatório e redação do

vencfdo

Rela.tor : Sr. Jefferson de Aguiar.
No Palácio da Alvorada, em Brasil1a, às 15 horas, de 27 de abril
de 1959, reuniu-se a Comissão Mls;
ta Incumbida de elaborar os estatutos juridlcos de Brasilia e do Estado da Guanabara, presentes os
Senadores Cunha Mello, Presidente, Jefferson de Aguiar, Relator,
João Vlllasbôas, e os Deputados
Adauto Lúcio Oardoso, Brasfllo
Machado Neto, Eloi Dutra e o ex·
Deputado João Mac'hado, membro
honorário.
Inicialmente, o Relator pede que
o debate Incida sôbre o parecer e
projetas que apresentou, oferecendo os membros da Comissão as
suas impugnações, restrições e
emendas, assegurando-lhe a Comis·
são prazo, até a próxima reunião,
pa.ra a respeito delas se pronun·
clar. O Senador João V1llasbõas
pondera que seria de se adotar o
pr.onunclamento do Relator, na
tramitação ordinária das proposl·
ções; porém, os traba.Ihos da Co·
missão exigem, sejam abandona·
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das as fórmulas tradicionais para
passar-se ao imediato exl!>llle dos
projetas, por matérias sôbre as
quais elas versam. O Deputado
Adauto Cardoso esclarece que tem
em seu poder sugestões do assessor do Ministro da Justiça., Sr. Jay.
me de Almeida, que lê e submete
à consideração da Comissão. A
Comissão adota o método de tra·
balho preconizado nas sugestões
lidas pelo Deputado Ada.uto Car.
doso e passa a discutir e votar sô·
bre o seguinte, de acôrdo com êste
relatório e notas taquigrá.f1cas que
o acompanham :
a) deliberar a. Comissão que o
regime · juridico do Novo Distrito
Federal <BrasU!a) e Estado da Gua·
nabara deverá. ser regulado por via
de reforma constitucional; por
unanimidade de votos;
bl decide que a reforma se fará.
com a apresentação de duas emendas constitucionais distintas; por
unanimidade de votos;
-cl determina que a denominação da. região de Brasília será. a
de "Município Federal", nos têrmos da proposta do Sr. Ministro
da Justiça. contra o voto de Rela.
tor, que mantinha a denominação
tracUctonal de "Distrito Federal";
d) depois de ouvir o Sr. Israel
Pinheiro, Presidente da Nova.cap,
a Comissão decide manter a área
do Municiplo Federal, já. fixada por
lei, pouco superior a 5.800 quilõmetros quadrados, com a adoção
da seguinte emenda aditiva. ao art.
141, parágrafo 16, da Constituição
Federal, assim redigida :
"0 regime de propriedade
das terras e dos bens imóveis
situados na área do Munlci·
pio Federal e a. ordem econô·
mica e social nêle organizada
ficarão sujeitos às cUsposições
especiais que a legislação ordi·
·nária prescrever, a fim de que
preserve a sua destinação de
sede dos · Poderes da Repú·
bllca.".
e) decidiu-se, por unanimidade
de votos, que o administrador do

Munlcipio Federal terá a denoml·
nação de "PREFEITO";
fl a Comissão adotou o projeto
do Sr. Ministro da Justiça recusan.
do a cri~~;ção do Conselho de Admi·
nistração prevista pelo Relator;
com relação ao legislativo do Mu·
niciplo Federal, aprovando a alte·
ração dos textos dos arts. 25 e 26
da Constituição Federal, verbis :

"Art. 25. A organização a.d·
mlnistrativa e a judiciária do
Municipio Federal e dos Terri·
tórlos regular-se-ão por lei federal, observado o disposto no
art. 124.
Art. 26. O Município Federal
será. administrado por Prefe1·
to de nomeação do Presidente
da Repúbllca. e ·regido por lels
elaboradas pelo Senado Fede·
ral, na forma de seu Regimen·
to Interno.
§ 1.° Far-se-á. a nomeação
do Prefeito depois que o Senado houver dado o assentimen.
to ao nome proposto Pelo Presidente da República.
§ 2.o O Prefeito será de li·
vre demissão".
g) no Município Federal deve.
rão ser realizadas eleições para
Presidente e Vlce-Presid~nte.
EnC'errada a reunião às 18 horas,
iniciou-se a segundà reunião às 21
horas, quando se dellberou o seguinte:
h) a composição do Tribunal
Superior Eleitoral é adotada pela
Comissão como previsto no proje.
to do Senador Jefferson de Aguiar
e do Deputado Adauto Cardoso,
que mantinham o texto constltu·
clonai vlgen te e 9JColhiam a cria·
ção da corregedoria;
I) a avocatória não é admiti·
da pela Comissão, facultando-se ao
Tribunal autorizar o desa.foramen·
to do processo de um para outro
Tribunal Regional Eleitoral, por
unanimidade;
j) a sede do Supremo Tribunal
Federal, Tribunal Feder&! de Re.
cursos, Tribunal Superior do Tra·
balho, Tribunal Superior Eleitoral
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e Superior Tribun·al Militar poderá
continuar, provisoriamente, na C'l·
dade do Rio de Janeiro, pelo prazo
máx!mo de dois anos, a. partir da
data da transferência da Capital,
salvo decisão do próprio .Tribunal,
que determine a efetivação da
transferência da. sede antes do têr·
mo final do prazo improrrogável
previsto neste artigo, - contra o
voto do Relator;
· k) sôbre o . primeiro provimen·
to dos cargos da magistratura do
Municiplo Federal, a Comissão
aprovou o seguinte :

"Art. . . No primeiro provi·
mento dos cargos previstos na.
Lei de Organização .Tudiciária
do Municipio Federal poderão
ser aproveitados, nos respecti·
vos cargos, Desembargadores,
Juizes e membros do Ministério Público do atual Distrito
Federal e dos Estados,· que não
tenham mais de 60 anos de
idade".
1) aeolheu-se a oficialização dos
cartórios do Municipio Federal de
acôrdo com o art. 'l.o da propos·
ta Ministerial, com a inclusão do
seguinte :

Parágrafo único. Os serventuárlos e tabel!ães do Munici·
pio Federal perceberão os ·ven·cimentos fixos determinados
em lei.
m) ficou prejudicada a proposta Ministerial de criação de eargos
de substitutos dos Ministros do
Tribunal Federal de Recursos, aco·
'lhendo-se a · sua substituição por
Desemba.rgadores do Tribunal de
Justiça do Municipio .Federal;
n) foi aprovada a emenda do
Deputado Brasillo Machado Neto,
de representação das categorias
. profissionais e econômica.s pelas
.confederações Nacionais e Canse·
lhos Federais, no Municipio Fede·
ral, verbis :
"Art. . . No Municiplo Fede.
ral não poderão se constituir
ou funcionar entidades de

elasse, representativas de lnte.
rêsses locais ou . regionais, de
caráter econômico ou profissional.
§ 2. 0 Os ln terêsses Joca.ls, de
caráter econômico ou profissio·
· na!, serão representados pelas
respectivas Confederações Naclonais ou Conselhos Federais".
Foi encerrada a reunião .àg 23,30,
com a conelusão dos trabalhos :da
Comissão referentes ao Munlcfplo
Federal.
·
Prosseguindo nos trabalhos de
elaboração dos estatutos juridlcos
relativos ao Estado da Guanabara,
a Comissão Mista reuniu-se às 9·hora.s de 28 de abril de 1959, no salão de despat~hos do Paláaio da Al·
vorada, em Brasflla.
Submetida à discussão e votação
a matéria relacionada com o Estado da. Guanabara, decidiu-se o se.
gulnte:
a) a transferência dos serviços
e pessoal do atual Distrito Federal
será regulada por preceitos previstos nos projetas dos Senadores
João IVlllasbôas e Jefferson de
Aguiar, emendas do Deputado
Ada.uto Cardoso e sugestões dos magistrados, nos seguintes têrmos :
Art. 1.o A partir da data da
transferência da Capital para
o Municiplo Federal, a justiça
loca.l do Distrito Federal pas·
sará a Integrar o Estado da
Guanabara, para o qual são
transferidos, na mesma data.,
o Ministério Público local, as
Policias Civil, M111tar, Espeaial
e Municipal, o Corpo de Bom·
belros, o pessoal ativo do atual
Distrito Federal e todos os ser·
viços públicos da sua. economia
Interna, por êle custeados ou
pela União Federal.
§ 1.0 O Estado da Guanaba·
ra arrecadará o lmpõsto . de
consumo, no seu território, para a.tender as despesas de
custeio do pessoal que lhe é
transferido, prestando contas
anuais dos saldos porventura

apurados em cada exercicio fi·
nancelro.
§ 2. 0 Os funcionários
ln·
cumbldos .da arrecadação serão
cedidos pela União Federal,
mediante acôrdo.
§ 3.o Os aumentos de remu·
neração ou quaisquer vanta.
gens outorgadas pelo Estado
aos servidores que Integram os
seus serviços correrão por sua.
conta exclusiva.
§ 4.o São transferidos para
o Estado da Guanabara todos
os encargos, atos e contratos
vigentes: dos quais participou
o Distrito Federal, bem como
todos os bens, direitos e ações
Qêste.
Art. 2.0 O Poder Execmtivo
fica autorizado a doar os imó·
veis e a transferir os órgãos
e servidores públlcos indispen·
sáveis à organização e instala·
ção do Estado da Guanabara,
institufdo pelo § 4.0. do art. 4.0
do Ato· das Disposições Cons·
titucionais Transitórias, de 18
de setembro de 1946.
Parágrafo único. Os imó·
veis doados ao Estado da Gua·
na.bara reverterão ao patrimô·
nio da União Federal, se fo·
rem destinados pelo donatário,
em qualquer tempo, a outros
fins que não os previstos nes·
ta lei.
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bl fica estabelecido que as ele!·
ções no Estado da Guanabara de·
verão realizar-se 'até 120 dia.s an
tes da data fixada para a mudan·
ça da Capital", de acôrdo ·com a de·
signação que o Tribunal Regional
Eleitora,! adotar", - contra o voto
do Senador João Villasbôas;
cl decidiu-se que a Assembléia
Legislativa elaborará a Constitui·
ção Estadual. extinguindo-se o
mandato dos atuais Vereadores da
Câmara Municipal do Distrito F.:.
dP.ral na data da transferência da.
Capital e conseqüente Investidura
dos Deputados à Assembléia Legis·
lat!va, - por unanimidade;
d) fixou-se em 40 o número da
Deputa.dos à Assembléia Leglslat!·
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va, até a Constituição Estadual delibere a respeito, desprezando·se o
cntéTio demográfico previsto no
art. 58 da Constituição Federal,
como foi defendido pelo Sr. João
Machado;
e) foi aprovada emenda do
Deputado Adauto Cardoso, permi·
tindo ·se ao Govetna.dor eleito
a prerrogativa de expedir decretos- ·
leis, consoante norma anterior do
art. 12 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e nos
têrmos da seguinte emenda :
"Art.. . . Até que se tenha
promulgado ou a.dotado a
Constituição Estadual, o Qo.
vernador do Estado da Guanabara terá a faculdade de ex.
pedir decretos-leis em matéria
de competência esta.dual ou
municipal".
f) com referência aos preceitos
transitórios, além de outros já enumerados, foi adotado o seguinte :
"Art. . . Até 120 dias antes
da data fixada em lei pa.ra a
transferência da Capital, serão
realizadas as eleições no terri·
tório do atual Distrito Fede·
ral:
I - para Governador e Vice·
Governador do·Estado da Gua·
nabara;
II ,..... para a Assembléia ,Le.
g!slativa, composta. de 40 Deputados, inalterável na primeira
legislatura, a qual funcionará,
pelo pra.zo de 120 dias a contar da sua instalação, como
Assembléia Constituinte.
§ 1.o Para estas eleições
prevalecerão as inelegibUidades prevista.s nos incisos I, m
e IV do § 7.0 do art. 11 dêste
Ato.
§ 2.o Diplomados os Depu·
tados à Assembléia Legislativa
do Estado da Guanabara, reun!r·se-ão, no recinto da atual
Câmara. do Distrito Federal.
no dia imediato à. mudança da
Capital, por convoC'!Ição do
Presidente do Tribunal Regio·

-74nal Eleitoral, que presldlrá a
reunião, os empossará e promoverá a eleição e posse da
Mes~ da Assembléia, que se
comporá de um Presidente, um
Vice-Presidente e quatro Secretários.
I 3.o Empossada a Mesa, perante ela serão deferidos os
• compromissos e realizadas as
posses do Governador e VlceGovernador.
§ 4.o Se, dentro do prazo estabelecido no inciso n do parágra.fo 5.0 , a Assembléia não
houver promulgado a Constituição Estadual, será adotada
a Constituição do Estado do
Rio de Janeiro no que couber
até que seja reformada pelo
processo nela. determinado".
g) ficou decidido que os mandatos do Governador, ViC'e-Governador e Deputados à Assembléia
Legislativa terminarão em 31 de
janeiro de 1963, para que possa
ocorrer a coincidência dos mandar
tos eletlvos;
h) foi debatida a questão referente à aplicação da Emenda Cons.
titucional n.0 2, de 3 de julho de
1956, na contigência de não se operar a transferência. da Capital para o Municipio Federal e de não
se realizarem as eleições para os
cargos eletlvos do Estado da Guanabara.. Deliberou-se que, ressai·
vada esta hipótese e as questões
que poderão surgir, fôsse adotada
a seguinte emenda :
"Art. . . A Emenda Constitucional n.o 2, de 3 de julho
de 1956, considerar-se-á revogada. na data. da transferência da
Capital da RepúbUca para o
Municipio Federal. ·
1 1.° Caso se não efetlve a
transferência. no prazo marcado na Lei n. 0 3.273, de 1 de
outubro de 1957, o Tribuna.l
Regional Eleitoral determinará ·a real!za.ção de eleições para Prefeito e Vereadores do
Distrito Federal, desde que
ocorra a posslbllldade de os ele!- .

tos exercerem o mandato pelo
prazo minlmo de um a.no.
§ 2.o Se não ocorrer a hipótese do parágrafo anterior, o
Presld<'nte da República nomeará o Prefeito do ·Distrito
Federal, que exercerá o cargo
até a data da. transferência.
da Capital."
1) as inelegibl11dades serão reguladas pelos incisos I, m e IV
do § 7.0 do art. 11 do Ato das Disposições Constitucionais Tra.nsltórlas, C'onforme redação consignada
na letra f dêste parecer;
j) embora previsto e consagrado pela· Constituição Federal, resolveu-se dar realce às imunidades,
impedlmentos e ga.rantias outorgadas aos Deputados estaduais, em
conformidade com os arts. 44, 45,
48 e 50 da Constituição Federal;
k) procurando evitar um hiato
na fase de transição, decidiu-se a
prorroglbÇão das leis orçamentárias
de Impostos e outras vigentes no
atual Distrito Federal, até que elaboradas e votadas pela Assembléia
Legislativa do Estado da Gua.nabara as que as substituirão na organização estadual.
Elaborados os projetas, de acõrdo com o pronuncia-mento dos
membros da Comissão Mista (projetas anexos) , fica encerrada a
missão do rela to r, transferindo·se
os misteres mais afanosos ao Plenário das duas Casa.s do Congresso
Nacional, na porfia permanente
pelo engrandeC'Imento desta Nação.

Cunha Mello, Presidente. - Jefferson de A~iar, Relator. - João
Villas'Mas. - Eloy Dutra. - Brasflio Machado Neto. - Adauto Car-

doso.
PROJETOS A QUE SE REFERE

O RELATóRIO
Projeto de Emenda CÕnstituC'Ional

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgam, nos têrmos do art. 271, § 4.0,
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Art. 1.0 Os parágrafos 1.0 e 2.o
do art. 1.0 , os arts. 25, 26, 60, 63
e 110 e o parágrafo único do art
112 da. Constituição Federal pas:
sam a vigorar com a seguinte redac;ão :
"Art. 1.o ................ ..
I 1.0 A União compreende,
além dos Estados, o Municlpio
Federal e os Territórios.
§ 2.0 A Capital da União
tem sede na cidade de Brasllla no Municlplo Federal.
Art. 25. A organizac;ã.o admlnAstrativa e a judiciária do
Municlpio. Federal e dos Territórios regular-se-ão Por lei federal, observado o disposto no
art. 124.
Art. 26. O Municlpio Fede·
ral será administrado por Prefeito de nomeação do Presidente da República, e regido por
leis elaboradas pelo Senado Federal, na forma de seu Regimento Intemo.
§ 1,0 Far-se·á a nomeação
do Prefeito depois que o Senado Federal houver dado assentimento ao nome proposto pelo
Presidente da Repúbliea.
· § 2.o O Prefeito será de llvrP. demissão.
§ 3.0 Os vencimentos dos
Desembargadores do Tribuna.!
de Justiça serão fixados em
quantia não inferior a setenta por cento do que recebem
os Ministros do Supremo Tribunal Federal; e os demais
Juizes vitallcios com a diferença não excedente a trinta por
cento de uma. para outra P.ntrância mais elevada, não menos de dois terços dos venci·
mentos .dos Desembargadores.
§ 4,o Apllcam.se as normas
contidas no art. 70 à sanção
e aos vetos apostos pelo Presidente da República à leglsl~
ção prevista neste artigo.

§ s.o Ao Munlciplo Federal
pertencem os mesmos Impostos ~tribuidos por esta Constltulçao aos Estados e aos Munlcipios, no seu território
§ 6,o No Municipio Federal
só se realizarão eleições para
Presidente e Vlce-Presidente
da República..
Art. 60. O Senado Federal
compõe-se de representantes
dos Estados, eleitos segundo 0
principio majoritâno.
§ l,O cada Estado elegerá
três Senadores.
§ 2.0 O mandato do Senador será de oito anos.
§ 3.0 A represen tac;ão de
cada. Estado renovar-se-á de ·
quatro em quatro anos, alternadamente por um e por dois
terços.
§ 4.0 Substituirá o Senador
ou suceder-lhe-á nos têrmos do
art. 52, o Suplente com êle
eleito".
·
"Art. 63. Compete também
privativamente ao Senado Federal:
I - aprova.r. mediante voto
secreto. a escolha de magistrados, nos casos estabelecidos
por esta Constituição. de Proeurador Geral da República
dos Ministros do Tribunal d~
Oontas, do Prefeito do IMuniciPio Federal. dos membros do
Conselho Naclona.l de Econo.
mia e dos chefes de missão diplomática de caráter permanente;
II - autorizar os empréstimos externos dos Estados e dos
municlpios;
III - votar o orçamento e a
legislação ordinária do Munlci·
pio Federal;
IV - deliberar sôbre os vetos opostos à legislação referi. da na alinea anterior, pelo
'Presidente da República, observado, no que couber o disposto
no art. 70.
"Art. 70. O Tribunal Superior Eleitoral, com sede na Ca·

-7.6pita! da. República, compor.
se-á :
I - media.nte eleição em es.
crutinio secreto :
a) de três juizes escolhidos
pelo Supremo Tribunal Federal
dentre os seus Ministros;
b) de dois juizes escolhidos
pelo Tribunal Federal de Re·
cursos, dentre os seus juizes.
II - por nomeação do Presidente da República, de dois
entre seis cidadãos de notável
saber juridlco e reputação ill·
bada, que não sejam incompativeis por lei, indicados pelo
Supremo Tribunal Federal.
I 1.o O Tribunal Superior
Eleitoral elegerá, anualmente,
dentre os Ministros do Supre.mo Tribunal Federal, o seu
Presidente, Vice-Presldente e
Corregedor, cabendo a êste a
jurisdição .correclonal sôbre to.
dos os Tribunais Regionais, na
forma em que a lei e o Regimento Interno prescreverem.
§ 2.0 O Tribunal Superior
Eleitoral poderá, na Iminência
de grave perturbação no funcionamento dos órgãos representativos, judiciários ou ele!·
torais, federais ou estaduais,
desaforar o processo de apuração das eleições para Tribu·
na! Regional de outro Estado.
O desaforamento- será regula·
do por lei ou, à falta desta,
nas instruções expedidas pelo
Tribunal Superior Eleitoral.
"Art. 112. . ................ .
- Parágrafo único. .O Presidente e o Vice-Presldente do
Tribunal Regional Eleitoral serão eleitos dentre os três Descmba.rgadores do Tribunal de
Justiça, cabendo ao outro a
Corregedoria Regional".
Art. 2. 0 Ao art. 141, 1 16, da
Constituição Federal, acrescente-se
o seguinte:
"O regime de propriedade
das terras e dos · bens Imóveis
situados na ãrea do Munlciplo
'Federal e a ordem económica

e social nêle organizada fica.
rão sujeitos às ·disposições espectais que a legislação ordiná·
ria prescrever, a fim de que se
preserve a sua destinação de
se>de dos Poderes da República".
Art. s.o O art. 159 da Constituição Federal passa a vigorar com
os seguintes parágrafos :
1.0 No Municipio Federal
não se poderão constituir ou
funcionar entidades de classe,
representativas de interêsses
locais ou regionais, de ca,rãtel'
económico ou profissional.
§ 2. 0 Os · lnterêsses locais,
de caráter eeonômico ou profissional, serão· representados
pelas respectivas Confederações Nacionais ou Conselhos
Federais".
"§

Art. 4.0 A expressão "Distrito
Federal" é substituida por "Municipio Federal" nos seguintes dispa.
sitlvos da. Constituição Federal :
letras c e t do inciso I do art. 101;
arts. 111, 127, 171, 183 e 201.
Art. 5.0 São suprimidas as expressões "ao Distrito Federal", ''o
Distrito Federal", "do Distrito Federal" e "pelo Distrito Federal" nos
seguintes dispositivos da Oonstltulção Federal : § 2. 0 do art. 1.0; artigos 27, 30, 31, 32 e 56; § 1.0 do
art. 58; letra d do inciso I do a.rt.
101; e art. 169.
Disposições Tran8ttórl.as

Art. e.o Dentro de trinta dias
da publicação da pres!!nte Emenda Constitucional, o Presidente da
República enviará ao Congresso
N'a.cional os proj etos de Lei Orgânica do Municipio Federal e da
sua organização judielárla e, ao
Senado Federal, o projeto do quadro funcional do Govêrno local,.
com os respectivos vencimentos.
Art. 7.o Os ministros do Trlbu·
nas! Federal de Recursos serão subs·
tituidos nos seus impedimentos e
licenças, pelos Desembargadores

f:

-77-

.i

do Tribunal de Justiça do Munlcí·
pio Federal.
Art. s.o No primeiro provimento dos cargos previstos na Lei de
Organização Judiciária do Munici.
pio Federal poderão ser aproveita.
dos, nos res,pectivos cargos, Desem.
bargadores, Juizes e Membros do
Ministério Público do atual Dlstrl.
to Federal e dos Estados, que não
tenham mais de 60 anos de idade.
tArt. g,o Enquanto não fôr votado o. Regimento de Custas da
Justiça do Município Federal, apU
car-se·á o do atual Distrito Fede.
ral, cobrando-se, porém, em sêlos,
nos respectivos autos, os emolu·
mentes, custas e quaisquer Impor.
tânclas taxadas para os atas dos
serventuárlos da justiça em geral.
Parágrafo único. Os serventuá·
rios e tabeliães do Município Fede.
ral perceberão vencimentos fixos
· determinados em lei.
Art. 10. As nomeações do Prefei·
to, dos Maglstràdos e dos ·órgãos au·
xiliares da Justiça do Município Fe·
dera! deverão ser feitas com a ne·
cessária. .antecedência, para que tomem posse e entrem em exercício
no ·dia fixado em lei para a efetiva·
ção da mudança da Capital.
Art. 11. A sede do Supremo Tri·
bunal Federal, Tribunal Federal de
Recursos, Tribunal Superior do
Trabalho, Tribunal S·uperlor Eleito.
ral e Superior Tribunal Mllltar po·
derá continuar, provisôria.mente,
na Cidade do Rio de Janeiro, pelo
prazo máximo de dois anos, a partir da data da transferência da Ca·
pita!,. salvo decisão do próprio Tri·
bunal, que determine a efetivac;ão
da mudan~ da sede antes do têrmo final do. prazo improrrogável
previsto neste artigo.
Sala . das Sessões, em 6 de maio
de 1959. - Cunha Mello. - Jefter·
son de Aguiar. - João Villasbôas.
- Eloy Dutra.. - Brasílio Machado
Neto. - Adauto Cardoso.

PROJETO DE EMENDA
. CONSTITUCIONAL .
·As Mesas ·da Câmara dos Depu.
tàdos e do Senado Federal promUl·

gam, nos têrmos do art. 2i7, 1 4.o,
da Constituição Federa.!, a seguinte
Emenda Constitucional
Art. 1.0 Acrescentem-se ao art.
4.0 do Ato das Disposições Consti·
tuclona.is Transitórias, os seguintes
parágrafos:
§ 5.0 Até 120 dias antes da
data. fixada em lei para a trans.
ferência da Capital, serão rea·
l!zadas as eleições no terrltó·
rio do atual Distrito Federal :
I - para Governador e ViceGovemador do Esta.do da Guanabara;
fi·- para a. Assembléia Le·
glslativa, composta de 40
Deputados, inalterável na. pri·
meira legislatura, a. qual funcionará, pelo prazo de 120 dias,
a contar da sua instalação,
como Assembléia Constituinte.
§ 6.o Para estas eleições
prevalecerão .as 1nelegibUlda·
des previstas nos incisos I, II
e IV do § 7.o do art. 11 dêilte
Ato.
·
§ 7.o Diplomados .os ,Depu·
tados à Assembléia ,Legislativa do . Estado da Guanabara,
reunir-se-ão, no recinto ,da
atual Câmara. do. Distrito Fede·
ral, no dia imediato. à mudan·
c;a . da capital, por convoc~Kão
do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que presidirá a
reunião, os empossará .e pro, moverá a eleição e posse da
Mesa da Assembléia, que se
·comporá de um Presidente, um
Vice-Presldente e quatro Secretários.
§ · s:o Empossada a Mesa.
perante ela serão deferidos os
compromissos e real!zadas as
posses do Governador e Vlr.P.·
Governador.
§ g,o Se dentro do prazo es·
tabelecido no Inciso II do'r 5.0
a.· Assembléia não houver pro·
mulgado a · Constituição Esta·
dual, será adotada a constl·
tuição.do:Estado·do Rio de Ja·
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neiro, até que seja reformada
pelo processo nela estabelecido.
§ 10. Até que se tenha. promulgado ou adotado a Const!.
tulção Estadual, o Governador
do Estado da Guanabara terá
a faculdade de expedir decretos-leis em matéria de C'ompetência estadual ou municipal.
§ 11. Findos os trabalhos
da Constituinte, a Assembléia
entrará na sua função de Le·
gislativo ordinário, fixando,
inlicialmente, os subsidios do
Governador, Vice-Governa.dor e
dos Deputados, que, até então,
perceberão os atualmente atribuidos ao Prefeito, Secretários
e Vereadores do Distrito Federal.
Art. 2.o Os Senadores e Deputados Federais,· eleitos pelo atual
Distrito Federal passarão a representar, no Congresso Nacional, o
Estado e o povo do Estado da Guanabara, a partir da data. da mu·
dança da Capital.
Art. 3.0 Os mandatos dos Verea·
dores do atua.l Distrito Federal extinguem-se no dia da transferência
da Capital da União para o Muni·
cipio Pederal.
·
0
Art. 4. Os mandatos do Governador, do Vice-Govemador e dos
Deputa.dos, eleitos nos têrmos do
a:rt. 5.o do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, ter·
mina:r:ão a 31 de janeiro de 1963.
Art. 5.o A partir da data da
transferência da Ca.pltal para o
Munlcipio Federal, a Justiça loaal
do Distrito Federal passará a lnte·
grar o Estado da Guanabara, para
o qual são transferidos, na mesma
data, o Ministério Públlco local, as
Policias Clvll, !Mllitar, Especial e
Munlcipa.l, o Corpo de Bombeiros,
o pessoal atlvo e !nativo do atual
Distrito Federal e todos os serviços
públicos da sua economia interna,
por êle ·custeados ou pela União
Federal.
§ 1.o O Estado da Guanabara
arrecadará o lmpôsto de consumo,
no seu território, para atender as
despesas de custeio do pessoal que

lhe é transferido, prestando contas
anuais dos saldos porventura apurados em c-ada exercicio financeiro.
§ 2.o Os funcionários incumbi·
dos da arrecadação serão cedidos
pela União Federal, mediante
acôrdo.
§ 3.o Os aumentos de remuneração ou quaisquer va.ntagens outorgadas pelo Estado aos servidores
que integram os seus serviços correrão por sua conta exclusiva.
§ 4.o São transferidos para o
Estado da Guanab111ra todos os encargos, atos e contratos vigentes,
dos quais participou o Distrito Fe·
deral, bem como todos os bens, di·
reitos e ações dêste.
Art. 6.0 O Poder Executivo fiaa
autorizado a doar os imóveis e a.
transferir os órgãos e servidores
públicos indispensáveis à organização e instalação do Estado da Gua·
nabara, instituido pelo § 4.o do art.
4.o do Ato da.s Disposições Constitucionais Transitórias, de 18 de
setembro de 1946.
Parágrafo único. Os imóveis
doados ao Estado da Guanabara
reverterão ao patrimônio da União
Federa.!, se forem destinados pelo
donatário, em qualquer tempo, a
outros fins que não os previstos nesta emenda.
Art. 7.o Consideram-se prorrogadas a Lei Orçamentária, as de 1m·
postos e as demais vigentes no DJs.
trito Federal, até que seja.m votadas, pela Assembléia Legislativa de.
Estado da Guanabara, as leis correspondentes àquelas.
Art. 8.o Aos Deputados à Assembléia. Legislativa do Estado da Guanabara se apllcam os dispositivos
dos arts. 44, 48 e 50 da Constitui·
ção Federal.
Art. 9.o A· Emenda Constitucional n.o 2, de 3 de julho de 1~56,
considerar-se-á revogada na data
da. transferência da Capital da Repúbllca para o Municlpio Federal.
§ 1.o Caso se não efetive a
transferência no prazo marcado na
Lei n.o 3.273, de 1.o de outubro de
1957, o Tribunal Regional Eleito·
ral determinará ar realização de
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do Distrito Federal, desde que ocor.
ra a. possibiUdade de os eleitos exercerem o mandato pelo prazo minimo de um ano.
§ 2.o Se não ocorrer a :hipótese
do parágrafo anterior, o Presidente da República nomeará o Prefei·
to do Distrito Federal, que exercerá o cargo até a data da transfe·
rência da Capital.
Bala das Sessões, em 6 de maio
de 1959. - Cunha. Mello, - Jef·

terson de Aguiar. - João Vtllas·
!Hías. - Elav Dutra. - Brasília
Machado Neto. - Adauto Cardoso.
O SR. PRESIDENTE - Será publicada a matéria que acaba de ser
lida.
Sôbre a mesa, dois projetas de
emenda à Constituição.

São lidos os seguintes :
PROJETO llE EMENDA CO:NS'riTUCioNAL

N.o 1, de 195-9

-'.·

As Mesas da Câ.mara dos Depu·
tados e do Senado Federal promul·
gam, nos têrmos do art. 217, § 4;0 ,
da Constituição Federal, a seguinte
EMENDA CONSTITUCIONAL N,o,,.

Dispiíe sôbre a organização
polltica, ad.ministrattva e 1udí·
cfária da futura Capital d.a Jle.
pública.

Art. 1.0 Os parágrafos 1.0 e 2. 0
do art. 1.0 , os arts. 25, 26. 60, 6S e
110 e o parágrafo único do art. 112
da Constituição Federal, passam a
vigorar com a seguinte redação :
"Art. 1.o .................. .
§ 1.0 A União compreende,
.além dos Estados, o Municiplo
Federal e os Territórios.
§ 2.o A Capital da União
tem sede na cidade de Brasllla,
no Municlplo Federal.

Art. 25. A organização ad·
minlstrativa e a judiciária do
Munlciplo Federal e dos Territórios, regular-se-ão por lei fe.
dera!, observado o disposto no
art. 124.
Art. 26. O Municipio Federal será administrado por Prefeito de nomeação do Presidente da República, e regido por
leis elaboradas pelo Senado Fe·
dera!, na forma de seu Regimento Intemo.
§ 1.0 Far-se-á a nomeação
do Prefeito depois que o Se·
nado Federal houver dado assentimento ao nome proposto
pelo Presidente da República.
§ 2.0 O Prefeito será de 11·
vre demissão.
1 s.o Os vencimentos dos
Desembargadores do Tribunal
de Justiça. serão fixados em
quantia não inferior a seten·
ta por cento do que recebem
os Ministros do Supremo Trl·
bunal Federal; e os demais
Juizes vitaliclos C'Om a diferença não excedente a trinta
por .cento de uma para outra
entrância mais elevada não
menos de dois têrços dos ven·
cimentos dos Desembargado·
res.
§ 4,o Aplicam-se as normas
contidas no art. 70 à sanção
e aos vetos apostos pelo Presi·
dente da República à legisla·
ção prevista neste artigo.
§ 5.o Ao Municiplo Federal
pertencem os mesmos impos.
tos atrlbuidos por esta Constituição aos Estados e aos Mu·
niciplos, no seu território.
·
§ s.o No IMuniC'ipio~ Federal
só se realizarão elelçoes para
Presidente e Vlce-Presidente da
República. ..
· Art. 60. O Senado Federal
compõe-se de representantes
dos Estados, eleitos segundo o
principio majoritário .
1 1.o cada Estado elegerá
três Senadores.
§ 2.0 o mandato do Senador
será de oito anos.
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·3.0 A representação de
§ 1.0 O Tribunal Superior
cada Estado renovar-se·á. de
Eleitoral elegerá, anualmente,
dentre os Ministros do Suprequatro em qua.tro anos, alter·
nadamente, por um e por dois
mo Tribunal· Federal, o seu
Presidente, Vice-Presidente e
terços.
Corregedor, cabendo a êste a
§ 4.0 Substituirá. o Senador,
jurisdição correcional sõbre toou suceder-lhe-é. nos têrmos do
dos os Tribunais Regionais, na
art. 52, o Suplente com êle
forma em que a lei e o Regieleito".
mento
Intemo prescreverem.
"Art. 63. Oompete também
I 2.0 O Tribuna.! Superior
privativamente ao Senado FeEleitoral poderá, na iminência
deral :
de grave perturbação no funI - aprovar, med1ante voto
cionamento
dos órgãos · represecreto, a escolha de Magistrasentativos,
judiciários
o11 eleidos, nos casos estabelecidos
torais,
federais
ou
estaduais,
por esta Constituição, de Pro·
desaforar o processo de apucurador Geral da República,
ração
da.s eleições para Tribudós Ministros do Tribunal de
nal
Regional
de outro Estado.
contas, do Prefeito do MuniO
desaforamento
será regulacipio Federal, dos membros do
do
por
lei,
ou,
à
falta
desta, nas
Conselho Nacional de Econoexped1das
pelo Trl·
instruções
mia e dos chefes de missão di·
bunal
Superior
Eleitoral.
plomática de ca.rá.ter perma"Art. 112. . ..
~.
nente;
II - autorizar os empréstiParágrafo único. O Presl·
dente e o Vice-Presidente do
mos externos dos Estados e dos
Tribunal Regional Eleitoral se.
Munlciplos;
·
rão eleitos .dl!ntre os três l)e.
m - votar o orçamento e a
sembargadores do Tribunal de
legislação ord1nária do Munlci·
Justiça, cabendo, ao outro, a
pio Federal;
· ·
Corregedoria
Regional."
, 1V - deliberar sôbre os ve·
• : tos . opostos à legislação referi·
Art. 2.o Ao art. 141, § 18, da
. ' . . da na alinear anterior, pelo Pre- Constituição Federal, acrescente-se
sidente da República, observa- o seguinte:
do, no que couber, o disposto
·
no. art. 70.
"O regime de propriedade
"Art.. 110. O Tribunal Supe.
das terras e dos bens imóveis
rior Eleitoral, com sede na Casituados na área· do :Munici·
pital da República, compor·
pio Federal, e a · ordem económica e social nêle ··organizada,
se-á:
ficarão
sujeitos às disj)osições
I - mediante eleição em esespeciais
que ar legislação ordi·
crutinlo secreto : .
nárla prescrever, a fim dê que
a.) i:le três Juizes escolhidos
se preserve a sua ·destinação
pelo Suprem·o Tribunal Fede·
de
sede dos Poderes da Repú·
ral, dentre os seus Ministros;
blica".
b) de dois Juizes escolhidos
pelo Tribunal Federal de Re·
Art. s.o O art. 159, da Consti· cursos, dentre os seus Juizes.
tuição Federal, passa a vigorar com
II - por nomeação do Presl· os seguintes pllil'ágrafos :
· .dente da República, de dois
dentre· seis cldadãoil de notável
"I 1.0 No Municipio Fede·
ral não poderão se constituir
saber juridico e reputação 111ou
funcionar entidades de elas.
bada, que não sejam lncompa.
se,
representativas· de interês· ·
. tfveis por . lei, ind1cados pelo
ses locais ou regionais, de ca·
Supremo .Tribunal Federal.
§

o ••• o • o •••• o

'I
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ráter económico ou profissional.
§ 2.0 Os intetêsses locais,
de caráter económico ou pro·flssiona.l serão rEU>resentados
pelas respectiva.s Confederações Nacionais ou Conselhos
Federais".

,.,

;j
'

'

Art. 4.o A expressão "Distrito
Federal" é substituída por "Município Federal", nos seguintes dispositivos da Constituição Federal :
letras c e t, do Inciso I do art. 101;
arts. 111, 127, 171, 188 e 201.
Art. 5.0 São suprimidas as ex:·
pressões "ao Distrito Federa,!", "o
Distrito Federal", "do Distrito Federa.J," e "pelo Distrito Federal"
nos seguintes dispositivos da Constituição Federal, § 2°, do art. 15;
arts. 27, 30, 31, 32 e 56; § 1.o do
art. 58; letra d, do Inciso I do
art. 101; e art. 169.
Dlsposfções Transitórias

',

• /J

'

''

·'

I

',li

I

.I
,!

~

:I

I

Art. 8.o Dentro de trinta dias
da publ1cação da presente Emen·
da Constitucional, o Presidente da
Rep1'lblica enviará ao Congresso
Nacional os projetas da. Lei Orgã·
nica. do Município Federal e da
sua organização judiciária e, ao Senado Federal, o projeto do quadro
functonal do Govêmo local, com
os respectivos vencimentos
Art. 7.o Os Ministros do Tribunal Federal de Recursos serão subStitufdos, nos seus impedimentos e
licenças, pelos Desembargadores do
Tribunal de Justiça do :Município
Federal.
Art. s.o N'o primeiro provimento· dos cargos previstos na. Lei de
Orgaonização Judiciâ:ria do Município poderão ser aproveitados, nos
respectivos cargos. Desembargado·
res, Juizes e membros do Ministério Públlco do atual Distrito Federal e dos Estados, que não tenham
mais de 80 anos de idade.
Art. p,o Enquanto não fôr votado o Regimento de CustlbS da .Justiça do Munlcfplo Federal, aplicarse-é. . o do atua.I Distrito Federal,
cobrando-se, porém, em selos, nos

respectivos autos, os emolumentos,
custas e quaisquer importâncias
taxadas pa.ra. os a.tos dos serventué.rios da justiça. em geral.
Parágrafo único. Os serventuário& e tabellães do Municipio Federal perceberão vencimentos fixos
determinados em lei.
Art. 10. As nomeações do Prefeito, dos Magistrados e dos órgãos
auxiliares da. Justiça do Mu.nicipio
Federal deverão ser feitas com a.
necessária antecedência, para que
tomem posse e entrem em exerci·
cto no dia fixado em lei para a
efetivação da. mudança da Capital.
Art. 11. A sede do Supremo Trl·
bunal Federal, Tribunal Federal de
Recursos, Tribunal Superior do
Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e Superior TribUrnal Militar,
poderá continuar, provisoriamente,
na cida.de do Rio de Janeiro, pelo
prazo máximo de dois anos, a partir da data da transferência. da.
Capital, salvo decisão do próprio
Tribunal, que determine a efetivação da. mudan.ça. da sede antes
do têrmo do prazo improrrogável
previsto neste artigo.
Sala das Sessões, em 8 de maio
de 1959. - Cunha Mello, - Arl'!nd.o Rodrigues. - Saulo Ramos. Argemtro de Figueiredo. - Lamet-ra Btttencourt. - Gaspar Velloso.
- Jo6.o Vtllasbôas. - Zachartas de
Assumpç6.o. - Ltno de Mattos. Mour6.o Vieira. - Padre Calazans.
- Eug~to d.e Barros. - Lima Guímariies. - X:ourtval Fontes. - Ruy
Carnetro. - Rut Palmeira. - Freitas Cava1co.ntt. - Lima Teixeira.
- Novaes Filho - Dix-Huit Rosa·do. - Arg Vianna. - Filinto Mf.ll·
ler. - Ovfdio Teixeira. - Bandeira vaughan. - Barros Carvalho.
Irtneu Bornhausen. João
Mendes. - Caiailo de Castro. - Alô
Gutmar6.es. - Vtctortno Fretre. Fausto Cabral. - Silvestre Pértcles.
- Francisco Gallottf. - Vtvalào
Ltma. - Tacfano de Mello. - Benedtcto Valladares. Hertbaldo
Vieira. - Regt.naldo Fernandes. Sebasttilo Archer.- Paulo Ferrtandes.
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N.o 2, de 1959
As Mesas da Càm111ra dos Deputados e do senado Federal promulgam, nos têrmos do art. 217, § 4.0 ,
da Constituição Federal, a seguinte
EMENDA õàNSTITUCIONAL

N.O .•.
Acrescenta dtsposiç6es ao
art. 4.0 do Ato das Dtspostções
Constttu.ctonais
Transttórtas,
regulllidoras ela transformação elo atual Dtstrtto Fede·
ral em Estado da Guanabara.

Art. 1.0 Acrescentem-se ao art.
4. do Ato das Disposições Constltuctonais Transitórias os seguintes parágrafos :
0

da Assembléia, que se compo.
rá de um Presidente, um VicePresldente e quatro Secretá·
rios.
§ a.o Empossada a Mesa,
perante ela serão deferidos os
compromissos e realizadas as
posses do Governador e ViceGoverna.dor.
1 9.o Se, dentro do prazo
estabelecido no Inciso n do
§ s.o, a Assembléia não houver
promulgado a Constituição Es·
tadual, será ~dotada a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, até que seja reformada
pelo processo nela estabelecido.
§ 10. Até que se tenha pro·
mulgado ou adotado a Constituição Estadual, o Governador
do Estado da Guan111bara terá
a faculdade de ·expedir decretos-leis em matéria de competência estadual ou municipal.
§ 11. Findos os trabalhos
da Constituinte, a Assembléia.
entrará na sua função de le·
gislativo ordinário, fixando,
Inicialmente, os subsidias do
Governador, Vice-Governador
e dos Deputados, que, até então, perceberão os atualmente
atribuidos ao Prefeito, Secretários e verea.dores do Distrito Federal.

"§ s.o
Até 120 dias antes
da data fixada. em lei para a
•transferência da Capital, serão realizadas as eleições no
território do atual Distrito Fe·
deral:
I - para Governador e ViceGovernador do Estado da Guanabara;
II - para a Assembléia Le· ·
gislatlva, composta de 40 Del>U·
tados, inalterável n~~> primeira
Art. 2.0 Os Senadores e Depulegislatura, a qual funciona- tados Federais, eleitos pelo atual
rá, pelo prazo de 120 dias, a Distrito Federal, passarao a reprecontar da sua instalação, C'omo sentar, no Congresso Nacional, o
Assembléia Constituinte.
Estado e o povo do Estado da Guar
§ e.o Fibra estas eleições
nabara, a partir. da data da muprevalecerão as inelegiblllda- dança da Capital.
.
des previstas nos Incisos I, III
Art. 3,0 Os ma.ndatos. dos Vee IV do § 7.o do art. 11 dêste readores do atual Distrito Federal
Ato.
extlnguemrse no dia da transfe.
§ 7.o Diplomados os Depurência da Capital da União para
tados à Assembléia Legislativa o MuniC'ipio Federal.
'do ·Estado da, Guanabara, reuArt. 4.o Os manda.tos do Gover·
nlr-se-ão, no recinto da atual nador, do Vlce-Governador e dos
Câmara do Distrito Federal, Deputados, eleitos nos têrmos do
no dla imediato à mudança da art. s.o do Ato das Disposlçõ()s
capital, por convocação do Constitucionais Transitórias, ter·
Presidente do Tribunal Reglo· minarão a 31 de janeiro de 1963.
n111l Eleitoral, que presidirá a
Art. s.o A partir da data da.
reunião, os empossará e promo- transferência da Capital para o
verá a eleição e posse da Mesa. Muntc!plo Federal, a justiça local

•'' .
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o qual são transferidos, na mes·
ma data, o Ministério Públlco lo·
ca.l, as Policias Civil, MiUtar, Especial e Municipal, o Corpo de Bom·
beiras, o pessoal ativo e !nativo do
atual Distrito Federal e todos os
serviços públicos da sua economia
interna, por êle custeados ou pela
União Fedel'al.
§ 1.o O Estado da. Guanabara
arrecadará o impôsto de consumo,
no seu território, para atender as
despesas de custeio do pessoal que
lhe é transferido, prestando contas anuais dos saldos porventura.
apurados em cada exercicio financeiro.
§ 2.o Os funcionários incumbi·
dos da arrecadação serão cedidos
pela União Federal, mediante
a.côrdo.
. § s.o os aumentos de remuneração ou quaisquer vantagens outorgadas pelo Estado aos servidores que integram os seus serviços
correrão por sua conta exclusiva.
§ 4.o São transferidos para o
Estado da Guanabara todos os encargos, atos e contratos vigentes,
dos quais participou o Distrito Federal, bem como todos os bens, direitos e ações dêste.
Art. e.o O Poder Executivo fica
autorizado a doar os imóveis e a
transferir os órgãos e servidores
públicos indispensáveis à organiza·
ção P Instalação do Estado da Guanabara, instltuido pelo parágrafo
4,o do art. 4.o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
de 18 de setembro de 1946.
Parágrafo único. Os imóveis
doados ao Estado da Gua.nabara
reverterão ao património da União
Federal, se forem destinados pelo
donatário, em qualquer tempo, a
outros fins que não os previstos
nesta emenda.
Art. 7.o Consideram-se prorrogadas a Lei Orçamentária, as de
impostos e as demais vigentes no
Oistrlto Federal, até que sejam
votadas, pela Assembléia Legisla·

tiva do Estado da Guanaba.ra., as
leis correspondentes àquelas.
Art. 8.0 Aos Deputados à Assem·
bléia Legislativa do Estado da
Guanabara se aplicam os dlsposi·
tivos dos arts. 44, 45, 48 e 50 da
Constituição Federal.
Art. 9.o A Emenda Constltuelo·
nal n.o 2, de 3 de julho de 1956,
considerar-se-à revogada na data
da transferência da Capital da Repúbllca para o Municipio Federal.
§ t.o Caso se não efetlve a
transferência no prazo marcado na
Lei n.o 3.273, de 1.0 de outubro de
1957, o Tribunal Regional Eleitoral determinará a realização de
eleições para Prefeito e Vereadores
do Distrito Federal, desde que
oc:orra a possibilidade de os eleitos
exercerem o mandato pelo prazo
mintmo de um ano.
§ 2.o Se não ocorrer a hipóte·
se do parágrafo anterior, o Presidente da. República nomeará. o
Prefeito do Distrito . Federal, que
exercerá o cargo até ·a data da
transferência da Capital.
Sala das Sessões, em 6 de maio
de 1959. - Cunha Mello. - Jef-

tersan

ele Agutar. - Arltnào Rodrigues. -Mourão Vief.ra. - Saulo Ramos. - Argemtro de Ftgueireclo. - Lamefr.a Btttencourt. Gaspar Velloso. - Jollo VtllasOôas.
- Fernando Correa. - Vtcnor!no
Freire. - Padre Calazans. - Eugênio de Barros. - Lourtval Fon·
tes. ~ Ruy Carnefro. - Lima Guimarães. - :Pfl/Ulo Fernandes. Ztzcharlas de Assumpção. Alô
Gutmaraes.- Joao Mendes.- Filinto Müller. - Sebasttcfo A.rcher.
~ S-Ilvestre Pértcles. Viva!do
Lima.- Tactano de Mello.-Barros Carvalho. - Fausto Cabral. -:Bandefra Vattghan. - Ovfdío Tm.:x:eira. - Benedtcto Valladares. Díz-Huit Rosa/lo. - Novaes Filho.
......: ·Francisco Gallottt. - Ltma Tei·
:x:eira. - Aru Vfanna. - Reginal·
do Fernandes. Freftas Caval·
canti.
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O SR. PRESIDENTE - Os projetos estão devidamente a.poiados
e vão à. publicação.
Vai ser lido projeto do nobre
Senador Jefferson de Aguiar.
:S: lido o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO

N'.o 4, de 1959
Ffxa e determina os !imites
entre os Estados ào Esptrtto
Santo e Minas Gerais, ao Nor·
te dO Rio Doce.

O Senado Federal decreta :
Art. ·1.o O Laudo Arbitral do
Serviço Geográfico e mstórico do
Exército, de 15 de setembro de
1941, determina. e fixa os limites
entre os Estados do Espirita Santo
e Minas Gerais, de acôrdo com o
art. 184 da Constituição Federal,
de 10 de novembro de 1937, e em
conformidade com o art. 6.o do Ato
das Disposições Constitucionais
Transitórias, de 18 de setembro
de 1946.
Art. 2.o A linha divisória entre
os territórios dos Estados do E&
pirito Sa.nto e 'Minas Gerais, ao
norte do Rio Doce, é a seguinte:
"partindo da extremidade
norte da linha que define os
limites ao sul do Rio Doce, segue por êste rio, para leste,
· até defrontar a Serra do Sou·
za, à margem esquerda do me$mo rio; atingida a. Serra do
Souza pela sua linha de cumiadas até o seu entroncamento
com a Serra dos Aimorés; pela
Serra dos Aimorés, para noroeste, até a.tingir o divisor en·
· tre os córregos da floresta e o
. da Barra Alegre e por êsse divisor até alcançar o braço sul
do Rio São Mateus, a. montante da localidade de Va.rgem
Grande; a seguir, pelo contraforte da margem esquerda do
córrego Itabira até o seu entroncamento na Serra do Nor.
te; pela linha de cumiadas dessa Serra até encontrar o pon-

to onde nasce o contraforte
que acompanha a margem esquerda do Rio Peixe Branco;
segue por êste contraforte até
o bra.ço Norte do Rio São Mateus; atravessa êsse rio, segue
pelo contraforte que acompa·
nha a margem direita do San.
ta Cruz, até encontrar o divisor das águas entre os Rios
Mucuri, por um lado, e Ita.ú·
nas e São Mateus, por outro
ln.do (Serrado Map-Map Crack)
e por êste divisor até as cabeceiras do córrego do Limoeiro
ou córrego Guarlbas, nomes do
curso alto do córrego Barrea.
do; segue por êsse córrego a.té
a foz do córrego Palmital, onde
já existe um marco da· linha
divisória entre os Estados da
!Bahla e do· Espirito Santo", de
acôrdo com o esbôço geográfico da região, elabora.do pelos
engenheiros geógrafos Lincoln
de Carvalho Caldas, Benjamin
Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti e José Fortes Castelo
Branco, em 1941, e aprovado
pelo Serviço Geográfico e Histórico do Exército".
Art. 3.0 Os Estados do Espirito
Santo e Mina.s Gerais terão jurisdição plena nos territórios que
lhes foram atribuidos pelo Laudo
Arbitral do Serviço Geográfico e
IDstórico do Exérc'ito, devendo os
respectivos governos providenciar
imediatamente a remoção dos funcionários, civis e mllltares, que ali
exerçam as suas funções. se em território diverso do . que resulta da.
fixação da linha divisória entre
os doi~ 'Estados.
·
Art. 4.0 Os mandatos eletivos
serão exercidos até final da atual
legislatura. de acôrdo ·Com os diplomas expedidos pela. Justiça El~i
toral.
Parágrrufo único. Os Tribunais
Regionais Eleitorais do Espirita
Santo e Minas Gerais promoverão
os atos necessários à integração
dos eleitores da região na jurlsalção dos Esto.dos do Espírito San-.

-àsto e Minas Gerais, nos têrmos da
Unha divisória, fixada ao art. 2.o
comunicando às autoridades competentes a modlfi~ação resultante
das medidas adotada.s, para que
seja fixado o número de represen·
tantes estaduais e ·federais dos
dois Estados.
Art. 5.o Os governos dos Estados do Espirlto ·Santo e Minas Gerais aplicarão os impostos a.rrecadados nos territórios que passarão
à. sua jurisdição plena em serviços
e obras na própria região (estra·
das de rodagem, usinas termo e
hldrelétrlcas, postos de saúde e
hospitais, pontes etc.), durante um
qülnqüênlo, de acôrdo com plano
prêviamente elaborado e .convênio
asslna.do pelos Estados interessa·
dos, com a participação financei·
ra da União Federal, cujo crédito
será fixado e aprovado em lei especial.
Art. 6.o Esta resolução entra em
vigor na data de sua publl~ação,
revogadas as disposições em con.
trárlo.
Sala das Sessões, em 6 de maio
de 1956. - Jefferson de Aguiar.
Justificação

A questão de limites entre os
Estados do Espirito santo e MI·
nas Gerais se procrastina há vários
anos, sem esperança de solução
justa e rápida, se o patriótico e
a.bnegado esfôrço dos representan.
tes dos Estados da Federação, no
Senado Federal, não lhe puserem
côbro, utl!lzando·se da prerrogat!.
va soberana e privativa contida
no art. 6.o do Ato das Disposições
Constitucionais Tra,nsitórias, "ln
verbis" :
"Os Estados deverão, no pra,.
zo ·de três anos. a contar da
promulgação dêste Ato, pro·
mover, por acôrdo, a demarca.
ção de suas linhas de trontei.
ras, podendo, paro. isso. fazer
alterações e compensações de
áreas, que atendam aos acidentes naturais do terreno, ds
conveniências administrativas

e d comod~dade das populações
fronteiriças.
§ 1.0 Se o solicitarem os Es.
tados interessados, o Govêmo
da União deverá encarregar
dos trabalhos demarcatórios o
Serviço Geográfico do Exército.
§ 2.o Se não cumprirem tais
Estados o disposto neste arti·
go, o Senark deliberará a respeito, sem prejuízo da competência estabelecida no art. 101,
n.0 1, letra "e", da Constituição Federal."

A •Constituição Federal de 1937,
no art. 184, estabeleceu que "os
Estados continuarão na posse dos
territórios em que at.ualmente exerçam a sua jurisdição, vedadas entre êles quaisquer reivindicações
territoriais", no mesmo passo que,
consagrando a extinção das questões de limites entre Estados, atribuiu ao Serviço Geográfico do Exército competência especifica e priva.tiva para "as diligências 'de re.
conhecimento e descrição dos !!mi.
tes aqui S'Ujef.tos a dúvidas ou litígios", fazendo as necessárias demarcações (art. 184, parágrafos 1.o
e 2.0).
Por ordem do Sr. Presidente da
República e em obediência ao pre.
ceito constitucional supra transcri·
to, o Sr. General Ministro da Guerra, em nota n.0 494. de 18 de setembro de 194(}, dirigida ao Estado
Maior do Exército, determinou que
o Serviço .Geográfico e Histórl~o
do Exército nomeasse uma comis·
são de engenheiros geógrafos a êle
pertencentes para estudar e dirl·
mir a. questão de limites entre os
Estados do Espírito Santo e Minas
Gerais.
Foram nomeados, na época, os
Senhores Major Lincoln Carvalho
Caldas, Major Benjamin Arcover.
de de Albuquerque cavalcantl e Capitão José Fortes Castelo Branco.
Foi sugerida e aceita pelos Go·
vemos dos Estados Interessados a
lndica.ção de representantes pró·
prlos, "têC'lllcamente !dôneos, co·
nhecedores da região em lltiglo e
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do aspecto jurid!co da questão, para. acompanharem, como Informantes, o curso dos reconhecimentos
que, in loco, deveriam ser procedidos" - (Oficio n.0 683, de 9 de outubro de 1941, do D1retor do Serviço Geográfico do Exérdto ao Se·
nhor General Chefe do Estado
Maior do Exército).
Foram Indicados os Drs. Benedito Quintino dos Sa,ntos e Mil·
ton Soares Campos, pelo Estado de
Minas, e Cícero Morais, pelo Espírito Santo.
No Oficio n.o 683, o Sr. General
José Antônio Coelho Neto, Diretor
do Serviço Geográfico, teve ensejo
de afirmar categõrlcamente, ao
anunciar o cumprimento da missão constitucional que tôra C'ome·
tida, à comissão designada :
"Após meticuloso exame de
farta documentação, que foi
posta à sua disposição pelo Mi·
nistério da Justiça e Negócios
Interiores, pelo Arquivo Nacional e pelos governos mineiro
e espíritossantense, a atenção
da Comissão, desde logo se voltou, judiciosamente, para a situação geográfica que, no território litigioso, ocupa singularmente, como elemento determinante, a "Serra do Souza", segundo uns, ou dos "Aimarés", segundo outros. Essa
Serra é o divisor natural e caractertsttco das águas dos
Rios Doce e São Mateus e sua
linha de cumiadas, por fôrça
do auto de demarcação de li. mites de 8 de outubro de 1800,
firmado no Quartel do Pôrto
do Souza, d margem direita do
Rio Doce, e aprovado pela Carta Régia de 4 de dezembro de
1816. deveria constituir, ao
norte d~sse citado rio. a divisória 61'tre dois Estados. A
discord/l.ncia. até hoje existente, sôbre a determinacão d~s
se trecho da linha lim.ítroje,
não provém verdadeiramente
de aualauer relut/l.ncia na aceitação •do que ficou expresso
no texto do mencionado auto,

. mas, apenas, da maneira de detinir e identtjicar no terreno
o acidente geográttco."

Concluindo a sua exposição, afirmava o !lustre D!retor do Serviço
Geográfico do Exército :
"Em conseqüência dos estu·
dos procecl.idos sôbre a ques·
tão à6 limites entre os Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo chegou a Comissão ds conclusões que tte seguem e com as quais esta. esta
Diretoria de pleno acôrdo :
1.0 ) A "Serra dos Aimorés"
é o divisor de á.guas entre as
bacias dos Rtos Doce e São Mateu8;
2.o) A linha divisória entre
os dois Estaàcs, ao norte do
R.ío Doce segue pela "Serra ·do
Souza" e tlepots pela "Serra
dos Aimorés", de que a pri·
meira é -um contraforte;
3.0) O Estado de Minas Gerais exerceu, até 10 de novembro de 1937, jurisdição sôbre
determinadas partes da õacia
do Rio São Mateus, sôbre a
bacta do Rio Mucurl, na região
lin.deira com o Estado do Espírito Santo, e nas cabeceiras
-de algum formadores do braço
norte do Rio Itaú.nas, caben·
do-lhe, de conformidade com
o art. 184, da Constttui~do em
vigor, o direito d posse doa respectivos territórios."

Da.! a fixação da linha Undeira
entre os dois Estados, que é reproduzida no art. 1.0 desta proposição.
Vê-se, portanto, que parte do território esplr!tossantense - assim
reconhacido pelo laudo do Serviço
Geográfico do Exército e Igualmente proclamado pelo auto de demarcação de 8 de outubro de 1800,
aprovado pela. Carta Régia de 4
de dezembro de 1816 - foi anexado ao Estado de Minas Gerais,
de acôrdo com o principio Clonsagrado pela Constituição Federal de
1937, art. 184 - uti possidetis.

r
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-87Porém, se o Estado de Minas Gerais sufragar a tese de que não
merece respeitado o laudo do Serviço Oeográfico do ·Exército, de 15
de setembro de 1941, a que se reportou o Ofício n.0 183, do Sr. DI·
retor daquele Serviço, ter-se-á de
concluir pela linha divisória decorrente do auto de demarcação de
1800, negando-se-lhe, em conseqüência, o direito à. posse do território a leste da cumlada da.s "Serra do Souz~ e "Serra dos A!mo·
rés", como é relvlndieado pelo Es.
tado do Espirlto Santo, porque perempta a invocação parcial ao pre·
ceito da Constituição pretérita..
Tôda matéria controvertida está
claramente exposta no laudo do
Serviço Geográfico e Histórico do
Exército que, por requisição do
Deputado Jefferson de Aguiar (Requerimento n.0 918-55, de no·
vembro de 1955, e atendimento do
Sr. Ministro da Guerra, General
Henrique Teixeira Lott, de 26 de
abril de 1956) - é anexado a esta
proposição, por fotocópia devida·
mentP. autenticada.
É óbvio que, não obstante a exis·
tência de ação judicial em eurso
no Excelso Supremo Tribunal Federal, ao Senado Federal incumbe, por
preceito constitucional imperativo,
o deslinde da matéria, dando-lhe
adequada e justa solução, justa·
mentf>t quando transcorre, ao se
apresentar a proposição, o 157.0
aniversário do auto de demarcação de 1800 e o 26.0 do Ofício n.O
683, que deu por cumprida a mis·
são do Serviço Geográfico do Exér·
cito.
Cumpre-nos, para eompletar esta
justificação, que será ainda objeto
de vários discursos perante a Câ·
mara Alta do Congresso Nacio·
nal, aduzir considerações expostas
por ilustres constitucionalistas, na
apreciação do art. 6.o, do Ato da.s
Disposições Constitucionais Tran·
sitórias.
Pontes <ie Miranda acentua. cate.
górico:
"A Justiça - "in casu", o
Supremo Tribunal Federal -

nenhuma competência tem para a discussão e decisão em
~ão condenatória do que cons·
titufa direito de alguma entidade a 18 de setembro de 1948,
se consta do Laudo do Serviço
Geográfico do Exército, profe·
rido antes ou depois de 18 da
setembro de 1946. Ou houve o
acôrdo; ou houve a atribuição
amigável ao Serviço Geográfico do Exército; ou o Senado
Federal "decide".
(Comentá·
rios d Conatituir;áo Federal de
1946, vol. IV, pág. 236).

Enquanto Pontes de Miranda
atribui ao Supremo Tribunal Federal competência para Cllrlmlr
questões relativas à.s incursões Uegitimas no território demarcado,
Eduardo Espinola afirma que, decorridos os três anos a que se reporta o preceito transitório, não
havendo acôrdo entre os Estados
interessados, o Senado Federal deve
deliberar a respeito, sem prejuízo
da ação porventura submetida ao
Supremo Tribunal Federal (Constituição dos Estados Unidos do Bra.
sll, vol. II, pág. 689) .
A evidência, se verifica que, além
de reafirmar o principio jurlsdlcio·
nal, o constituinte quis pôr têrmo
definitivo às questões lindeiras,
porque prejudiciais à "Federação e
à ordem nacional, estabelecendo
várias. .vias para a solução das pen.
dências porventura existentes. Ao
Senado Federal incumbe a decisão
da matéria,· porque nêle, na hlerar·
gula Institucional, estão representados os Estados aos quais deve
caber a missão soberana e inalienável, privativa e preferencial de
preservar a. paz da Nação e a or·
dem na Federação.
A proposição eonsagra princípios
constituctonals, assegura vigência
a trabalho do órgão especializado
e fulmina quaisquer reivindicações
territorl!llis desajustadas dos mais
elevados propósitos de naclonalida·
de, beneficiando os habitantes da
região lindeira e as populações dos
dois Estados vizinhos.
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• Minas Gerais - com 581.000 quilometras quadrados - não pode
reivindicar território dG EspiritG
Sa.nto, com 39.000 quUõmetros quadrados, têm afirmado politicas e
homens ilustres do grande EstadG
central. E o Sr. Presidente da Re.
pública -Dr. Juscelino Kubltschek
de Oliveira - teve ensejo de proclamar perante o povo esp!ritossa.ntense, na sua perigrinação civl~a
nG território ca.plxaba, que "Mtnas
Gerais não tem reivindiCações territoriais contra o Espírito Santo".

Homens ilustres de todos os partidos politicas - UDN PSD PR
PRP etc. - têm declarado á mes:
ma convicção, no Plenário da Câ.mara dos Deputados e nas Assembléias Leglslatlva.s dGs dois Estados.
Portanto, a prGposlção consagra
a opinião geral daqueles que, sem
interêsses pessoais ligados à divergência lindeira e sem intuitos de
confundir a opinião públic-a, ama.m
a sua Pátria e se Inspiram na grandeza do Brasil.
Sala das Sessões, em 6 de mato
de 1959. - Je!ferson de Agutar. VivaZ-do Lima. - Sebastião Arc'/r.er.
- João Vtllasbôas. - Ft.l!nto M'Ül·
ler. - Fernando Corréa. - Paulo
Fernandes.- Lameira Btttencourt,
para apolamento. - Coimbra Bueno. - Ovídio Teixeira. - Taciano
de Mello. Al6 Guimarães. Lino de Mattos.- Euqénio de Barros. - Argemtro de Figueiredo. Irineu Bornhausen. Vfctorino
Freire.- Gaspar Velloso. - Fran· ·
cisco Gallotti. - Mourão Vieira.
- Ary Vianna. - Attílio Vivacqua.
- Heribaldo Vieira. - Zacharias
de Assumpção. - Padre Calazans.
· - Cunha Mello. - Lima Teixeira.
- Rui Palmeira. - Silvestre Péri·
eles. - Lourival Fontes. - Sérgio
Marinho. - Dix·H·uit .Rosado. Lourivaz Fontes. - ReginaMo Fer·
nand.es. - João Mendes. - Frei·
tas Cavalcantt. - Bandeira vau·
g'!tan. - Caiado de Castro. - Scw·
lo Ramos.

O SR. PRESIDENTE - O pro·
jeto está apoiado pelo número de
Senhores Senadores que o subscre·
veram. Vai à Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE - Vai a. PU·
blicação.
·
A Mesa deixou de dar a pala·
vra, durante a prorrogação da hora
do Expediente, aos mais oradores
insc'l'i tos, porque essa prorroga.çã.o
só pode ser ut1IIzada para os fins
estritos do estabelecido no art. 163,
§ 2.0 , do Regimento Interno.
O nobre Senador Paulo Fema..n·
des, entretanto, comunicou à Mesa
que deseja apresentar requeri·
mento de informações. Por exten·
são, a. Mesa concede a palavra a
S. Exa. como se fôra para apre·
sentação de projeto de lei.

r
!
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O SR. PAULO FERNANDES Sr. Presidente,
ser-me-la permitido usar da pala·
vra logo após a Ordem do Dia, em
explicação pessoa.l. Neste caso, dei·
xarla para apresentar meu requerimento naquela oportunidade.
(Pela ordem)

Poderá
Exa. falar depois da Ordem do
Dia, para expllca.ção pessoal; mas
o requerimento deve ser apresen·
tado na hora do Expediente. Se
V. Exa. deseja justificar o reque·
rlmento. deve apresentá-lo agora e
sustentá·lo, em explicação pessoal,
depois da Ordem do Dia.

v.

O SR. PRESIDENTE -

O SR. PAULO FERNANDES Sr. Presidente, usarei da palavra
agora. pois dese.!o que meu requerimento seja submetido ao Plená·
r~o ainda no Expediente desta ses·
sao.

O SR. PRESIDENTE - Disporá
V. Exa. de cinco minutos.
·
O SR. PAULo FERN.AN'Dm (•) - Sr. Presidente, já que Vossa ExC'elêncla anuncia que dispo·
nho de apenas •cinco minutos, pri·
var·me.ei de maiores considerações.
( •) - Nao fot revisto pelo orador.

(
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O requerimento é o seguinte :
REQUERIMENTO

N.o 87, de 1959
Requeremos, nos têrmos do Regi.
mente Interno, sej a,m solicitadas
ao Exmo. Sr. Ministro da Educação e Oultura as seguintes l~or
mações :
1.0 Se o Conselho Nacional de
Desportos (C.ND.) encaminhou
em tempo hábll,.,.a. aprovação mi·
nisterial, o "plano" de apl!cação"
para. a dotação global de Cruzeiros 4.000.000,00 (quatro milhões de
cruzeiros) , consignada no Orça.
mente da União para o exercicio
financeiro de 1958 e destinada a
entidades não contempladas na discriminação orça,mentária.
2.0 Em -caso positivo, em que datas ocorreram o encaminhamento
e a aprovação ·referidos, quais a.s
entidades beneficiadas e o valor
dos a.uxil!os financeiros que deveriam ser concedidos.
3.0 Se o Ministério da Educação
e Cultura exige do C.N.D. a comprovação do cumprimento do "plano de aplicação", com demonstra·
tlvo referente às datas dos reeebi·
mentes do Tesouro Nacional e dos
pagamentos às entidades desporti-

va.s.

Se o C.N.D. recebeu do Tesouro Nacional a importância de
Cr$ 4.000.000,00 (quatro milhões de
cruzeiros), consignada no Orçamento da União para o exercicio
financeiro de 1958, sob a verba
2.0.00 - Transferência - destinada. a beneficiar "entidades não
contempladas na discriminação orçamentária". Em easo positivo, se
o recebimento foi realizado de uma
só vez ou em parcelas, e em que
datas.
5.0 Quais as entidades que recebera.m auxilies financeiros relacionados com a verba mencionada no
item anterior, com os respectivos
totais e datas de recebimentos.
6.0 Se o c.N.D. uma vez recebida a dotação em aprêço está
obrigado a distribui-la imedia.ta-

4.0

mente às entidades contempladas
no "plano de aplicação", ou pode
retê-la em seu poder, por tempo
indeterminado, entregando-a atravé·s de pagamentos parcelados.
7.0 Se é licito ao C.N'.D. depositar aquela dotação em sua própria
conta bancária, em estabelecimentos particulares de crédito.
·
8.0 Se realmente procedem as noticias veiculadas pela imprensa de
que multo embora haja o C.N.D.
recebido integralmente a dotação
global referida, até esta data di.
versas entidades incluidas no. ''plano de aplica.ção deixaram de ser
contempladas. Em caso positivo
quais as razões para o atraso nes:
ses pagamentos e onde se encontra depositado ·o saldo existente.
9.0 Se foram enca.minhadas ao
Ministério da Educação e Cultura,
por parte de entidades desportivas, ·
protestos eontra o atraso nos pa.
gamentos que deveriam ser efetuados pelo C.N.D. e denúncias de irregularidades pra,ticadas pelo mesmo Conselho. Em caso positivo, se
houve a determinação de abertura
de inquéritos, seu curso ou conclusões.
Sala das Sessões, em 6 de maio
de 1959. - Paulo Fernandes.
Sr. Presidente, como v. Exa. verifica, o requerimento envolve ma·
téria de eJta relevâncta, de vez
que o Conselho Nacional de Desportos tem significativa expressão
no desenvolvimento esportivo do
Pais.
.
·
Segundo noticias veiculadas pela
Imprensa brasileira e através de
Informações que me foram presta.das, pessoalmente, por representantes de entidades desportivas,
ocorrem graves irregularidades no
manuseio de dinheiro público recebido pelo Conselho, e que deveria ter sido entregue a entidades
não contempladas no Orçamento
da. República, especialmente no
que tange à dotação global de quatro bilhões de cruzeiros, consignada na Lei de Meios de 1953.
O requerimento de Informações
que dirijo ao Ministro da Educa-
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ção e Cultura, sem consistir propriamente num prévio julgamento,
visa a esclarecer fa.tos apontados
como escandalosos. (Mutto bem).
O SR. PRESIDENTE - O requerimento que 8/Caba de ser lido pelo
nobre Senador Paulo Fernandes
esté. deferido, nos têrmos do Regi·
menta.
Durante o discurso elo Se·
nhor Paulo Fernandes, o Se·
nhor Ftlinto MülZer d.ei:r:a a
cacletra. da prestàencta, assu·
mtn.ào-a o Sr. Cunha Mello.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
defere o requerimento lido da tribuna pelo nobre Senador Paulo
Fernandes.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Eleição àa Comissão Especial
membros) de Legislação
Agrária, criada em virtude ào
Requerimento n.0 84, àe 1959,
do Sr. senador Paulo Fernandes, aprovado na sessflo ante(7

rior.

O SR. PRESIDENTE - Vou SUS·
pender a sessão por cinco minutos, a fim de que os Senhores Senadores se munam da.s respectivas
C'édulas.

A sesslio é suspensa ds 16 ho·
ras e 5 minutos e reaberta ds
16 horas e lO minutos,
O SR. PRESIDENTE - Está rea·

berta a. sessão.

O Sr. Segundo SecrErl;árlo vai pro.
ceder à chamada.
Respondem à chamada e votam
os Senhores Senadores :
Mourão Vieira.
CUnha Mello.
Vivaldo Lima.
Lameira Blttencourt.
Zacharlas de <Assumpção.
Victorlno Freire.
Eugênio de Barros.
Leônldas :Mello.

João Mendes.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Rui Palmeira..
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Heribaldo Vieira.
Ovidio Teixeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attillo Vlvacqua.
Ary Vlanna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Ba.ndeira Vaughan.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Padre Calazans.
Coimbra Bueno.
Taclano de Mello.
Fernando Corrêa..
Aiô Guimarães.
Gaspar Velloso.
Francisco dallottl.
Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Mem de Sá. - (42).
O SR. PRESIDENTE - Responderam à chamada e votaram 42
Senhores Senadores e foram encontradas na urna 41 cédulas. Como
a diferença é para menos, não pre·
judlca a votação. A falta será considerada ·cédula em branco.
Val-se proceder à apuração. (Pau-

sa).

·

O resultado é o seguinte :
Senador Jefferson de Aguiar 41 votos.
Senador Paulo Fernandes - 40
votos.
Senador Mourão Vieira - 41 votos.
Senador Lima Teixeira - 40· vo·
tos.
Senador Fernando Corrêa - 41

-91Senador Milton Campos - 41 votos.
Senador Mem de Sã - 41 vo-

tos.
-

·

Senador Argemiro de Figueiredo
1 voto.
Em branco - 1 voto.

Proclamo eleitos para a Comissão Especial de Legislação Agrária
os Senhores Senador Jefferson de
Aguiar, Senador Paulo Fernandes,
Senador Mourão Vieira, Senador
Lima Teixeira., Senador Fernando
Corrêa, Senador Milton Campos,
Senador Mem de Sá.
.DisC<USsão única, d.o Pro;eto

de Let da. Cllmara. n.0 188, de
1958, que concede o auxílio de
Cr$ 3.000.000,00, ao Educamdá-

rto Espírita. e Escola DoméRtica de Araguart, Estado de Mt·
nas Gerats; tend.o Pareceres
Favorávets, so'b ns. 117 e 118,
de 1959, das Comissões de

Constituição e Justiça, e de Fi·

nanças.

O SR. PRESIDENTE -

Em dis-

cussão.
Não havendo quem peça a pala·
vra, encerrarei a discussão. (Pausa).

Está encerrada.
Os Senhores Senadores que apro·
vam o projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).

O Congresso Na,cional decreta :

Art. 1.° Fica o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Mlnisté.
rio da Educação e Cultura, o crécllto qspecial de ·Cr$ 3.000.000,00
(três milhões de cruzeiros) como
auxilio ao Educandário Espirita e
Escola Doméstica de Araguari, Es·
ta,do de Minas Gerais, para término da construção de seu edifício
e aquisição do respectivo aparelhamento.
11\rt. 2.0 A entidade beneficiária
prestará. contas do auxilio de que
trata esta. lei dentro em 2 · (dois)
anos após o recebimento.
Art. 3.0 Esta lei entrará. em vigor na. data de sua publlcagão, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDEN·TE - No Ex·
pediente foi lida. a Mensagem n.O
1, de 1959, do Sr. Vice-Presidente
da República, soUcitando autorização para se ausentar do Pais.
De acôrdo com o Regimento ln·
terno, a. proposição tem tramitação urgente nos têrmos do art.
330, letra 'b, motivo pelo qual a
Mesa vai submetê-la à apreciação
do Senado nesta oportun1daçie.
Solicito o parecer da Comissão
de Constituição e Justiça.
O SR. LOURIVAL FONTES (Lê o seguinte parecer) - Através
da. presente Mensagem n.0 1, de

Está aprovado.
. 1959, o Sr. Vice-Presidente da Repú·
bllca solicita ao Congresso Nacio·
É o seguinte o projeto apronal
autorização para ausentar-se
vado, que vai à sanção :
do Pais, a fim de chefiar a Dele·
PROJETO DE LEI DA C!MARA
gação do Brasil à XLII Conferên·
cia. Interna•cional do Trabalho, a
N'.o 188, de 1958
reunir-se proximamente em Genebra, na Suiça.
(N.o 2.624-C, de 1957, na Câmara
dos Deputados)
O pedido tem fundamento no
art. 85, combinado com o art. B6,
Concede o auxílio de Cruzei- VII, da Constituição Federal.
ros 3.000.000,00 ao EãtucandáEsta. Comissão nada tem a opor
rio Espírita e Escola Doméstt.
à
solicitação contida na mensaca de Araguari, Estado de MIgem,
pelo que oferece à C'onslderanas Gerats
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de Decreto Legislativo :
N.0

•• ,

de 1959

Art. 1.0 t: o Vice-Presldente da
República autorizado a ausentarse do País, a fim de chefiar a. De·
legação do Brasil à XLn Conferência Internacional do Trabalho,
a reunir-se em Genebra, na Suiça.
Art. 2.o l!:ste decreto legislativo
entrará em vigor na daita de sua
pub!1caçáo.
O SR. PRESIDENTE - O parecer da Comissão de Constituição
e Justiça conclui apresentando o
Projeto de Decreto Legislativo, n. 0
3, de 1959, que vai ser imediata.
mente submetido à dlseussão e vo.
tação.
Discussão úntca, do Projeto
de Decreto Legislativo, n.O 3,
de 1959, que concede autoriza.
çlio ao Vtce-Presidente da .Repúbltca para se ausentar do
território nacional (projeto
apresentado pela Camisslio de
Constftuiçlio e Justiça, como
conclusifo de seu Parecer sôbre
a Mensagem n.o 1. de 1959. e
em tramitaçlio urgente nos Ur.
mos do art. 329, n.0 n, letra a,
em cam'btnaclio cam o art. 330,
letra b, do .Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE - Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei a discussão. <Pau.
sa).

Está encerrada.
Os Senhores Senadores que a.pro,
vam o p~oJeto. queiram permanecer sentados. <Pausa) .
Está aprovado.
lt o seguinte o projeto apro·
vado, que vai à Comissão de
Redação:
.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N.o 3, de 1959
Autoriza o Sr. Vice-Presfden.
te da .República a ausentar-se
do Pafs.

Art. to t: o Vlce-Presldente da
República autorizado a ausentarse do Pais, a fim de chefiar a De·
legação do BrasU à XLn Confe·
rência. Internacional do Trabalho,
a reunir-se em Genebra, na Suíça.
Art. 2.o :l!:ste decreto legislativo entrará em vigor na data de
sua publlcação.
O SR. PRESIDENTE- Tem a
palavra o nobre Senador Vlvaldo
Lima, prlmel·ro orador inscrito pa·
ra esta oportunl.dade.
O SR. VIVALDO LIMA- (Lé o
seguinte discurso) - Sr. Presiden-

te, "os povos sãos e fortes, as nações livres e másculas amam nas
suas Esquadras a Imagem da própria. existência; os povos fracos
e decadentes vão-nas esquecendo e·
deixam-se entorpecer à beira do
oceano, sonolentos e Indefesos".
Assim pensava o Brasll, pela pa.
lavra magistral de Rui, no inicio
dêste século.
Foi uma festa nacional, foi um
dia de gala para todo o Brasil
quando aqui chegou, no primeiro
decênio dêste século, a poderosa
Esquadra então adquirida, com os
dois ma.ls possantes encouraçados
do mundo, com dois cruzadores e
uma dúzia de destróleres. 't'udo
Isso adquirido a pêso de ouro, sangrando o País, na época, com uma
economia bem mais exaurida do
que nos dias de hoje.
Mas ha.vla. como estou certo,
ainda há bole - embora multas
vêzes aparentemente amortecida a confiança de um povo que olha·
va para frente e para. o futuro, na
certeza de que Deus não lhe dera
uma terra que é. um continente,
para que êle ficasse "sonolento e
Indefeso à beira do oceano".
No entanto, é com pesar que
vejo certos setores da opinião pública, nl!lturalmente bem intencionados, não compreenderem o sentido histórico e filosófico da poli·
tlca do Presidente da República
no setor das nossas Fôrças Navais.
Sob o aspecto técmlco, como Fôrça Armada, executol'a das a,ções
decorrentes dos compromissos ln·

.,
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ternacionais assumidos pelo País,
já. há algum tempo o ilustre Se·
nador cunha Mello, com o 'brllho
e a lucidez que lhe são peéulllbres,
encareceu em admirável síntese, a
necessldlbde da evolução e do aparelhamento da nossa Marinha de
Guerra.
Mas, há outras considerações
que também precisam ser feitas.
A Marinha de Guerra de um pais
não pode nunca ser enclbrada em
têrmos de mercantilismo primitivo.
Ela como as nossas outras Fôrças Armadas, também apresenta
seus saldos favoráveis no orçamento da União com os serviços da
Dlretoria. de Hidrografia e Navega.
ção, Serviços de Socorro, repressão ao contrabando etc. Mas êstes
não aparecem de maneira dlreta,
porque não podem ser contablliza.
dos em cruzeiros, e mesmo porque,
o que constitui o cerne de suas
atlvidades, é a elevação de índice
de segurança. em que se apóiam a
nossa liberdade e a nossa tranqiU.
Ilda de.
O Sr. CUnha Mello V. Exa. um aparte ?

Permite

O SR.' VIVA!.DO LIMA - Ouço
C'O!Jl muito prazer o meu eminente
colega de representação pelo Ama·
zonas.
O Sr. Cunha Mello- As consldera.ções de V. Exa. são tão mais
oportunas quan.to devemos considerar que o Brasil é, por excelência, um Pais marítimo. Por mais
suficientes que sejam as nossas
ferrovias e rodovias, está nas mãos
da Marinha o a.basteclmento de
nossas populações do litoral e ribeirinhas e, sobretudo, a garantia
contra o bloqueio de nossos portos. Ademais, a nossa Marinha de
Guerra., apesar de desprovida de
todo o aparelhamento necessário a
um Pais de costas tão extensas
como o Brasil, está prestando serviços Inestimáveis, principalmente
ao Extremo Norte, porque vem emprestando seus navios à Marinha
Mercante, para. que os use. no abas·

teclmento dos nossos Estados, como
aconteceu com o Amazonas.
O SR. VIVALDO LIMA -

O Se·

nado ouviu o aparte valioso de que
estava precisando o discurso que
ora pronuncio. No inicio de minha
oração declarei que o nobre Senador Cunha Mello, com sua autoridade, já há tempos, e com palavras precisas e adequadas, encare:
cera necessidade do desenvolvi·
menta da nossa. MarlDala de Guerra. No entanto, a Marinha não se
desenvolveu como S. Exa. previa,
devido ao retardamento na solução dos seus problemas. O nobre
Senador Cunha Mello faz sentir
que o Norte não pode prescindir de
uma bem a.parelhada Marinha.
VImos, na guerra passada, quanto valeu ao Pais uma Armada em
condições de defender um Pais
como o Brasil, de costas Imensas
a. serem vencidas e protegidas.
O Sr. CUnha Mello - A mstórla registra que só os países que
têm o donúnio dos mares contam
suas vitórias.

O SR. VIV'ALDO LIMA - Perfeitamente. Vimos, também, na
última guerra, como ficou Isolado
o Norte, do Sul do Pais, ·com o
bloqueio feito pelos subma.rlnoo do
Eixo. Não fôra a nossa :Marinha
de Guerra, não sei qual a sorte dos
nossos conterrâneos e dos nordestinos, prejudicados pela ação lnl·
mlga.
Não se deve desC'Ilrar da Marinha de Guerra pelo simples. fato
de estarem sendo construídas es·
tradas ligando o Sul e o Centro ao
Norte do Pais. A Marinha deve
preparar-se para a eventualidade
também de que essas estradas sejam visadas pelos bombardeios
aéreos.
O Sr. Gaspar Velloso - Permite
V. Exa. um aparte ?
O SR. V'IVALDO LIMA - Com
prazer ouvirei o nobre representante pelo Estado do Paraná.

O Sr. Gaspar Velloso -Há pou·
cas semana.s, tive a oportunidade
de visitar o Arsenal de Marinha,
obra efetivamente concluida há ai·
gum tempo. Observei, entretanto
- e digo isto em aditamento às
palavras de v. Exa. - que ainda
há muita coisa a fa:rer-se naquele
Arsenal, desde a modit1cação do
aparelhamento, de algum modo
obsoleto, até a. melhoria do pessoal,
que de Já está fugindo porque re·
cebe, nas emprêsas privadas, remuneração mais condizente com
sua especialização. Estou de pleno acôrdo com o que V. Exa. vem
expondo ao Senado, e julgo que o
Govêrno, pelos seus órgãos Executivo e Legislativo, não deve deixar de dar às nossa.s Fôrças Ar·
madas o numerário sufldente, para que desempenhem, e bem, o papel que lhes cabe, no momento histórico que atravessamos.
Agradeço o aparte de v. Exa., e o con·
sidero subsidio realmente valioso
pa.ra · as considerações que estou
formulando desta tribuna.
O SR. VIVALDO LIMA -

O Sr. Mem de Sá -· Permite Vos·
sa Excelência um aparte ?

O SR. VIVALDO LIMA -

Com

tôda a satisfação.
.O Sr. Mem de Sá -

Creio que
o· Brasil está. dando exeesslvamen·
te às Fôrças Armadas, quando o
necessário é dar-se à Agricultura e
à EducaÇão. · Penso mesmo que se·
ria' possfvel adotar-se o critério da
diminuição dos efetivos m111tares,
aplicando as verbas na constitui·
·<:ão de quadros especilbllzados, ca·
pazes de acompanhar o desenvol·
vlmento da ciência e da técnica mi·
lltar modernas. Há despesas nes·
se setor, •completamente condená·
veis, como, por exemplo, a da com·
pra de um porta-aviões. Não sei
se V. Exa.. já focalizou êsse ponto.
O SR. Vl!VALDO LIMA -Ainda

não.

O Sr. Mem de Sá - ll: um des·
perdicio, um despropósito, gastar·
mos dezenas de milhões de dóla·
res para termos um porta-aviões
obsoleto.

O Sr. Gaspar Velloso- Se o no·
bre orador permitir, concluirei o
meu aparte. (Assentimento do orador>. Explico melhor o sentido das
minhas palavras, de há pouco. O
Arsenal da Marinha não tem obje·
tlvo propriamente militar, mas função bivalente. Serve também às
ativ!dades da. Marinha Mercante.
Nessas condições, melhora nossos
meios de transporte.

o sr.

Mem de Sá -

to, estou de acôrdo com
celêncla.

Nesse

pon·

Vos~

Ex·

O Sr. Gaspar Velloso -

Como
Exa. não ignora, já tivemos em
matéria de Marinha Mercante, prima.zla na AmériC'a do Sul.

v.

O Sr. Mem de Sá -

tlva privada, aliás.

Por Inicia·

O Sr. Gaspar Velloso- Hoje, no
entanto, temos metade da tonelagem e menos da metade do número de navios de que dispõe a Ar·
gentlna que, há poucos anos, estava na situação em que, atualmente, nos encontramos.
O SR. VIVALDO LIMA -

Regis-

tro, com multo agrado, o aparte do
nobre Senador pelo Paraná, que,
realmente, encerra principio respeitável, que merece ser considerado.
O Sr. Mourão Vieira- Permite

V. Exa. um aparte ?

O SR. VIV'ALOO LIMA não. ·

Pois

O Sr. Mour4o Vieira - Na mesma ordem de considerações do
aparte do eminente Senador pelo
Paraná, permito-me frisar que a
Marinha de Guerra, através dos
seus transportes tem prestado assinalados auxillos à nossa deca·
dente Marinha . Me~amte. Para

l
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corroborar a opinião do nobre Se·
na.dor Gaspar Velloso, temos um
fato C'oncreto, ocorrido no .Amazo·
nas, em setembro, quando se agra·
vou a crise da farinha de trigo.
O Sr. Cunha Mello
bem.

o

-

Muito

O SR. VIVALDO LllMA todo o prazer.

Com

O Sr. Saulo Ramos - A nossa
Marinha de Guerra, tradicional·
mente vem presta.ndo sua eolabo·
ração não só às populações civis,
como à própria Comissão de Marl·
nha Mercante. No momento em
que as águas territoriais brasileiras estão sendo invadidas por barcos de pesca estrangeiros, a Ma.ri·
nha de Guerra já pôs à disposição
do Ministério da Agricultura duas
unidades para o serviço de flsca·
llzação. Estão sendo adaptadas
com tôdlb aparelhagem cientifica,
para que venham a ser igualmen·
te duas verdadeiras escolas-nutu·
antes da pesca moderna para os
flllhos dos pescadores. Com êste
depoimento, V. Exa. pode sentir
que a Marinha sempre presta a·
mais a.mpla colaboração ao povo
brasileiro, na sua. mal~r dlversifi·
cação de trabalho e esfôrço, para
engrandecimento da Pátria. ·

Foi exatamente, através de dlllgência do
nobre Sena.dor Cunha Mello, de
V. Exa. e do aP,!!-rteante, que se
pôde levar ao Sr. Wnistro da Ma·
rinha o angustioso apêlo daquela
população. S. Exa. destacou, então, o navio a.uxlliar da Armada,
"Ari Parreiras", para o transporte
do produto. Foi, portanto, a Ma·
rinha de 'Guerra que conjurou a
crise, transportando trinta mU sa.cos de farinha de trigo, em condi·
ções eX!cepcionals, a tal ponto que
o próprio comércio de Manaus elo·
giou o serviço, porquanto não ocor·
reu o que geralmente acontece desvio de sacas, danos e outros in·
convenientes. O aparte do nobre
Sena.dor pelo Paraná revela peculia· .
O Sr. Mem de Sá - Permite o
rldade da Marinha de Guerra, que nobre orador outro aparte ?
é preciso realçar, qual seja a do
auxilio à. população civil, fazendo
O SR. VIV'ALDO LIMA - Ouvivez de Marinha Mercante.
rei V. Exa. com multo agrado ..
Sr. Mourão Vieira -

O SR. Vl!ViALDO LIMA - Ouviu
o Senado mais um depoimento,
multo interessante, prestado pelo
nobre Senador Mourão Vieira, a
respeito da necessidade do reaparelhamento e ampliação dos quadros
da nossa Fôrça Armada. Naval, que,
agora mesmo,. está prestando va·
lloso servl90 à nossa terra, uma
vez que a Marinha Mer>cante se
apresenta deblllta.da. Confessa-se
que a Marinha Mercante não .dispõe de unidades capazes de fazer
uma rota certa, sobretudo, para as
regiões do Norte. No entanto,. essa
dcflc!êncla é suprida pela Marinha
de Guerra,, que presta, efetivamente, serviços inestimáveis, especialmente ao Amazonas, Estado que
mais reclama 111 assistência. do Oovêrno, nesse setor.
O Sr. Saulo Ramos V. Exa. um aparte ?

Permite

O Sr. Mem de Sá - lt evidente
que meu aparte não encerra· nenhum desprimor e muito menos
nêle há sombra de negação aos
méritos históriC'os passados, presentes e, por certo, futuros, da nossa Ma.rlnha de Guerra, como do
nosso Exército e da nossa Aeronáu·
tlca. As Fôrças Armadas têm seu
papel consagrado. Acentuei, apenas, que, com a nossa atual situa·
ção orç~~~mentária e financeira, o
caminho a seguir é fortalecer a
economia, concedendo-se verbas
condignas principalmente à Edu·
cação, à Agricultura e às Obras
Públicas, porque hoje não há Fôr·
ça Armada que não se assente, não
se alicerce na economia. das nações.

O SR. VIVALDO LIMA - Per·
cebe-se, nas palavras do nobre co·
lega Intenção multo elevada.

':'

' .
:i

-·ssV. Exa.. só faz objeções, só ofe·
rece restrições porque existe um
Plano de Economia quanto ao Or·
çamento da República,. Se não hou·
vesse êsse Plano e o Orçamento
fôsse cumprido à risca ...
O Sr. Mem. de Sá. - Ainda esta.
ria multo errado.
O SR. Vl!VALDO LIMA - ...
talvez V. Exa. não fôsse contrário à
aqUisição de novas unidades, desde que necessárias à defesa do li·
toral do Bra.sll.
O Sr. Mem. de Sá. -Teria multo
a dizer quanto à distribuição das
despesas públlcas do Brasil, que dá
às Fõrças Armadas cêrca de 35 por
cento e à Agricultura, 6,5 por cento, e não cumpre o dispositivo constitucional a respeito da Educação.
O SR. VIVALDO LIMA - Levando-se, porém, em conta, para ob·
jeto de debate em terreno superior,
que o Orçamento seja cumprido à
risca, com as dotações votadas pelo
Congresso, creio que ninguém ...

O Sr.. Mem. de Sá ~ As dotações
deviam ser dràsticamente reduzidas para as Fôrças Armadas e aumentadas para despesas de cunho
econôinicamente reprodutivo. Entendo que as Fôrças Armadas, hoje,
dependem da fOrça económica da
Nação.
O SR. VIVALDO LIMA - É um
ponto de vista respeitável o de Vossa Excelência.

O Sr. Mem de Sá - Não há Exército, Aeronáutica ou Marinha fortes, capazes, que não tenham como
respaldo uma situação económica
poderosa.
O SR. VIVALDO LIMA - Real·
mente, -considera V. Exa. que oBra.sll deve primeiro preparar ...

O Sr. Mem de Sá. trutura.

A infra-es.

O SR. VIVALDO LIMA - .... a
infra.estrutura, e depois, então, or-

ganizar adequadamente uma Fôr·
ça capa.z de defendê-lo contra as
incursões estrangeiras.
O Sr. Mem de Sá - Um povo
econômlcamente forte é capaz de
defender-se sempre; económica·
mente fraco, jamais o fará.
O Sr. Gaspar Velloso - Permite
o nobre orador um aparte ?
O SR. 'VIlVALDO LIMA não.

Pois

O Sr. Gaspar Velloso- Em con·
traposlção ao aparte do ilustre representante do Rio Grande do Sul,
gostaria de citar o caso de Pearl
Harbour, ocorrido exatamente com
um povo econOmicamente forte,
com uma infra-estrutura. econôml·
co·flnancelra perfeitamente prepa.
rada, mas que não tinha, a seu
lado, uma base para a necessária.
segurança nacional : uma fõrça
efetlva capaz de ampara.r a Na·
ção em determinado momento. Fo·
ram, então, os Estados Unidos vi·
toriosos na Segunda Grande Quer·
ra, mas à custa de que preço e
sacriffclo ? Ocorreu o que se cib.a·
ma, em matéria de seguro, um
risco em que a própria pessoa é o
segurador; e êsse risco foi multo
caro. Penso que, ao lado da infra·
estrutura, deve existir nas Fôrças
Armadas uma base suficiente, pa.ra
a conjuntura atual, a fim de entrar devidamente a coberto, evitan·
do o pagamento dessa taxa. de se·
guro, que é muito pesada e que
tanto custou aos Estados Unidos,
em Peari Harbour.
·
O Sr. Mem de Sá - O exemplo
dos Estados Unidos que o nobre
Senador pelo Paraná oferece, con·
firma minha tese.
O Sr. Cunha Mello - Permite
o nobre orador um aparte ?
O SR. VIVALDO L11MA -

De

certo.
O Sr. Cunha Me!lo -Não estou
longe de •concordar com a tese do
nobre Senador Mem de Sá, de que

r
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cada N~~~Ção deve gastar com as
Fõrças Armadas aquilo que é compa.tivel com a sua própria economia; mas não se pode- negar que
a Marinha de Guerra também concorre para a economia nacional.
Agora mesmo temos transportes de
guerra emprega.dos na Marinha
Mercante, contribuindo portanto
para a economia nacional. Podia
lembrar, ainda a v. Exa., serviço
notável que a Marinha. de Guerra
está prestando ao Brasil : o Ser·
viço de levantamento hidrográfi·
co, ·o que significa concorrer para
o melhoramento dos portos, rios
e canais navegáveis brasileiros, for·
talecendo a economia. nacional.
O SR. VIVALDO LIMA- Acaba
de fazer, em tempo recorde, de

vinte e três dias,. quanto ao próximo pôrto que servirá iBrasilla, no
litoral baiano, o de camamu.
O Sr•.Mem de Sá - Não há dúvida. Há o. Serviço Aero-fotométrieo . de carta.s geográficas e outros
maia, de grande lnterêsse. Seria
mesmo inacreditável qu~ se pusessem' ao mar ou se queimassem as
dezenas de milhões de cruzeiros
utlllzados em microfilmes.

Cil8r. Attilto Vivacqua - Quero
trazer meu aplauso às ·pala.vras de
V. ·Exa. que, com tanto brilho focaliza problema fundamental do
Pais - o• do aparelhamento da
nossa ·Marinha de Guerra. A Naoio,. que se sente orgulhosa das
tradições da nossa Armada e, na
verdade,. a envolve na sua mais
afetuosa simpatia. Ignora, entretanto, as -suas realizações, não só
no setor mUltar, como também no
setor econõmlco e no setor cientifico e técnleo. isto porque a Marlniba, como já se disse, é a grande muda. Traba.lha silenciosamente em seus modernos estaleiros, de
cuja existência o povo toma conhecimento fugaz quando se festeja o lançamento de novos .navios, produto do esfOrÇo e da capacidade de nossos oficiais, de nossos ma.rinhelros, de nossos ·operá.-

rios. São quase desconhecidos do
púbUco os notáveis e importantís·
simos serviços hidrográficos fel tos
em embarcações dotadas do maior
aperfeiçoamento, construldas em
llossos estaleiros. As cartas hidrográficas vieram crlar novas condições de segurança para a navegação e o sistema portuário, o que
importa em redução de prêmios de
seguros e de despesas de fretes, e,
portanto, com decisivo reflexo no
desenvolvimento do nosso intercâmbio comercial. A Marinha deu
ao Brasll mais um Amazonas,
abrindo à navegação, especialmente à navegação internacional, gra·
ças aos serviços de levantamento
e balisamento, o BraçQ Norte do maravilhoso rio. Não avaliou ainda
o Pais o que significa o encurtamento de numerosas milhas dessa
artéria fluvial de acesso ao ocea.
no, e ficar o Braço Norte em con·
dições de permitir a passagem de
navios mercantes de 25 mil toneladas. Já podemos verificar êsses·
beneficios através da exporta.ção
dos minérios de manganês das opu.
lentas minas do Amapá. Estamos,
assim, fixando aspecto de caráter
económico e de interêsse verdadeiramente vital nos empreendimentos da. Marinha. Podemos considerar, pois, reprodutivas as despesas ·com o seu aparelbamentõ. Será
impressionante para o povo uma
demonstração, que ainda não se
fêz devidamente, das obras e a.tlvidades da Marinha de Guerra re·
lacionadas com o ·nosso desenvolvimento económico. E nestas apres. sadas considerações, inclulmos naturaJmente o seu papel no transporte, especialmente, tendo em vista a dramática deficiência da nossa navegação de cabotagem. Devemos acrescentar a essa imperfeita enumera.ção dos' feitos construtivos da nossa Marinha a sua
alta e conspícua colaboração para
o progresso técnico e elentifico do
Brasll. Na Comissão de Energia
Atómica., realçando o nome de .nossa Pátria, figurou o eminente e
culto cientista Almirante Alvaro
Alberto, sucedido -nesse órgão ln-
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ternacional por outro ilustre Almi·
rante. No silêncio dos gabinetes
e dos laboratórios, outros expoentes culturais de nossa Armada tra·
balha.m infatlgàvelmente. Não deveriamos incluir nos planos buro·
crátlcos de economia orçamentá·
rias o aparelhamento de nossas
Fõrças Armadas, numa hora de
tanta incerteza. e de tanta Insegurança. A Nação terá de fazer sacr1ffcfos dos :maiores para êsse fim.
Isso é um Imperativo de nosso próprio destln.o, o destino de uma Nação que possui uma das maiores
orlas marítimas do globo. Não participo da opinião daqueles que eon·
denam a construção do nosso por.
ta-aviões. Essa unidade, como outras da Marinha de Guerra, e os
demais equipamentos que ela procura. modernizar, constituirão a
nossa · Marinha-Escola, enquanto
não tivermos recursos financeiros
necessários para aparelhá-Ia de
acõrdo com as exigências mUltares de nosso tempo. O programa
na.val do Presidente Juseelino
Kubitschek é o mais amplo e avan·
çado que a História da Marinha
registra, e tem contado, para sua
realização, com a. intellgêncla, o
devotamento· e o patriotismo do
ilustre Almirante Mattoso Mala e
de seus dignos antecessores, de sua
oficialidade, de seus marinheiros e
dos trabalhadores de nossos arsenais e estaleiros navais. Peço a
v. Exa. excusas pela extensão do
meu aparte, que foi justamente
suscitado pela brilhante, oportuna
e segura oração do eminente representante do Estado do Amazo·

nas.

O SR. VIVALDO LIMA - Vos·
sa Excelência. nada tem a desculpar-se pela extensão do seu aparte,
porque foi realmente interessante
de ser ouvido como depoimento ldõneo também em retõrço destas considerações que estou fazendo a propósito da Marinha de Guerra do
Brasil.

O Sr. Francfsco Gallotti - Permite V. Exa. um aparte?

O SR. VIVALDO LIMA. -

multo prazer.

Com

O Sr. Francisco Gallotti - Não
tive o prazer de ouvir V. Exa. desde o comêÇo. Só a.gora, chegando
ao recinto, inteirei-me do teor do
discurso do nobre colega e do apar·
te do eminente Senador Mem de
Sá, referente às verbas destinadas
à Instrução da Marinha de Guer·
ra. Fazendo justiça declaro que
as escolas de aprendizes-marinheiros, instaladas pelas costas do Bra-sil, estão, em parte, dentro do pro·
grama reelamado por S. Exa. Nos·
sas escolas de aprendizes-marinhei·
ros são estabelecimentos modela·
res. No meu Esta.do, Santa Catarina, temos uma que poderia. ser:
vir de padrão em qualquer. parte
do Mundo. Conheço-a multo bem,
como muito bem conheço a do Es_.
tado da Bahla, localizada na Ci·
dade de Sa.lvador. Sei que o atual
Ministro da Marinha, Almirante
Mattoso Mala, tem especial carinho pela formação dêsses rapazes,
que poderão ser, amanhã, brilhantes oficia.ls da. Marinha de Guerra,
porque hoje se permite prossigam
até o oncialato. Chefe de Portos,
que tenho sldo, por êsse Braslil
em fora, acompanhei, muitas vêzes, com real interêsse, na qualidade de engenheiro portuário, os
trabalhos dos nossos barcos da Ma.rinlha de Guerra, que levantam
nossas C'Ostas e nossos portos, dando-nos conhecimento do que era
Ignorado no próprio Brasil. Parabéns a V. Exa.. por êsse discurso
que exalta a ação da Marinha de
Guerra. Desejo siga ela ·sempre
nessa marcha gloriosa, para honra
de todos os brasileiros.
O SR. VIVALOO LIMA - Agra·
deço o aparte de V. Exa., estendendo o agradecimento a outro nobre representante de Santa Ca.tarlna, o Senador Saulo Ramos, a
quem não tive o prazer de agradecer, porque imediatamente recebi
outro aparte, que não quis Interromper.

..

' "
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a Marinha apreciada sob as suas
variadas e gloriosas facêtas. Vos·
sa Excelênela. focalizou uma delas :
a das Escolas de Aprendizes-Marinheiros, espalhadas pelo Bra.sll,
que vêm prestando grande messe
de serviços a uma. parte da juventude, que, assim, se encaminha den·
tro de sua vocação, e da qual sairão grandes marinheiros.
Percebi, também, dentro das con·
siderações de v. Exa. à guisa de
aparte, que o nobre Senador Mero
de Sá não está se colocando fron·
talmente contra os interêsses da
Marinha; apenas olha o aspecto
econômlco-f1nancelro do Pais e
adha. que os M!n!stér!os Militares
não deviam ter prioridlbde dentro
do Orçamento. Sendo S. Exa. um
homem de bom-senso, e moral patriótica, crt;_lo que até certo ponto tem razao.

O Sr. Mem de Sá - Tôda a ra·

zão.
O SR. VIVALDO LIMA - tste,
realmente, o seu ponto de vista.
Deseja, naturalmente, que a Nação
primeiramente organize sua infraestrutura consolidando posteriormente séus elementos de defesa.
Que não nos descuidemos da de·
tesa, da infra-estrutura e se lhe
dê desenvolvimento mais ll!Celerado
do que o empregado na defesa. Reconheço-lhe os elevados propósitos
nesse sentido. :t homem superior.
O Sr. Mem de Sá - v. Exa. me
faz justiça e eu agradeç:o. Seria de

tal maneira rldfcula qualquer outra Interpretação, que me abstive
de dizer o que v. Exa. acaba de
extemar.
O SR. VIVALDO LIMA- O Ideal
será que ambos eamlnhem paralelamente. O !Bras!l, porém, é grande, vasto; dlficll, com os nossos
próprios recursos, com . o atraso
que já temos, acelerar os passos
a tal ponto que as duas coisas ca·
mln:hem paralela ou parelhamente.

Alguma coina terá que ser inevltà·
velmente protelada. Para o Sena.dor Mem de Sá, é preferivel que,
no momento, não se descuide, mas
não se avance na parte referente
às Fôrça:; Armadas, para. maior
Impulso da parte econômlco-flna.n·
ceira de !llolde a que o Brasil tenha dispol\ibLl!dades, fique em condições de enfrentar as despesas
que acarr1~tará naturalmente, a
constituiçãl' de uma fõrça. capaz
de garantir a soberania da. Nação.

o Sr. Mem lk1 Sd - Assim pensam, inclusive, t~s oficiais do Esta.do·Malor.
O Sr. Cunha Mello - Todos fazemos justiça aos propósitos do
nobre Senador Mem de. Sá..
O Sr. Mem de Sd- Não se tra.ta de propósitos. :dl ponto de vista
compartUhado pelos Estados Maiores de tôdas as Nações. Não há
fõrça. armada sem economia orga..
nizada.
O SR. 'VIVALDO LIMA -

O Se-

nlbdor Mein de Sá está coerente
com o seu espirita de brasllldade.
t sabido, é mesmo chavão. que
uma ·Marinha de Guerra não se
improvisa; admitindo por absurdo,
s'ômente para raciocinar, que fôsse passivei ao Brasil desgua.rnecer
sua imensa fronteira liquida, permitindo que nossa Esquadra · atingisse ao extremo· da deficiência,
como ficarfamos nós amanhã, qua.ndo êste Pais atlnglr o ponto de relevância que lhe está reservado no
mundo ? Os re.cursos materiais, en·
tão, seriam muitos .. porém seriam
poucas as possibilidades de possuir·
mos uma Marinh~ de Guerra, em
tempo útil,
. .
v. Exa. ouviu, Sr. P.resldente, no
aparte com que me honrou um dos
nobres Senadores, prestando ajuda
a êste desataviado discurso, abor·
dar-se a questão das perdoo sofri·
das pelos Estados Unidos, na guer·
ra passada. Se não possuísse, na·
quela época, as reservas de que
dispunha, não estaria. a grande Na·
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de defender seu território e teria,
talvez, capitulado. Graças às suas
reservas navais, foi-lhe possivel su·
prir as perdas sofridas em Pea.rl
Harbour.
() Sr. Mem de Sá -

Não tõsse os
Estados Unidos a potência econô·
mlea que ·são, não teriam esma·
saoo a Alemanha, da • forma por
que o fizeram. Só construlram
aquêle Exército e aquela Marinha
por11ue tinham capacidade econômlca. Lembro ·a V. Exa. que o· ae.
nera1 Marshall, ouvido por uma Comissio do Sen&do Americano, que
reclamava a ·demora da preparação lia Fõrça Armada Americana,
para poder . deflnir a guerra, fêz
uma comparação muito curiosa :
"o rato e o coelho são capazes de
dar CT\as em .poucas semanas, enquanto o elefante leva mais de
ano". Os Estados Unidos estavam
prepanlndo um elefante, porque,
no momento, tinham capacidade
para fazê-lo. Se não a tivessem,
não haveria. fôrça armada capaz
de vencer 1' Alemanha.
O BR. VJVALDO LIMA - Se a
situação et\onõmica dos Estados
unidos é que pôde oferecer, naquela· época, a esquadra que formou,
não a tivesse, · organizada, · mesmo
com· o ·poder econômlco engrandecido, nao ·teria sl.do posslvel àquela Nação reaparelhar, na emergên·
ela do ataque à Pearl· Harbour, a
sua esquadra, pois um navio de
guerra não se · constrói ràpldamente.

sr.

o
Mem ele Sá - tles equipavam o Exérdto e a Aeronáutica
durante· a guerra.
O Sr. Cunha. Mello - Permite
o nobre orador· um a.parte ?
O SR. VlV'ALDO LIMA -

pra11er.

Oom

O Sr. Cunha Mello- Os Estados
Unidos gastam, atualmente, 48 bl·
lhões de dólares com as J!'ôrças Armadas, para sua defesa e do pró-

prio mundo, conforme· já o fizeram
duas vêzes.
O SI', Mem de Sá agora.

Gastam

O SR. VIVALDO LIMA- Obrigado a Vossas Excelências pela
cooperação.
Se não cuidarmos, desde já, em
manter um núcleo sadio e eficiente, impossível será o seu crescimento, quando a situação noo!onal per.
mitir e a situação internacional
exigir.
Através de os séculos, nos países
marltlmos, civillzaçã.o e Poder Naval sempre andaram de braços de.dos; .o esplendor de uma com o
esplendor do outro e a decadência
de ambos ocorrendo simultâneamente.
Ainda é de Rui, o conceito lapidar : "o Poder Naval é a florescência. da Civliiza.ção". · E não era
Rui um milltarlsta, como todos nós
sabemos; era sim, um grande patriota que, com sua Inteligência e
cultura fulgurantes sabia encontrar, como ninguém, as causas primeiras dos fenômenos sociais.
O Brasil em 1500 - permitam·
me a figura de linguagem - foi
"achado" por Pedro Alvares Cabral;
atualmente está sendo "descoberto" pela a.udáda e pela coragem,
que encerram as Iniciativas governamentais.
Uma. nova aurora já se anuncta
no horizonte, com o despertar das
terras até então percorridas apenas pelos indios• e pelos bandeirantes; êstes, com seu sacrifício, fi·
zeram-se credores pa;ra. com a posteridade, de uma dívida que só agora, se começa a saldar. .O BrasU
está abrindo as portas largas, pe.
las quais se fará a sua ·tntegração
no mundo civilizado, ocupando o
lugar a. que tem direito, pela. sua.
população, pela soma de recursos,
pela grandeza do seu terrltórlo e
da alma de seu povo.
Neste momento histórico, que
mesmo os mais eétl<l'os têm olhos
para ver, multo embora. não tenham palmas para aplaudir; ·have-

- ióiria o que chamarei "uma descontinuidade de ação", se a nossa :Mat'inha de Guerra. também' não estivesse dando um passo largo no
sentido do desenvolvimento do BrasU.
Temos que compreender que a
Marinha não pode parar.
O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar os tímpanos> -Lembro ao
nobre orador que está por se esgotar o tempo regimental de que
dispõe.
O SR. VIVALDO LIMA- Sr. Presidente, gra.to a V. Exa. pelo aviso.
Cumprirei o regimento.
:S:ste passo não é dema1s dizêlo foi a aquisição e a modernização
do porta-aviões "Minas Gerais".
O Sr. Mem de Sá- Porta-aviões
obsoleto que nada resolve, que se·
quer pade possibilitar a U}t!lização de a.viões a jato, numa hora
em que .se entende que futura guerra não levará, em consideração, os
porta-aviões, porque será, principalmente, submarina. Essa unida·
de, no entanto, custará ao Brasil
um ônus brutal, muito acima. da
capacidade financeira e orçamentária da Nação.
O Sr. Vtctorlno Freire -

rissima manutenção.

De ca·

O Sr. Mem de Sá - o nobre orador apoiou, há poueo, a interven·
ção do eminente Sena.dor Gilberto
Marinho defendendo a posslbilida·
de de termos cambiais para Impor·
tar livros 'técnicos estrangeiros.

. O SR. V:EVALDO LIMA mente.

Certa·

O Sr. Mem de Sá - Com o que
se gastou e ainda se gastará com
êsse porta-aviões, poderia.mos im.portar êsses livros até o ano 2.000.
O Sr. Victorlno Freire -

ano 3.000.

Até o

O SR. VIVALDO LIMA - Muito
grato ao nobre Senador Mem de
Sá pelo aparte esclarecedor.

.Dentro de um ano aproximadamente, poderemos ter o orgulho de
possuir, embora em esca.la modestissima, os recursos mater!a!s necessários à constituição de um verdadeiro núcleo escola que, em pe.
riodo limitado de tempo, terá a
possibilidade de expansão e de cres·
cimento,· que o mundo livre ex!gt.
rá dêste colosso do Atlântico, para
a preserva~ de sua liberdade e
de seus padrões de d!Rnida.de hu·
mana.
Multo, mas muito lilesmo, haveria para falar s!ibre a Marinha, se
eu não quisesse llmitar ainda mais
êste tnstant!ineo, um grito de alerta se torna. apenas para um fato
que, às vêzes, não tem sido bem
compreendido, na extensão de todo
o seu significado no panorama nacional.
Outra oportunlda.de há de apare·
cer para que se possa contar, em
traços largos, o que vem fazendo
a Marinha no setor de segurança
à navega.ção, o que fêz no ano geofísico, o trabalho insano de pre·
paro de seu .pessoal, e a parte mais
ingrata, porque talvez a mais penosa e sem nenhum efeito plb
tico para o gra.nde público; o treinamento -continuo e constante, em
alto mar, e que permitiu aos· nossos Cruzadores e Destróieres, após
o último exerclcio feito em março
do corrente ano com uma Fôrça
Tarefa Americana, receber do Al·
mira.nte americano· as referências,
que honram não só a nossa Marinha, bem como a nossa capacidade de direção e organização, tão
bem simbolizada nos nossos Marinheiros .
O Sr. Mem de Sá - Permite o
nobre colega nova interrupção ? (Assentimento do orador) -A êsse
respeito desejo deixar bem expressa tôda a minha · admiração e devoção ao serviço e ao patriotismo
dos nossos marinheiros e nossa
Fõrça Naval.
O Sr. Victorlno Freire - Permi·
te o nobre orador um aparte ?
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O SR. V'IVALDO LIMA não.

Pois

O Sr. Victorino Fretre- Fale Vossa Excelência também em nome
do Partido Social Democrático, solidário com sua brilhante ma.nl·
festação.

.

O SR. VIVALDO LIMA - Agra·
deço o apoio do Partido Social Democrático através de Vossa Excelência.
lll preciso que se conheça cada
vez· mais a nossa Marinha de Guerra, a fim de que seja eompreendlda e exaltada como merece, e,
assim agindo, estaremos dando
oportuna Interpretação a mais êste
pensamento de Rui, já tão vulgarizado, isto é, plantando uns a semente de couve para o prato de
amalllhã e plantando outros a semente de carvalho para o abrigo
do futuro.
Era., Sr. Presidente, o que tinha
a dizer. (Muito bem. M-utto bem.
Palmas. O orador é cumprimentado).

A Comissão apresenta. a. Reda.ção
Final (fl. a.nexa> do Projeto de De·
creto Legislativo n.o 3, de 195~,
originário do Senado Federal.
Sala das Comissões, em 6 de maio
de 1959. - MO'Uriio Vietra, Presl·
dente. - Ary Vianoo, Relator. -

Padre Calazans .

ANEXO AO PARECER

N.0 142, de 1959
Bedaçáo Final do Projeto de
Decreto Legislativo n.o 3, de
1959, que autoriza o Vice-Presi·
dente da República a se ausen·
tar do País;
.

O Congresso Nacional decreta :
Art. 1.0 lll autorizado o Vlce-Pre-

sldente da República a ausentarse do Pais, a flm de chefiar a De·
legação do Brasil à XLII Conferência Interna-cional do Trabalho
a reunir-se em Genebra., na Suiça.
Art. 2.0 :l!:ste .decreto leglsla.tlvo
entrará. em vigor na data de sua.
publica.çã.o.

Durante o clf8curao do Se·
nhor Vtvaldo Lima, o Senhor
Cunha Mello deixa a Presidência, que é ocupada sucessivamente velos Srs. Herlbaldo Vi·
eira e Novaes Filho.

O SR. PRESIDENTE - Acaba de
ser enviada. à. Mesa a Redação FI·
nal do Projeto de Decreto Legislativo n.0 3, de 1959.
Tratando-se de matéria que transitou em regime de urgência, pode
ser submetida ao Plenário imediatamente, dispensadas as formali·
da.des de publicação e distribuição
em avulsos.
Vai, porém, ser lida.
lll lido o seguinte
PARECEI!

N.o 142, de 1959
R.edação Final do Projeto l!e
Decreto Legislativo n.O 3, l!e

1959.
Relator: Sr. Ary Vianna.

DIBcussão úntca, da Bedação
Final do Projeto de Decreto Le·
giaZat!vo n. 0 3, de 1959, que autoriza o Vice-Presidente da. Be·
pública a se ausentar do País.
(:Redaçiio oferecida pela. Co·
missão de Reda.çfl.o, em seu Pa.·
recer n.0 142, de 1959, e subme·
tida. d deliberaçiio do Plendrio,
independentemente de ínclu·
st'io em Ordem lfo Dia, por ae
tratar l!e matéria em tramita·
ção urgente).
O SR. PRESIDENTE - Em dls·
cussão.
Não havendo quem peça a. pala·
vra, encerrarei a. dis~ussão. (Pau-

sa.).

Está encerrada.
Os Senhores Senadores que apro·
vam a Redação Final, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está. aprovada.
V'al à. Càma.ra dos Deputados.

-.lOS-

O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra o nobre Senador Lima. Tei·
xeira, por cessão do nobre Sena.·
dor Bandeir111 Vaughan.
O SR. LDMIA TEIXEIRA - (•)
- Sr. Presidente, acabo de receber, da Liga Baiana Contra o Cã.ncer, veemente apêlo no sentido de
serem liberadas as verbas destina.
das ao Hospita.l Aristides Maltez,
que atravessa, no momento, situa.
ção dificfllma.
Após ingentes esforços, consegui·
mos constassem, do Orçamento
para 1959, dotações consubstanciadas em emendas aprov111das pelas
duas Casas do Congresso, as quais,
no entanto, foram atingidas pelo
·Plano de Economia.
Oonvém acentuar que o Hospl·
tal Aristides Ma.ltez é o único, na
Bahla, que assiste aos cancerosos.
Aliás, o meu Estado tem sido precàrlamente assistido nesse setor, e
o atendimento do apêlo que formulo seria, digamos, uma reparação por parte do Chefe do Executivo.
o memoria.! da Liga Baiana Con·
tra o Câncer está assim redigido :
(Lendo)

,.

•

I - A "Liga IBalana Contra
o Câncer" é a única. entidade
existente para · o tratamento
do câncer no Estado da Bahllll,
funcionando com a ajuda da
sociedade baiana e dos governos estadual e federal. Mantém, no bairro de Brota.s, em
Salvador, o Hospital Aristides
· Maltez que atende, dlàrlamente, a um grande número de
pessoas de tôdas as dasses sociais, gratuitamente.
II - O Hospital vem a.tra·
vessando, no momento, situação dlflcfllma. em face do en·
carecimento de tôdas as utlli·
dades e as majorações sala·
riais de seus empregados, de·
termina.das pelas alterações
dos novos nivels de salário-mi·
nlmo.
c;)- Nilo foi revbto pilo orador.

m - A. instituição vive dificuldades de tal amplitude
que se acha. na iminência de
sustar a.s suas atividades hospitalares em prejuizo de todo
o Estado da Ba.hla.
rl - A Liga Baiana Contra
o Câncer dirigiu um memorial.
ao Sr. Presidente da Repúbll·
ca. solicitando a S. Exa. o envio de mensagem ao Congresso
para. abertura de um crédito
especial destinado a conclusão das obras do Hospital Aris·
tides Maltez, a exemplo do que
ocorreu no ano passado, quan·
do o Deputado Adelmar de Carvalho conseguiu que o Sr. Presidente encaminhasse mensagem ao Parla.mento abrindo
crédito especial para a cons·
trução do hospital da Sociedade Pemambucana de Combate
ao Câncer.
V - O memorial foi encaml·
nha.do ao Sr. Presidente atra·
vés sua. Secretaria, em 21 de
novembro do ano passado, pro·
tocolado sob o n.0 PR 52.496·58,
sendo em seguida enviado ao
Ministério da Saúde que o devolveu ao Catete com parecer
. favorável, dirigido ao SubChefe do Gabinete Civll, Dou·
tor Oiro dos Anjos, ·que o reme·
teu ao DASP para emitir pa.
recer.
VI - Seria. um relevante serviço que V. Exa. prestaria à
Bahla, utilizando a tribuna de
nossa. ca.mara. Alta para fazer
um veemente apêlo ao Presidente da República e ao MI·
nistro da Fazenda no sentido
de que sejam liberadas as ver·
bas orçamentárias de 1958,
C'Ul os processos Já se encontram na Dlretorl111 de Despesa
Pública aguardando sõmente a
sua liberação, evitando, dêste
modo; que dezenas de enfermos
sejam despejados de seus lei·
tos do Hospital Aristides Mal·
tez, que está atravessando a
rase mais dramá tfca de sua
existência, evitando, assim, a
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paralisação da assistência aos
·cancerosos da Bahia.
VII - Com êstes elementos,
as fotografias do Hospital, c6·
pias de telegrame.s enviados ao
Presidente da República e ao
Ministro da Saúde, e recortes
de jornais anexos, acreditamos
· que o ilustre Senador Lima
Teixeira poderá prestar mais
êste relevante serviço aos tra.
balhadores e ao povo da Bahla
que tão dignamente representa
no Senado da República.
O Sr. Jefferson de Aguiar -·
Exa. um aparte ?

Permite

v.

O SR. LIMA '1'ElXEIRA todo o prazer.
·

Com

O Sr. Jefferson de Aguiar -

Devo ponderar, liminarmente, que
a llberação de verbas do Orçamento de 1958 talvez não mais seja
passivei, por estar extinto e peremp.
to, em virtude do seu caráter ânuo.
Contudo em face do apêlo de :Vos·
sa Excelência corresponder a ingen.
tes solicitações que outras entidades têm enviado a.o Exmo. Se·
nhor Presidente da República, eu,
na eventual liderança da Maioria,
terei prazer em encaminhar a Sua
Excelência o pedido do nobre cole·
ga, que interpreta reivindicação
justa, merecedora de acolhimento.
Como o Chefe do Executivo tem
recebido apelos de várias entidades, inclusive daquela a que Vossa
Excelência se refere; aconselho ao
nobre Senador Lima. Teixeira encaminhar a cópia dessa. reivindicação
ao eminente Sr. Ministro da Saúde, Dr. Mário Pinottl, que terá ensejo, pela Divisão Hospitalar, de
apreciar a reivindicação e dirimi·
la, talvez pela. verba. global do Qr.
çamento vigente, dando auxilio capaz de atender à solicitação da entidade baiana. Por conseguinte,
além do apêlo que V. Exa. dirije
a.o Sr. Presidente da Repúbllca.,
deve ser encaminhado um oficio
ao sr. Ministro da Saúde, que é
também Presidente da Legião BrasUelra de Assistência, a qual dis·

põe de amplas dotações para a. solução de benemerência como essa,
tão justa e tão procedente. Era. o
que tinha a dizer para esclarecer
o ponto de vista governamental sô·
bre o acolhimento da so11cltação,
mesmo dentro da transponibillda·
de das soluções jurfcüeo-legals qllie
impedem e restringem a açã.o do
Sr. Presidente da República.
O SR. LIMA TEIXEIRA -

Agra.

deço a excelente colaboração que
presta o nobre colega, Senador Jef·
ferson de Aguiar, no momento na
liderança da Maioria.
Sr. Presidente, vários telegramas
foram dirigidos ao Chefe do EJte.
cutivo e ao Sr. Ministro da Saúde,
Dr. Mário Pinotti. Passo a ler
dois dêles para conhecimento da
Ca.sa :
-

"Exmo. Sr. Dr. Juscelino
Kubitschek.
D.D. Presidente da República.
Palácio do Catete. Rio.
A Liga Baiana Contra o
Câncer, única entidade para o
tratamento do câncer no Es·
tado da Ba.hia, na iminência
de suspender os serviços do
Hospital Aristides Maltez, em
aflltlva situação financeira
pelos atrasos de pagamento
das verbas governamentais,
a.pela para o elevado espirita
de compreensão do Eminente
Presidente da República, a fim
de determinar o pagamento ur.
gente das verbas ·de 1958, em
regime de restos a pagar, dois
mllhões e um mllhão e sete~
centos mll cruzeiros, processos
no Ministério da Fazenda ns.
334.437·58 e 334.43&58, e a verba· de novecentos mil de 1957,
da Dlretoria da Despesa Públi·
ca pt Certos de sermos aten.
didos em ·nosso apêlo em fa.
vor da luta contra o eâncer,
profundamente sensibilizados
agradecemos. Respeitosas sau.
dações. Dr. Carlos Maltez, Presl.
dente da Liga Baiana Contra o
Câncer; Dr. Luis N6'Ves, ]]Ire.
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tor do · Hospital Aristides Maltez".
"Excelentissimo Sr .. Professor Mário Pinotti.
Dignissimo Ministro da Sa úde - Rio.
Telegrafamos ao Sr. Presidente da República informando a situação do Hospital Aristides ·Maltez, órgão da Liga
Baia.na Oontra o Câncer, na
iminência de suspender seus
serviços por falta de recursos
resultante do atraso no pagamento de verbas pelo Govêrno. Apelamos para o ilustre
~ Professor no sentido de Interceder junto ao Ministro da Fazenda a. fim de providenciar o
pagamento das verbas de
1958, em restos a pagar, de
dois milhões e um milhão e
setecentos mil, conforme Pro·
·cessos ns. 334·437-58 e 33~-43858, e novecentos mil cru:r.eiros
do exercício de 1957. Confiantes na dedicação e no elevado
espírito de solidariedade humana de v. Exa., a.gua.rdamos
o atendimento do nosso apêlo,
evitando o colapso na assistência aos ·cancerosos da Bahla.
Respeitosas sauda,ções.
Dr. Carlos Maltez, Presidente da Liga Baiana Contra o
Câncer; Dr. Lttfs Neves, Dlretor do Hospital Aristides Maltez".
sr. Presidente, conforme declarei, de inicio, o Hospital Aristides
Maltez é o único especializado no
tratamento do câncer, existente no
meu Estado. A Idéia da construção foi lançada pelo saudoso Doutor Aristides Maltez, eminente Professor da Faculdade de Medicina
da Bahia, em 1953. Só em 1954,
no entanto, Iniciaram-se as obras,
e em 1956 foram prestados os primeiros socorros aos canc-erosos.
Era meu intuito tecer comentárias sôbre a personalidade do Ilustre baiano que idealizou êsse grande empreendimento. Não o faço,
no entanto, devido a,o adiantado

da. hora e porque há outros oradores Inscritos.
Sr. Presidente, êsse o estabeleci·
mento hospitalar cujas atlvidades
estão ameaçadas de paralisação.
O Sr. Jefferson de Aguiar -

Resta indagar se a verba foi liberada. e se está inscrita em restos a
pagar. .
Se esta é a realidade, evidentemente o Sr. Ministro da Fazenda
poderã pagar a dotação orçamentária em oportunidade próxima. Vossa Excelência, portanto, perfilhando a solicitação da entlda.de, terá
a oportunidade de prestar serviços relevantes ao Estado que tão
dignamente representa nesta Casa.
O SR. LIMA TEIXEIRA - ln·
formo a V. Exa. que os telegrama.s
dirigidos aos Srs. Presidente da República e ao Dr. Mário Plnottl, se
referem a "Restos a Pagar".
O Sr. Jefferson

de Aguiar -

Serão atendidos de acôrdo com as .
disponibilidades do Tesouro Nacional.
O SR. LIMA TEIXEIRA - A
ma-téria não permite retardamento; e o compromisso de S. Exa., no
ex2rcíclo ocasional da. liderança da
Maioria, sa.tlsfaz·me plenamente.
:S:ste o papel do lider, levar. à con·
sideração do Presidente da RepúbUca, os apelos dos colegas.
O meu, por exemplo, exige solução imediata. Não é possivel que
o único hospital.de cancerosos, da
Ba.hia, encerre suas ativldades de
maneira tão melancóllca.
O Sr. Jefferson de Aguiar
Estou certo de que o Supremo Magistrado do Pa.ls acolherá a solicitação que V. Exa. lhe dirige.
O SR. LIMA TEIXEmA - Obrigado a V'ossa Excelência.
Estou convencido de que o atendimento dessa pretensão não tardará, ·Conforme manifestação do
Lider da Maioria.

O Sr. Francisco Gallotti mite V. Exa. um aparte ?

Per-
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Com

O Sr. Franctaco GaUotti- Dese·
jo dar uma explicação. No ano
passado, transitou no Senado da
República, projeto oriundo da Câ·
mara dos Deputados, abrindo o
crédito de quinhentos mUhões de
cruzeiros para pagamento de divl·
das atrasadas, restos a pagar, exer.
ciclos findos etc. Na. ocasião ful
solicitado pelo Ministério da Fa·
zenda, a apresentar emenda ele·
vando o crédito para setecentos ml·
lhões de cruzeiros. Dada a essa
demora na tra.mltação da. proposl·
ção, a Contadoria do Ministério da
Fazenda apurara que quinhentos
milhões de cruzeiros não seriam
suficientes. Apresente! a emenda,
esta logrou aprovação, e a. maté·
ria voltou à Câmara dos Depu.
tados, onde ainda. se encontra.
Também tenho tratado de casos
de Santa cata.rlna, como V. Exa.
defende os lnterêsses dessas instl·
tulções baianas. Recebo, invarlà·
velmente, resposta de que tão depressa a Câmara dos Deputados
aprecie o projeto de abertura dêS·
se crédito, serão llquida.dos, de acôr·
do com as relações que existem
no Ministério, os "Restos a Pagar".
Será alegria para. as lnstitulções
beneficiadas e para quautos lutam
nesse sentido.

O SR. LIMA TEIXEIRA - Agra.
deço a.o nobre Senador ·Francisco
Ga.llottl tão úteis informações, que
me animam a esperar seja atendi·
do o Hospital Aristides Maltez.
Sr. Presidente, tenho em mãos
fotografias enviadas pelo Dr. Carlos Maltez, no momento à. frente
daquele esta.beleclmento hospitalar.
O pavllihão prlnclpal foi levantado com o conC'Urso de pessoas carldosas do meu Estado, que também auxiliou o empreendimento.
Agora, já em funcionamento, as
verbas não são pagas. Dois milhões
e qua.trocentos mll cruzeiros, mais
um mllhão e novecentos mll cruzeiros são negados ao único hos-

pital de assistência aos cancerosos, que a Bahla possui.
Sr. Presidente, ajudemos um pouco à Bahia. t tempo de se dar
um brado de alerta.
Era. o que tinha a dizer, Sr. Pre·
sidente. (Mutto bem. Mutto bem).
O SR PRESIDENTE - Tem a
palavra o Sr. Senador Saulo Ramos.
O SR. SAULO RAMOS - ( •) Sr. Presidente, solicitei a palavra
para trazer ao conhecimento do
Senado o seguinte radlogra.ma, que
me foi dirigido pelo Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado
de Santa Catarina :
.

"A Assembléia Legislativa de
Santa Ca.tarlna, em sessão hoje
reallzada, aprovando a proposição de autoria do Deputado
Adhemar Ghlsl, e considerando de enorme alcance econômico o empreendimento, vem
respeitosamente a V. Exar. apelar no sentido de que, através
de sua preciosa interferência
e Inegável prestigio junto ao
Congresso Nacional, seja aprovado em prazo mais breve pos·
sfvel, o Projeto de Lei núme·
ro 4.820, de 1959, encamlnha.do
ao Parlamento Nacional com
Mensagem Presidencial n.0 18,
datada de 13 de janeiro de
1959. cujo projeto autoriza a
união a constituir Sociedade
de Economia. Mista, objetlvando a criação da Usina Slde·
rúrgica de Santa Catarina.
Atenciosas saudações -· Depu·
tado Braz Joaqutm Alves -

Presidente da. Assembléia Le·
gislatlva de Santa Catarina".
Sr. Presidente, por várias vêzes
ocupei a tribuna para tratar do
mesmo assunto - isto é, a cria·
ção de uma. Usina Siderúrgica em
Santa Catarina.
Quando da aprovação do Plano
Nacional do Carvão, cuja vigência
( •) -

NQo foi rovl•to pulo orador.
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era de cinco anos, foi lncluida. a
autorização de que trata o radio·
grama. De<l'orrldo aquêle prazo, e
proposta a revigoração do Plano,
foi êste mutUado. justamente no
toca.nte à autorização. Lancei desta tribuna veemente protesto. Foi,
então, apresentada emenda. na. Câmara, pelo saudoso Deputado Leoberto Leal, estabelecendo que, no
prazo· de seis meses, o Govêrno Federal enviaria Mensagem autorizando a união a eonstituir uma
Sociedade de Economia. Mista; isto
é, a Usina Siderúrgica de Santa
Catarina..
. A Mensagem foi enviada tardiamente e aqullo que já era lel está,
hoje, transitando novamente pela
casa do congresso, em forma de
proposição.
A Implantação da Siderurgia em
Sa.nta. Catarina, impõe-se por tô·
das as razões, para estab1llzar a
produção do •carvão metalurgino,
que irá allmenta.r Volta Redonda,
pois não podemos ficar a mercê da
Importação do coque estrangeiro.
Construir um parque siderúrgico à custa do produto estrangeiro, é, evidentemente, orientação errônea. Só possuiremos siderurgia
realmente com expressão econômlca no dia em que a alimentarmos
com carvão produzido em nossa
Pátria.
O Sr. Francisco Gallotti - Per. mlte V. Exa. um aparte ?
O SR. SAULO RAMOS - Com
multo prazer.
O Sr. Francisco Gallottt - Recebi radiograma. Idêntico ao que Vossa Excelên<l'la leu. Solidarizo-me
inteiramente com os nossos coestaduanos. Nós, representantes de
Santa Catarina, não devemos descansar enquanto não virmos rea.llzada essa aspiração, que não é só
de Santa Catarina, mas de todo
o Brasil. O carvão nacional precisa ocupar o lugar que merece,
de grande fator da nossa independência. económica. Estou, pois, de
Inteiro acôrdo <l'Om a Assembléia
~slatlva de Santa Catarina.

O SR. SA.ULO RAMOS - Agradeço a manifestação de Vossa Excelência.
Como dizia, Sr. Presidente, tramita. no momento, pela Câmara
dos Deputados, na sua. Comissão
de Constituição e Justiça., projeto
de lei que, se aprovado, por aquela Casa, quando chegar ao Senado
da República, será por mim e pelos nobres Senadores Francisco
Gal!ottl e Irineu Bornhausen, objeto dP. requerimento de urgência
pa.ra Imediata apreciação, a fim de
que não tarde o atendimento de
legitima aspiração do povo catarlnense, acorde, aliás, com a. orientação do grande estadista Getúlio
V:argas. O Uustre brasileiro, desde
1920, procurou leglsla.r em beneficto do carvão nacional; construiu
Volta Redonda., elaborou o Plano
Nacional do Carvão e precllcava a
industrialização do minério e subprodutos na própria. zona de mineração carbonifera.

O Sr. Jefferson de Aguiar -

-

Permite V. Exa. um aparte?
O SR. SAULO RAMOS -

não.

Pois

O Sr. Jefferson de Aguiar -

Devo Interferir nos debates, para
demonstrar que a. solução politica
para fixação da primeira siderúrgica nacional em Volta Redonda
talvez tivesse constltuido um êrro,
em virtude da localização natural
da. siderúrgica. em Santa Catarina
e no Espirlto Santo. Em meu Estado, na localidade de Santa Cruz,
a trinta e dois quilómetros apenas da estação de Barbados, da
Companhia. Vale do Rio Doce s. A.,
onde a situação geográfl<l'a e a lo·
callzação de um pôrto constitui·
riam privilégio excepcional para o
aproveitamento de minério de Itablra e do carvão Importado, que
ehega.rla àquele pôrto numa magnf.
fica atualização de Intercâmbio comercial .
Santa Cruz exportaria o minério
e reooberla o carvão, que seria levado da.f a Itablra e localidades

- iosprqxim!LS dessa cidade, inclusive
Dado o progresso e o desenvol·
para o aproveitamento de Aceslta. vlmento económico e Industrial de
Verifica V. Exa. que os pequ!.'nos nossa Pátria, dia virá em que será
Estados, algumas vêzes sem o po· realidade essa siderurgia referida
der político que os grandes 11odem pelo nobre Senador Jefferson de
a.presentar e representar na Fede· Aguiar.
ração, são prejudicados. Nós, que
Sr. Presidente, há dias, tive ocarepresentamos os pequenos e hu· sião de manifestar desta. tribuna,
mlldes Estados da Federação, mul· o compromisso assumido pelos Se·
tas vêzes somos coloca.dos numa p(). nadores e Deputados catarinenses,
sição de temor reverencial ou nos num atendimento ao povo de nos·
distraolmos das relvindlc:ações regio- sa terra, àqueles homens que tranais, permitindo soluções politicas balham nas minas de carvão de
que não beneficiam a economia na· Santa Catarina, de que haveria·
cional, mas atendem a.penas a rei· mos de ocupar esta . tribuna para
vlndicações favoráveis a. entidades que fôssemos ouvidos além dos umou grupos politicos. Perfllhando, brais das Casas do Congresso, esportanto, a tese de V'. Exa., dentro clarecendo a. consciência brasileidessa Identidade a que me refiro, ra, em todos os rec:antos da Páe prejudicada por essa solução de tria., que a base fundamental da
Volta Redonda, estou certo de que emancipação e-conômica do povo
poderei defender os lnterêsses de brasileiro reside em seu parque sisanta Catarina, esperando que êsse derúrgico, isto é, na mineração e
Estado também defenda os interês- aproveitamento do carvão naclQ.
ses do Espirlto Santo, preconlzan· nal. (Mutto bem. Multo bem) .
do-se, assim, a fixação, Instalação
O SR. PRESIDENTE- Não há
e construção de uma usina siderúrgl·ca em Santa Cruz, como parte outro orador inscrito. (Pausa).
Nada ma.is havendo que tratar,
do Plano de Itabira Iron, numa
demonstração cabal dos estudos vou encerrar a sessão. Designo
projetados e realizados em 1923. para a da próxima sexta-feira a
Escuse-me V. Exa. pelo longo apar- seguinte
te, interferindo no brilhante d!s·
ORDEM DO DIA
curso que profere e no admirável
aparte do nobre Senador Fran~!sr'l
1 - Eleição da Comissão Espe.
Gallotti.
clal incumbida de emitir parecer
o Projeto de Emenda à ConsO SR. SAULO RAMOS - O apar· sõbre
tituição
1 de 1959, que dispõe
te de V. Exa.. honra, sobremodo, o sôbre a. n.o
Politico.Admi·
modesto orador. Levo ao povo da nistrattvaorganização
e
Judiciária
minha terra a solldariedade de Capital da República. da Futura
V. Exa., com a autoridade de Vice·
2 ·- Eleição da Comissão EspeLider da Maioria. Concordo ple·
cial
incumbida de emitir parecer
namente ~om o nobre Senador Jef·
sôbre
o Projeto de Emenda à Cons·
ferson de Agula.r em que a locàli·
t1tu1ção
n.O 2. de 1959, que acreszação de Volta Redonda talvez não centa disposições
art. 4.0 do Ato
tenha sido a ideal. Melhor fôra das Disposições ao Constitucionais
tivéssemos implantado essa s!de· Transitórias reguladoras da transrurg!a nos dois pequenos Estadoij formação do atual Distrito Federal
- Santa Catarina. e Espirita San· em Estado da Guana.bara.
to; Santa Catarina produzindo
3 - Primeira discussão (com
carvão metalúrgico, e o Espirito apreciação preliminar da constituSanto o manganês ou os minérios cionalidade, nos têrmos do art. 265,
de ferro, a fim de num !ntercâm· do Regimento Interno) do Projeto
b!o dêsses dols Estados, produzir· de Lei do Senado n.o 19 de 1957
que autoriza o Poder Executivo fi
mos ferro e aço pa.ra o Pais.
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auxiliar a, Companhia Municipal de do projeto, tendo voto em. sepade Transportes Coletivos de São rado do Senador Attilio Vlval:qua.
Paulo (do Sr. Senador Lino de Mat.
Está encerra.da a sessão.
tos); tendo Parecer n.o 131, de
1959, da Oomlssã.o de Constituição
Levanta-se a sessão às 17 hoe Justiça, pela inconstitudonalldaras e 45 minutos.

24.8 Sessão da 1.8 Sessão Legislativa, da 4.8 Legislatura,
em 8 de maio de 1959
'PR.ESID11:NCIA DO SR. CUNHA. Ml!lT·I.I)

.As 14 horas e 30 minutos,
acham·se presentes os senhores
Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Vlvaldo Lima.
Lameira Blttencourt.
Zacharlas de Assumpção.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Leôntdas Mello.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fema·ndes !Távora.
Sérgio Marinho.
Regtnaldo Fernandes.
Dix·Hult Rosado.
Argemtro de Figueiredo.
Ruy Camelro.
Novaes Fllho.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Freitas Cavaleantl.
SUvestre Pérlcles.
Lourlval Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
Ovidlo Teixeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attillo Vlvacqua.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Miguel Couto.
Calado de Castro.
Gilberto Marinho.
Benedlcto Valladares.
Lima Guimarães.
Moura Andrade.

Llno de Mattos.
Coimbra Bueno.
T.aciano de Mello.
João Vlllasbôas.
Flllnto Müller.
Corrêa: da Costa .
Alô Guimarães.
Francisco Gallottl.
Irlneu Bomhausen.
Mem de Sá.
Gwdo Mondln. -(50).
O SR. PRESIDENII'E - A lista de presença acusa o comparecimento de 50 Senhores Senadores. Havendo número legal, está
aberta a sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Jo6.o Mendes, aervindo de Segundo Secretária, procede à leitura da Ata da ses. silo anterior, que é 1JOBta em
dtscuss6.o.

Em discussão a Ata.
O SR. LINO DE MA'l1TOS
Sr. Presidente, peça a palavra.

O SR. PRESIDENII'E - Com a
palavra o nobre Senador Lino de
Mattos.
O SR. LINO DE MA'l1TOS

(Sóbre a Ata) - (•) -Sr. Presi·
d.ente, diz a Ata que acaba de ser
lida, em uma frase apenas, que o
Senador Ltno de Mattos criticou
a SUMOC. Dá a impressão de que
meu discurso teve por único obj etivo formular aquelas criticas.
Em verdade, ocupei a tribuna,
na sessão de anteontem para ana<•) -

ND.o foi

r~vt.to

pelv orador,

I
'.

'

-111lisar o problema da agiotagem no
Brasil. Referl-me, então, às organizações flrianceiras conhecidas
sob a denominação da palavra
"Acceptance".
Gostaria que a Ata esclarecesse
que o Senador Lino de :Mattos
ocupou a tribuna para formular
criticas ao sistema de agiotagem
existente no Brasil, sob a denominação de "Acceptance".
É a retiflcação que solicito, Sr.
Presidente. (Mutto bem) .
O SR. PRESIDENTE- V. Ex.a.
será atendido. Esclareço, entretanto, que a Ata lida é uma slntese da· última sessão. O discur.so
de V. Ex.11 consta do "Diário do
Congresso".
O SR. LINO DE MAT!TOS (*) -· Agradeço o esclarecimento, Sr. Presidente. Quis apenas fazer uma ressalva. Não formulei, propriamente,
criticas à SUMOC. Poderei fazêlo no que tange a essa agiotagem,
se porventura regulamentar a exploração atTavés da "Aooeptance",
nos têrmos do discurso que aqui
pronunciei. Não formulei ainda
criticas nesse particular; quis apenas acertar minha tomada d.e posição no que diz respeito à agiotagem no Brasll. (Mutto bem) .
iSôbre a Ata> -

l',j
,I Ii

I

ri'
I

!

O SR. PRESIDENTE - Continua em discussão a Ata. (Pausa>.
Mais nenhum Senhor Senador
desejando usar da palavra, dou a
Ata por· aprovada.
Sôbre a mesa Expediente que vai
ser lido.
I'') -

N<lv fui

•·•vi., to

pelo ur!ldor,

o Sr. Quarto Secretárto, ser-

vindo de
seguinte

Primeiro, !Cá conta

do

EXPEDIENil'E

Aviso
Do Sr. Ministro da Viação e
Obras Públicas, n. 0 115, como segue.

MINISTG.IO DA VIAÇAO E

OBRAS PCBLICAS
Rio de Janeiro, D.F., 5 de maio
de 1959.
Aviso n.0 115-GM.
Senhor Primeiro Secretário:
Reporto-me ao Oficio n.o 49, de
27 de janeiro próximo findo, em
que V. Ex. 8 solicitou um novo pronunciamento dêste Ministério sõbre o Projeto de Lei n.o 6-52, do
Senado FEderai, relativo à criação da Comissão Construtora da
Ferrovia Rio Negro-Cai.
2. Atendendo à referida oollcltação, tenho a honra de remeter
a v. Ex.8 , em anexo, cópias do
parecer expedido sôbre o assunto pelo Dlretor Geral do Departamento N'aclonal. de Estradas-deFerro, que allás, reitera o pronunciamento que já haVIa sido feito
oportunamente, quando da apresentação do referido projeto · de
lei, em 1952.
Valho-me do ensejo para renovar a V. Ex.a. meus protestos de
elevado aprêço e distinta eonsidera~ão. - Lúcfo Metra.
·
DEPART.AMENn'O NACIONAL DE
ESTRADAS DE RODAGEM
Oficio 116-DG (Cópia) - 16 de
abril de 1959. - Dlretor-Geral
SenhoT Ministro da VIação e
Obras Públicas: - Oriação de
uma Comissão construtora para a
ferrovia Rio Negro-Cai.
Senhor Ministro:
Estamos restitUindo a V. Ex.8 o
Proc-esso n.o 2. 362-59 dêsse Ministério, que trata do Projeto de Lei
do Senado n.0 6, de 1952 (Diário
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do Congresso de 17 de abril de
1952. página 2.929), crlalldo a
Comissão Construtora da Ferrovia Rio Negro-Caí, hoje oeneral
Luz.
2. Em Ofício n. 0 49 de 27 de
janeiro último, dirigido a v. Ex.a,
pede o Senado Federal um novo
pronunciamento sõbre o assunto,
dado o tempo decorrido.
3. Pelo Ofício n.0 1. 092-DG de
9 de maio de 1952, expôs êste Departamento a V. Ex.a as razões
que o levaram a considerar Inconveniente o projeto, razões que
ainda perduram.
4. sendo o Departamento Nacional de Estradas-de-Fel'l:O o ór·gáo próprio do Govêrno Federal
para a execução de obras ferro·
viárias, pa:rece-nos contraindica00. a criação de comissões paralelas com a mesma finalld~~ode. O
Departamento está em condições
de acelerar o ritmo de suas cons·
truções na proporção dos recursos ·recebidos, e nesse particular
conta com pessoal habUltado e
desejoso de produzir. l'>or isso
mesmo, normalmente, deveremos
estar melhor: credenctalios para
tais incumbências, do que outras
entidades não especializadas.
· 5. Em 1958, o Departatnento
Nacional de Estradas-de-Ferro
ap!lcou nos tl'llchos do TJ?S que
estão a seu cargo, a soma de Cr$
399. 939. 989,40, realizando, entre
outros serVI!Ws um movimento de
terraplenagem da ordem de 2. 361.112,946 m3.
6. No corrente exercício as dotações destinadas ao TPa dão 550
milhões para o Departatnento Nacional de Estradas-de-Ferro e 600
milhões para os quatro batalhóes
r·odo-terroviãrios. Levando em
conta as dificuldades do U'esouro
Naelonal, deverá ser econotnizada
importância superior a 34o mUhões,
sem i:Onsiderar que o tundo de reserva prevlsto sobe a 160 milhões.
O problema se reduz PD!S a uma
·questão de recursos.

7. Das quatro Comissões do Senado que se manifestaram sôbre o
assunto, apenas a de Segurança
Nacional emitiu parecer favorá·
vel, admitindo que no caso haveria "rapidez e segurança na construção da ferrovia". A Comissão
de Constituição e Justiça, sem
entrar propriamente no mérito do
projeto, declara "nada lhe ter a
opor ao aspecto constitucional". A
Comissão de Finanças e a de
U'ransporte e Obras Públicas argumentou contràriamente à proposição, concluindo os dois llustres
relatores, ambos engenheiros de
valor - Senadores Othon Mãder e
Fra·ncisco Gallotti - pela rejeição
do projeto.
8. A título informativo, devemos assinalar que a Comissão projetada teria a seu cargo 739 kms.
dos quais 634 estão com os batalhões subordinados à Diretoria Geral de Engenharia· CRio Negro a
P.·arra do Jacaré) e 105 kms.
(Barra do Jacaré e Cai) com o
Departamento Nacional de Estre.·
das-de-Ferro. o Exército iniciou
aí os seus trabalhos há mais de
20 anos. O DeJ)a'rtamento Nacional
de Estradas-de-Ferro começou a
sua atuação há 10 anos (abril de
1949), tendo entregue ao tráfego,
em janeiro de 1958, os primeiros
26 kms. (Cai··Montenegro), incorporados à Viação Férrea d.o Rio
Grande do Sul.
9. tste Departamento mantém
o seu ponto de vist111 anterior, convencido d.e que a aceleração do
ritmo das obras denende menos
da mudança de orientação do que
dos recursos disponíveis.
Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência os nossos
protestos de elevada estima e dis·
tinta consideração . Joaquim
Franctsco Cap-tstrano do Amaral.

Diretor-Geral.
Junte-se ao Projeto de Lei do
Senado n.0 6 de 1952.
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FEDERAÇAO DAS INDúSTRIAS
DO ESiTADO DE SAO PAULO
São Paulo, 30 de abril de 1959.
Secr. 2.258.
Senhor Presidente.
Encontrando-se nessa Casa dto
Congresso Nacional o Projeto de
Lei n.o 160-58 (na Câmara 3.87758) de autoria cJ.o nobre Deputado
Adaucto Cardoso, que altera a ordem de classificação dos créditos,
no processo da· falência, a fim de
assegurar prioridade aos créditos
trabalhistas, tomamos a liberdade de submeter a V. Ex.a e seus
nobres pares algumas considerações sôbre o projeto em aprêço.
§

1.o A. Zeglslação vigente

1. Admite-se a·tualmente, sem
discrepância, o caráter aUmentar
do salário, como já assinalava BARASSI: "Tôd.a a legislação encara
a retribuição sob o ângulo visuàl
do favor alimenta1'18, mesmo quando não lhe reconhece o caráter de
verdadeiro e próprio crédito alimentar". (1) .
Procurando ampliar a proteção
dispensada aos trabalhadores, as
diversas legislações prevêm, entre
outras garantias, a outorga de privilégio aos créditos provenientes
de salários, nas falências e concordatas dos patrões, fundandose, para isso, no papel decisivo que
desempenha o trabalho no processo de criação dos bens e valores
que constituem o ativo das emprêsas.
.
2. A legislação brasnetra também contere privilégio aos créditos por salários em vários dispositivos.
Assim é que a Consolidação das
Leis do Trabalho, no art. 449 estabelece que "os direitos oriundos
da existência do contrato de trabalho subsistirão em caso de falência, concordata ou dissoluçã·o
da emprêsa",
(1)

11 Dlrttto tlel

p.,g,
•
183 •

Lavuru,

vol.

1.

O § 1.0 do mesmo art. 44A decla-

ra que, "na falência e na concordata, constituirão créáHo privilegiado a totalidade dos salários
devidos aos empregados e um têrço das indenizações a que tiver direito, a crédito quirografário os
restantes dois terços".
Em consonância com ésse p~
ceito, a vigente Lei de Falêndas
(Decreto·lei n.0 7.661, de 21 de
junho de 1945), no art. 102, §
3.0 , inciso III, estatu! que têm
privilégio geral sôbre os bens do
falldo "os créditos dos empregados, em conformidade com a decisão que fôr proferida na Justiça do Trabalho". Acrescenta o § 4.0
in fine, do art. 102 que é con·
siderado quirografârio o crédito
correspondente ao restante (dois
terços) de indenização devida aos
empregados.
Outros preceitos referentes ao
prlvllégio dos créditos dos empregados são encontrados no titulo
do Código Civil que disciplina o
concurso de credores nos artigos
1. 566, Inciso VIII e 1. 569, inciso

VII.

"Ademais, a Lei de Falências, no
art. 102, § 1.0, dispõe que prefe~
a todos os créditos admitidos à
falência a indenização por acidente de trabalho.
Veritica-se, pois, que a nossa legislação vigente já considera de
maneira especial, a situação dos
empregados na falência de seus
patrões.
3. Como esclarece Trajano de
Miranda Valverde, "os salários
<:empreendem não sõmente o ordenado fixo, mas também qualquer remuneração do trabalho,
estipulada por contrato, mesmo
sob a forma de participação nos
lucros, percentagens, comissões,
prestações in natura e gratificações". (2) .
(2)

Comentários á Lei de Fallncta•··

2." ed., vol. I, n." 68S, r"t\Sinn

S4~.
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O ilustre comercialista, ao men- O Deputado Adaucto Cardoso, recionar a partiC'ipação nos lucros tomando essa idé!:a, apresentou,
como Integrante do salário faz sem na presente legislatura, o Projeindicar pormenores; é óbvio, no en- to n.O 3. 877-58, visando à alteratanw, que se refere à participação . ção da ordem de classificação ckls
contratual, isto é, àquela que é créditos, no processo de falência,
ajustad.a expressamente entre as a fim de assegurar prioridade aos
créditos trabalhistas. (5) .
partes.
Na remuneração também deve
o proj•eto de Código de Falênser incluída a importância relati- cias, n.O 112-51, apresentado pelo
va âs férias a que tiver direito o Deputado Herbert Levy, que declaempregado, na forma prescrita pe- rou ser o mesmo da lavra do Prolo art. 144 da· Consolidação das fessor Waldemar Ferreira, tamLeis do Trabalho.
bém cuidou do assunto, pelo que
A indenização pela rescisão do merece ser referido .
contrato de trabalho, decorrente
5. O Projeto n.0 241-51, do
de quebra do empregador, será Deputado
d.e Barr·os,. precocalculada nos têrmos dos arts. 4'77 nizava a Dario
modificação
dos paráe ·,497 da mesma ConsolidaçãJo.
grafos
1,0 e 3.o, n.o II do art. 102,
Constitui, com efeito, jurisprudên- bem como do art. 124 da atual Lei
cia pacifica gue a falência deter- de
Falência, suprlmindo, em conmina. a rescis.ão do contrato de seqüência,
n.o nr do § s.o do
trabalho, embora não seja causa art. 102 daomesma
lei.
justificada para o etelto de libeEssa
proposlçã,o
lnstituia
a priorar o empregador das 1ndenizaridade
abs·oluta,
inclusive
em
reções devidas. É, por assim dilação
aos
créditos.
fisca-is,
dos
crézer, uma causa forçada de resci·
são, qu•e nem sequer pode ser equi~ ditos provenientes de indenização
por acidente de trabalho, de saláparada à fôrça maior. (3) .
rios
ou d.e outras prestações deviEsta é a situação atual do prodas
aos empregados, em conforblema em face da lei, da doutl'lmidade
com a decisão proferida
na ·e da jurisprudência nacionais.
na
Justiça
d·o !I'ra·balho . Para as§ 2.o Antecedentes Legislativos
segurar
essa
prioridade, deveriam
4. Embora a legislação braos
presidentes
das Juntas de Consileira, no tocante aos direitos
ciliação
e
Julgamento,
ex-oticto ou
dos empregados na falência, tenha acompanhado os progressos a pedido dos interessados, oficiar
do d.!reito social, parece a muitos ao juizo da falência·, tão logo fôsse
que há ainda aprimorá-la, a fim feita a reclamação, pedindo a
de assegurar tais direitos de modo reserva de quantia suficiente para
garantir o pagamento.
mais efetivo.
Com êsse fito, em 1951, o DepuEstabelecia, outrossim, o Projetado· Dario de Barros ofereceu à to n.o 241-51 que, entre os crédiconsideração do Congresso Nacio- tos que gozam de prlvlléglo geral:
nal dois Projetas de Lei, que toma- a· que se refere o art. 102, §
ram os ns. 241-51 e 246-51 (4), a.o, Inciso II da Lei de Falências,
os quais não lograram a·provação. pertinente aos créditos originados
de contribuições devidas pelo fa.· (S) · In Jnrbns Peixoto, Cddtào do Tru.
lido
aos Institutos ou Caixas de
balho, vol. 1, póglnn 885, Frnncl•co Gnlvllo, A fa!l!ncia cm face do <Hrello social,
Aposentadoria e Pessões, se ln·
ln Revl.•ta do Trctbal/w, outubro di! 1fl.fS,
cluiriam as oriundas de seus empiiRlnn 655.
pregados,
por êle recebidas . Alte(4) Publlcudos no "Diórlo do Con.

Rresso Nnclonal", de 28··1·1051, póglnn,
2.460 c 2.464, rcspcr.tlvnmcntc: "Rcvlstu

do Direito Mwmtll, lndusrlul, Econ6mlco
" Flnmtcelro", '·ol. !, pdglnu 400.

(f>) Publlcudo no "Diário do Congro•·
•o Nuclounl", Scçftn J, di! 9·4·195R, plt·

gluu 1.219,
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rlllva, ainda, o art. 124 da mesma ela, onde existem outros créd.ltos
lei, para determinar que os en- igualmente privilegiados". E proscargos e dividas· da massa se- segue: Alega· (o autor do projeto)
riam pagos com preferência sôbre que, sem a providência proposta,
todos os créditos admitidos à fa- não ficam Inteiramente acautelalência, inclusive os da Fazenda dos os direitos do trabalhador.
PúbliCili.
Sabemos disso. Mas a quebra já
6. O Projeto n.0 246-51, que foi é por si mesma um fa-to anormal,
rejeitado pela Câmara dos Depu- contra cujos efeitos, na maioria
tados, em virtude de parecer con- dos casos, resulta lmproficua a
trário da Comissão de Legislação previdência d.o legislador". (6) .
So~al, altel'la va o .art. 449 da
Vale, contudo, o exame suclnkl
Consolidação das Leis d-o Traba- dessas duas proposições como ele·
lho, para colocá-lo de acôrdo com menta histórico para a apreciaas modificações sugeridas no Pro- ção do Projeto n.0 3.877-58, ora
jeto gêmeo, n.o 241-51, atrás re- em discussão na Câmara dos Depuferido, inovação essencl.al que con· tados.
sistiria na introdução de mai.s um
8. O projeto de Código de Faparágra:fo no referido art. 449, com
lência·s,
da autoria do Professor
a seguinte redação:
Waldemar Ferreira, não alterou a
"Ajuizada a reclamação, o classificação dos créditos trabaPresidente da Junta de Con- lhi.stas constante da lei atual. Conc111açã.o oficiará, ex.oftf.cto ou signou, todavia, no art. 76, paráa pedido do interessado, ao grafo único, medida salutar, e de
juizo de falência, a flm de grande alcance, · fazendo indepenserem reservad.os tantos bens der de habllitação os créditos dos
quantos bastem para a garan- empregados. !Trata-se de sugestia do crédito do empregado". tão que poderia ser objeto de con-• .. r
sideração na reforma preconizada,
As demais disposições do Pro- na hi,!Jótese de nãp persistir dúvijeto n.o 246-51 já. exlstem, com da quanto à existencla· e ao monmaior amplitude, no atuai texto tante do crédito reclamado. (7) .
§· 3.o o projeto Adaucto Cçrdoso.
do artigo 449 da Consolidação.
9. O Deputado Adaucto· Cardo~
7. Sôbre a alteração na ordem
de classificação dos créditos ad- so, refletindo a tendência obsermitidos à falência, diremos a se- vada· no sentido de outorgar maioguill, quando da a}lll"e·ctação dJo res garantias aoo empregados, no
Projeto n.o 3.877-58,
processo falimentar, apresentou
A propósito da reserva da quan- projeto à Câmara Federal, visantia reclamada, mediante simples . do à alteração d.a ordem de clasofício do Presidente da Junta de sificação dos créditos, para dar
conciliação e Julgamento, conso- prioridade aos créditos trabalhisante preconizava o Projet·o n.o tas. t.sse projeto recebeu o n.0
241·51, af!gura..se·nos, contudo, 3.877, de 1958.
inovação de todo improcedente.
De acôrdo com a moditlcação
Fazendo nossas as palavras do re0
preconizada,
os créditos dos emlator do Projekl n. 246-51, d.a
pregados,
por
salários e lnden1zaComissão de Legislação Social,
Deputado Ernani Sátiro, seria in- ções tra·balhlstas, sôbre cuja Ieconcebivel que o simples ingresso, gltimidad.e não haja dúvida, ou
em juizo, de uma reclamação tra(6) "Diário do Congresso Nnclonnl"
balhista, bastasse, sem maior exa~
páglnn 8.675.
me da procedência do pedido, pa- <l• (7)6·6-1951,
"Diário do Congresso Nnclonul"
ra subverter o processo da falên- <I e 19 ..1-11151, p<lgtnn. 2. 0!1·1 u seguintes.

,i
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quando houver, em conformidade
com a decisão que fôr proferida
na Justiça do Trabalho, terão preferência em relação aos demais
créditos a<lmltld.Os à falência, vindo mesmo antes dos credores por
encargos ou dividas da massa. Os
créditos trabalhistas somente serã.o por acidente de trabalho e pelos outros créditos que, por lei
especial, gozarem e&Sa prioridade
<créditos fiscais) . ·
O projeto assegura o pagamento Integral e pr!vUeglado dos créditos dos empregados, Inclusive os
relativos a lnd.enlzações dispensando., por outro lado, a. decisão da Justiça do rrrabalho, quando sõbre sua legitimidade não palrar duvidas.
Argumenta, a. ju,stlncação doo
projeto, que "o salário vencido, e
as lndenlzações, estas constituidas
de verdadeiras reservas da paga
diária, representam a parte sa~
grada do empreendimento comercial ou incJ.ustrlal, a parte do trabalho que é Indispensável à própria sobrevivência do trabalhador
e de sua familla".
Invoca, ainda, a justificação, o
exemplo do super-prlvUégio que a
própria lei vigente, no art. 125,
§ s.o, estabelece em favor do tr~
balhador rural, em relação aos
créditos hipotecários e plgnoraticlos, mandando pagar antes dêstes as dividas provenientes de salários do trabalhador agricola pelo produto da· colheita para a qual
êste haja concorrido com o seu
trabalho.
Em parecer relatado pelo Deputado Abguar Bastos, a Comissão
de Constituição e Justiça cJ.a Câmara Federal manifestou-se favoràvelmente a.o projeto. (8) .
10. O projeto n.0 3. 877, de 1958,
está em cansonâ.ncia com os principias de justiça que orientam o
Direito do Trabalho.

As alterações propostas decorrem de postulaoos de justiça, so.
cial, e de imperativos de ordem
prática· que a observação do que
ocorre nos processos de quebra de
há muito aconselha ..
Realmente, quando ocorre a falência, os empregados além de perderem os empregos, devem ainda,
de acôrdo com a lei vigente, reclamar seus créditos perante· a
Justiça· do .Trabalho, para, depois,
munidos da competente sentença,
se hab111tarem na falência. Essa
via legal, todavia, é demorada, e
geralmente, quando é feita a: habllitação, não mais existe bens ou
dinheiro na mass:a, tomando-se
assim, ilusório o privilégio geral
conferioo pelo art. 102, § s.o, ·n.o
IU da atual Lei de Falências.
Andou bem, portanto, o Deputado Adaucto Cardoso, em dispensar o prévio pronunciamento da
Justiça do Trabalho, quando não
houver dúvicJ.a no toca·nte à legitimidade dos créditos trabalhistas
· habil1tados na quebra; essa é,
aliás, a jurisprudência dominante
em tôrno do assunto. (9) .
11. A preferência que contere
o projeto Ada:ucto Cardoso aos créditos provenientes de salários, t
medida de politica econômico-social que poderá ser adotada, de
acôrdo com os principias que informam a Justiça Social. A questão aqui é apenas a de a·trlbuir
preferência ao trabalho, em rela"
ção ao capital, na hipótese do desastre económico da emprêsa.
Em sintese, · o crédito por salá- ·
rios dos empregados, do privilégio geral que goza atualmente,
passa a ter, no processo da falência, um super-privilégio, vindo
imediatamente após as indenizações por acidente do trabalho e

(9) Acórdllo dn 2.• CAmaru do 'frl·
bunni de Apelaçllo de Silo Paulo, na Rt•·
vlstn dos Trlbunnls, vol. 153, pllglnn 537;
(8) "Diário do Congresoo Nnclonnl"
Acórdão do Trlbunul Regional du t.• R't•·
Seçllo I, de· 3·6·1958, plíg, 3,189.
glllo, no "Direito", vol. 46, p~t;. 350.
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-il7os créditos da Fazenda Pública. ção do trabalhD humano: trabaAté ai, nada há a objetar.
lho() livre ao lado da livre emprêsa.
12. · Já não se afigura, todavia,
Ora, a prevalecer o super-pr!vlléigualmente justa a prlmazia que glo que o Projeto n.o 3. 877-58 prese pretende conferir, na classlf1- tende instituir em favDr da totacaçã.o dos créditos, à. totalidade lidad:e das lndenlzações devidas
das
!ndenlzações trabalhistas, a:os empregados de uma só emprêqualquer que seja o seu montante, sa, estaremos rompendo o equlliem relai;ão aos demais créditos. br!O a que se refere a Lei Magna,
Considere-se que a legislação vi- pois ficariam preteridos os crédigente atribui prlvUéglo geral à tos de outros Industriais e comertotalidade dos salários devidos ao ciantes, responsáveis por emprêempregado e ao térço das lnde- sas econôm1ca.s, que também contam êsses recursos para cumprir
nl2a~ões a que tiver direito, constituindo crédito quirográf1co os suas obrigações, Inclusive para parestantes do!,s terços Cart. 102, § gar seus empregadOIS ...
3.o, III e § 4.0 uln fine" da lei
Vê-se como uma. medida. dessa
!alimentar, combinada. com o art. ordem, que à. primeira vista pa449, § 1,0 da Consolidação das Leis rece beneficiar os trabalhadores,
do II'raba.lho) .
no conjunto pode redundar em
Justifica-se a desigualdade de seu prejuízo. Nem se argumente
tratamento legal entre o salário e ·com o tnterêsse particUlar de aias lndenizações, como explica Mo- guns empregados pois o que prezar Victor Russomano, porque valece no Direito Social é a conaquêle tem natureza alimentar, sideraçã.o dos superiores interêsenquanto que estM são meras re- ses da. coletlvidade.
parações de dano sofrido pelo em14. Assim, para evitar que a
pregado, !!il!ás já beneficiado com massa. falida seja absorvida pelo
o privilégio sôbre uma têrça par- pagamento de lndenlzações VUltote delas. ClO> •
sas, afigura-se-no.s que sõmenre
Criar um. super-privUégio em deveria ser prlvUegiado, como até
beneficio da totaltdade das :lnde- agora, um têrço da !ndentza.ção, e
nizações trabalhistas, seria ir mul- assim mesmo restrito o montante
to longe, a nosso ver.
de tôdas as !ndenlzações a serem
13. A regra de que os bens do pagas com prioridade a um tér:ço
devedor constituem a: garanHa co- do valor globa.l do atlvo realizamum dos credores, entre os quais do. Até a concorrência. dêsse têr.
devem ser repartidas pro]JOrcio- ço, a têrça. parte das lndenlzações
nalmente ao valor dos cléditos, seria paga com preferência a. todo
não pode ser derrogada senlio por e qualquer o11tro crédito, efetuanamor a prlneiplos de validade ln- do-se o rateio entre os beneficiários Ca.sD seu atendlmeno não PU·
contrastável, para evitar trata· desse
ser total. Os restantes dois
mentos Iníquos. (11) .
terços da. lndenlzaçã.o, mais o evenO postUlado básico da notlsa ortual ~aldo dêsse rateio, serliiJD
ga.nl2ação econômlca e social, ins- classificados como créditos quirocrito no art. 145 da cons1.ttuição grá.flco.s, como acontece no regime
Federal, manda conclliar a liber- da lei atual.
dade de iniciativa com a valorizaconvém esclarecer que a alteração llor nós alvitrada viria apri(10) Consol!dnçdo dns Leia do Trnbn·
morar a legislação atual, pois, melho", vol. II, pág. 559.
lhorando a classiflcaçií.o dos cré(11) Ct. Trnjano de Miranda Valver·
ditos relatiV<ls a um têrço das ln·
de, "Comentários à Lei de FR'lêncina", vol.
denlza.ções,
que de privilégio geli, n,' 012, pág. 290,
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ral passariam a gozar de super
privilégio, vlnd.o antes mesmo dos
créditos com garantia real, asse·
;,;urarla o atendimento efoetivo do~>
crécUtos dos pequenos empregados.
que dêles mais necessitam.
15. Por outro lado, parece injusto preferir,. para atender a lndenizações vultosas, a credores por
encargos da massa, .entre os quais
se incluem os salãrlos devidos a
serventuãrios da Justiça e até as
indenizações por acidentes do trabalho, que no caso de continuação
de negócio do falido, se tenha verificado nesse período (artigo 124,
§ 1.o, incisos I e VI da Lei da Falência).
Não seria curial que os credores
por encargos e dívidas da massa,
que representam despesas sem
uuja efetlvação o processo não
tem andamento, ficassem desembolsados para satisfazer indeniza·
ções que às vêz.es atingem elevadíssimos importes. Nem tanto ao
mar, nem tanto à terra ...
16. Em resumo, faz-se mister,
no tocante à percepção de saiãrios que devem ser hab111tados na
falência das emprêsas, o aprimoramento da lei em vigor do modo .
a assegurar aos empregados a: plena realização de seus cL!.reitos.
Não merece, porém, nosso aplauso, o Projeto n.0 3.877-58, quando, Indo além dos objetlvos declarados na sua justificação, eQUIpara as inden!zações aos salãrios,
para assegurar a totalidade des·
sas lndenizações preferência quase que absoluta na classificação
dos créditos, no processo da falência. Reputamos injusta e até iníqua essa prioridade limitada·, que
pode redundar em prejuízo à economia de outras emprêsas e, em
conseqüência, à subsistência de outros trabalhadores que delas dependem.
Estas, Senhor Presidente, as
consldera·ções que permitimo-nos
apresentar a V. Ex.", com o propósito de contribuir para· os estudos que essa Câmara vem reali-

zando sôbre o projeto em aprêço.
Renovamos a V. Ex.a., no ensejo, os protestos de nossa estima
e elevado a·prêço.
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. - Antônio
Devisate, Presidente.
Publique-se e ;unte-se ao
Projeto de Lei da Cftmara n.o
160, de 1958.

FEDERAÇAO DAS IND'O'STRIAS
DO ESIT'AOO DE SAO PAULO
Centro das Indústrias do Estado .
de São Paulo
São Paulo, em 4 de maio de 1959.
Secr. /02260.
Senhor Presidente:
A Federação e o Centro das· Indústrias do Estado de São Paulo pecl.em vênla para formular a
V. Ex.a, e seus ilustres pares, as
s·eguintes considerações em tôrno
ao Projeto de Lei da Câmara n.0
27, de 1952, que regula a emissão
e circulação de cheques, as quais,
formuladas pelo Professor Oscar
Barreto Filho, Livre-Docente da
Faculdade de Direito da· Universidade de São Paulo, foram aprovadas pela Assessoria Jurídica
desta entidade:
Oportunidades da reforma da lei
do cheque

1. Desde 1951 encontra-se em
tramitação no Congresso Nacional o Projeto de Lei n.o 764, de
autoria do então Deputado Adroaldo Mesquita da Costa, que regula a emissão e circulação de cheques, consubstanciando a reforma
de nossa legislação nessa parte
importantíssima do direito comercial.
Tal proposição, uma vez aprovada, vlrã substituir o Decreto n.o
2. 591, eLe 7 de agôsto d-e 1912,
que, viglndo até hoje com modiflcações ligeiras, foi a primeira e
única lei que, no Brasil, disciplinou Integralmente o instituto do
cheque.
O principal escopo do Projeto
n.O 764, de 1951, é o de colocar a
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- i19lei Interna braslleira em consonância com a Lei Uniforme sôbre Ch-eques, elaborada e aprovad!li pela Convenção ·de Genebra,
de 19 de março de 1931, à qual
aderiu o Brasil, embora com reservas. Essa convenção, no entanto, não foi até agora ratificada
pelo Congresso Nacional, nos têrmos do art. 66, I d111 Constituição
~dera!, para vigorar obrigatóriamente entre nós.
2. A Ass·ociação iBancá.Tia do
Rio de Janeiro -elaborou há tempos anteprojeto de lei do cheque,
ao qual, em 1943, ofereceu substitutivo a comissão disso Incumbida pelo Instituto d.os Advogados
do Brasil, Integrada pelos eminent-es juristas Hahnemann Guima·
rães, Relator. Eduardo rrheller e
!I'rajano de Miranda Valverd·e.
(1) • Com o reingresso do Pais na
ordem constitucional, preocuparam-se os representantes do povo
em legislar sôbre o assunto, tendo
sido submetidas à apreciação de
ambas as casas do Congresso várias pr·oposlções, versando aspectos parciais do pl'Oblema·. Com
base no trabalho do Instituto dos
Advogados, bem como nos apresentados pelo Deputado Crepory
Franco (Pl'ojeto n.o 853, de 1949)
e pelo Desembargador Florêncio de
Abreu (anteprojeto de Código Comercial, artigo 675-714>, formulou o Deputado Adroaldo Costa· o
Projeto n.o 764, de 1951, no qual o
Instituto d.o cheque é regrad-o de
modo orgânico e sistemático (2) .
Aprovado pela Câmara, com emendas, o Proj-eto n.o 764 foi remetido ao Senado, onde tomou o n. 0
27, de 1952. (3) .
A contribuição do Instituto dos
Advogados <lo Brasil foi o ponto
de partida para a· elaboração do!l
Projeto n.O 764-51, e constitui, na
opinião autorizada de Egberto Lacerda 'Teixeira, trabalho de valor,
sistJemâtico no desenvolvimento,
escorrei to na técnica legislativa, e
merece<ior de aplausos por Integrar o Brasil no concêrto dos Es-

tados que adotaram a Lei uniforme de Genebra. (4).
No S·enado, onde se encontra, o
projeto Adroald·o Costa recebeu
pareceres da Comissão de Constituição e Justiça e d.a Comissão de
Economia, tendo esta última Oferecido substitutivo de autoria do
Senador Carlos LlncJ.oenberg (5).
No momento, dito substitutivo
aguarda o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, pa·ra ser
submetido a d.iscussão.
3. Convém assinalar, de Inicio, que, embora mais minucioso e
completo, o Projeto n.o 764 não
difere, fundamentalmente, da lei
vigente, uma vez que o Decreto
n.o 2. 591, de 1912, se orienta por
princípios estruturais idênticos aos
que Inspiram a lei uniforme genebrlna, hauridos também na
Conferência de Haia, de 1912. Abeberando-se nas mesmas fontes, o
projeto em tela e a lei vigente não
apresentam d.lvergênclas básicas, o
que levou o Professor T.ú111o Ascarelll a afirmar, com algum exagêro, a desnecessldade da revisão
da lei do cheque em vigor. Para
evidenciar o contrário, basta lembrar que, além de regular aspectos partlcula·I'es descurados pela
lei atual (como, por exemplo, o
cheque visado e o cheque d.e turismo), o Projeto n.o 764, ao v·er
do próprio Professor Ascarelll, exibe "a real vantagem de disciplinar a matéria de modo tecnicamente superior à vigente lei do
cheque" (6).
Estamos de acôrdo com o Instituto dos Advogados de São Paulo, quando asseverou ser "de tôda
conveniência e oportunidade a
promulgação de nova lei do cheque, de modo a ajustar o instituto
às exigências da vida mercantil
brasileira e a sanar a disparidade
da legislação e da jurisprudência
nacionais sôbre a· Importante matéria". (7) . Na verd.ade, ao contrário do que afirmou o Professor
Ascarelli, a legislação vigente do
cheque tem revelado falhas e
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omissões, que dificultam a sua
aplicação e dão azo a treqüentes
divergências na jurisprudência.
Não procede, por outro lado, o
argumento de que é inoportuna a
elaboração de nova lei do cheque,
sem que se proceda, concomitantemente, à revisão da lei cambiária. Não obstante a comunidade
dos princípios que informam ambos institutos - letra ·de câmbio
e cheque - êste último possui alguns caracteres específicos que o
distinguem dos titulas camblários
e firmam a conveniência de regulamentação em separado. A
prática dos negócios também exige que, em relação ao cheque, a
lei esclareça vários pormenores,
que não teriam lugar na lei geral
de títulos de crédito.
4. Para um pais, como o Brasil, cujo direito se f111a à tradição
romanista, mas cujo intercâmbio
comercial se processa principalmente com os Estados a:nglo-sa.xônlcos, difícil se toma conciliar, na
mesma legislaçã-o, principias e
conceitos tão diversos, como os
que Informam o direito continental europeu e a common Zaw.
É o que ocorre no caso partlcucular do cheque. Constituindo o
principal objetivo do projeto de
reforma: da· lei do cheque adequála à lei genebrlna, subsistirão,
contudo, na prática mercantil, os
problemas decorrentes da peculiaridade de certas disposições do di·
reito anglo-americano. Realmente, a Lei Uniforme de Genebra· é
aplicada somente por Estados europeus e latino-americanos, não
tendo à mesma aderido os países
angJ.o-saxônlcos. Por Isso mesmo,
a "Negotlable Instrument Law"
norte-americana se distancia. em
alguns pontos fundamentais, da
lei genebrlna.
Esta, contudo, não nos parece
razão suficiente para combater o
Projeto n.o 27, de 1952. O ideal
da. unificação da legislação camblárla, e, especialmente, do cheque, deverá ser atingido paulati-

namente, e nada Impede que, desde já, o BrasU transponha mais
um degrau nessa cUreção. Aliás,
como com justeza assinalou mestre Ascarelll, ao BrasU está. r eservad.o, no campo do direito, o papel
relevB;ntissimo de harmonizar as
instituições herdadas das velhas
nações européias com os institutos
peculiares aos países de common
law.
Tal seja a necessidade demonstrada pela evolução do pensamento jurídico, novas alterações poderão ser parll' adaptá-la às convenções internacionais que se venham
a adotar por êsse motivo, porém,
não devemos perder a excelente
oportunidade, que se depara, de
aperfeiçoar o nosso direito inter.:.
no, no tocante ao cheque.
5. Desnecessário se torna lembrar a: importância do cheque na
vida juridlco-econômica das nações. Na sua evolução, atingiu o
cheque à configuração de verdadeiro título de crédito, equiparável à letra d-e câmbio e à nota
promissória.
O cheque, sob o ponto de vista jurídico, é um titulo formal,
completo, autônomo, consistente
numa ordem de pagamento à vista de dada importância em di·
nhelro. A par de Instrumento de
exação no pagamento, é, ainda, o
cheque, um titulo representativo
de vailor dir:etamente reallzável,
independentemente das oonvenções, contratos ou operações que
lhe deram causa, o que o caracteriza como título de crétUtQ.
Sob o ponto de vista econômico,
são indiscutíveis as vantagens que
poderão advir da generalização do
emprêgo do cheque, em decorrência de disposições .legislativas que
confiram maior segurança à sua
u.tillzação
.
._
Por todos êsses motivos, deve
ser apoiado, em principio, o projeto de reforma da lei do cheque
atualmente em trânsito no Senado Federal.

'

-1216. O Professor Tullio Ascarelll,
com sua dupla autoridade de comercialista e comparatl~ta dos
mais ilustres, teve oportunidade,
em 1952, de elaborar brilhante estudo sôbre o projeto de reforma. da
lei do cheque (8) . Posteriormente,
o referido projeto foi debatido, na
Comissão de Direito Comercial do
Instituto dos Advogados de São
Paulo, com a participação de representantes das classes econõmicas, tendo servido de relator dos
trabalhos o Dr. Egberto Lacerda
Teixeira. (9).
A exceção da discordância já
referida, no tocante à oportunidade da promulgação da nova lei,
disciplinando o cheque ls·oladamente, à parte dos titulas cambiários, e de outras divergências de
menor tomo, o Instituto dos Advogados adotou, substancialmente,
as recomendações do Professor As·
carelli (10) •
Partindo do estudo comparativo
critico dos artigos do Projeto n.0
27, de 1952, do senado, em relação
à lei de cheques Vigente e à convenção genebrlnll', abordaremos os
pontos essenciais da regulamentação projetada, oferecendo nossa
modesta contribuição para o estudo do problema. Cuidaremos, sà·
mente, dos pontos que possam oferecer margem a discussão deixan·
do de l!l'do a matéria considerada
pacifica.
Como base de estudos, adotaremos a redação do substitutivo ao
Projeto n.o 27, de 1952, aprovado
pela Comissão de Economia do
Senado da República:, em S de de·
zembro de 1958, e que constitui o
estágio mais avançado de sua tramitação naquela Casa do Congresso.
"•'
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Análtse dos principais artigos do
Pro1eto de Lei n.0 27, de 1952

7. Lugar da emissão - O § 4.o do
a·rt. 1.o do projeto edita a pre-

sunção de que, não designando o
cheque o lugar da emissão, considerar-se-á emitido no lugar indicado junto ao nome do emitente (art. 2.0 , última alinea da lei
genebrlna) .
O Decreto n.0 2.591, no art. 2.o
"ln tine", estabelece presunção diversa, estatulndo que, em ta.l hipótese, considera-se que a ordem
foi passada no lugar onde tem
de ser paga.
Como os Bancos costumam imprimir, nos talões de cheques, o
lugar da emissão, a mudança: não
acarretará maior inconveniência.
8.

Qualidade do sacado -

O

art. 1.0 do Decreto n.o 2.591 permite seja o cheque emitido contra bancos comerciantes, ao passo que o art. 2.o do projeto só
admite sua emissão contra banqueiros, em conformidade com a
convenção genebrina.
A disposição que constitui objeto de reserva, pode dar margem a
dificuldades, em se tratando de
chequ.es Internacionais, emitidos
ou pagáveis nos paises. anglo-amerlcanos, que admitem a possibilidade de serem os cheques sacados
contra comerciantes.
Observe-se que o art. 65 do projeto compreende na palavra "oa·nquelro" as pessoas ou Instituições
a êle equiparadas por lei. Seria
d.e melhor técnica que tal preceito constltuisse parágrafo do artigo 2.0 , ou, pelo menos, que dêste
dispositivo constasse referência
expressa ao artigo 65. Neste sen·
tido, allás, é a emenda aprovada
pela Comissão de Constituição e
Justiça do senado.
9. Conceituaç4o de fundos disponfvets - O art. 3.o .do projeto
declara: que o cheque não pode ser
emitido sem que tenha o emitente fundos dts1Jonfvets em poder do
sacado e sem a observ!l.ncia da
convenção, expressa ou tácita, pela qual tenha o emitente a faculdade de dispor dêsses fundos
por melo de cheque.
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à semelhança do § 1.o do art. 1.0
do Decreto n.0 2.591, o pr·ojeto
def1nisse em têrmos estritos o que
se conSideram junrlos disponíveis,
a sab'er:
a> as importâncias constantes
de conta corrente bancária;
bl o saldo exigivel de conta
corrente contra;tual; ·
c) a soma proveniente de abertura d.e crédito. Embora o artigo
a.o do projeto se atenha à redação
da lei uniforme, pode a mesma
suscitar dúvidas na sua aplicação.
10. Pagamento · parcial - Os
três parágrafos acrescentados ao
art. a.o do projeto, que regulam a
questão do pagamento parcial, resultaram de emenda acolhida pela Comissão de Justiça da Câmara, atendendo à sugestão do Dr.
Osvaldo Verga;ra. De acôrdo com
o art. 34 da lei genebrina, o portador não pode recusar o pagamento parcial; o projeto, ao contrário, deixa à escolha do portador
receber o pagamento parcial ou
rejeitá-lo. Aceita;ndo, será obrigado a dar quitação da soma recebida, valendo essa quitação em
separado, "como se fôra dada no
próprio cheque".
Dispõe o § 3.0 do c!tad.o artigo
que, no caso de o portador recusar o pagamento parcial, a importdncia. da provisão parcial ficará vinculada. em provetto e:tcZusivo do portaàor.

. Nota, no entanto, o Professor
Ascarelli, ser duvidosa a possib111dade de concil!ar esta disposição
com a lei genebrina, mesmo em
face da reserva expressa no art.
19 do anexo II, quanto ao problema da provisão.
Valem, ainda, as criticas em
tempo formuladas contra o Projeto n.0 764-51 pelo Dr. Egberto
Lacerda Teixeira, no tocante ao
pagan:ento pa·rc!al do cheque, els
que nao foram as mesmas consideradas no substitutivo ora analisado. Não se compreende, com
efeito, que, ante a recusa do por-

tador em receber parte do va:lor
do cheque, possa o sacado bloquear a provisão em proveito dêsse portador, o que Importaria a
criação de nova e mais complicada modalidade de visto ou marcação parcial. ..
EmbOra se trate de questão em
aberto em nosso direito, que tem
suscltacl!l) vivas controvérsias, 1ncl1namo-nos em favor da corrente
seguida por Paulo de Lacerda, e
Lacerda fl'.eixeira, que opinam no
sentido de não estar o portador
obrigado a aceitar o pagamento
parcial do cheque, em caso da insuficiência da pr()visão. O pagamento parcial, se admitido pela lei
do cheque, sõmente deverá ·sê-lo
em caráter facultativo.
Acresce notar que a matéria do
pagamento parcial está deslocada no projeto, pois deveria constituir objeto de artigo autônom.o,
integrado no Capitulo IV, que trata "da apresentação e do pagamento", nos artigos 27 e seguintes.
Reconhecida ao portador a faculdade de aceitar, ou rejeitar, o
pagamento parcial, no primeiro
caso deverâ passar a competente
quitação no próprio cheque <e não
em separado como está no projeto) ; no segundo caso, receberá
de volta o cheque, sem qualquer
bloqueio c!.e provisão em mãos do
sacado, o que não se justifica.
11. Cheque visado- O art. 4.o
do projeto cuida do importante
:problema do visto e da aceitação.
Dispõe, em consonância com o art.
4.o da: lei genebrina, que o cheque
não admite aceitação, por qualquer forma que esta se manifeste: posslb111ta, n-o entanto, seja o
cheque "visado" pelo sacac!.o, com
a declaração de "visto" ou outra
equivalente, por êle assinada.
A matéria relativa aos efeitos
jurld!cos do "visto" é objeto de
reserva;, na convenção de Genebra
(art. 6.0 do anexo IIl . o § 1.o
do art. 4.0 d.o projeto preceitua,
de modo expresso, que o "visto"

\,.
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prova a existência de fundos disponíveis e impede que, antes de
vencido o pra:ro de apresentação,
o emitente os retire até a concorrência do valor do cheque.
Em nosso Pais, o uso do "visto"
está consagrado pela prática bancária. Embora não previsto o instituto pela lei de 1912, de tal arte
o emprêgo do cheque visado se
arraigou e generalizou entre nós,
que em 1927 foi registrado na Junta Comercial de São Paulo, como
um dos costumes mercantis da
praça, após. memoráveis pareceres de juristas do porte de Otávio
Mendes, Waldemar Ferreira e Antão de Morais (11) .
Não é extreme de dúvidas e lncertezas a matéria relativa à extensão que deve ser atribuída às
funções e efeitos do "visto" .
Durante a tramitação do projeto ora em exame, foi apresentado à Câmara Federal o Projeto
de Lei n.o 1.342,. de 1951, de autoria do Deputado P·ontes Vieira,
dispondo sõbre a emissão, efeitos
e prazo d.e apresentação para pagamento do cheque visado (12) .
Essa proposição se orientava pela
corrente doutrinária que sustenta a Identidade, em essência, do
"visto" e da marcação, a que se
refere o art. 11 do Decreto n.o
2. 591, com a única diferença de
que o "visto", de ordinário, não
indica a data do pagamento. Nos
têrmos dêsse projeto, o "visto"
teria por efeitos:
a) ser a importância do cheque visado debitada na conta do
sacador;
b) ficar, em conseqüência, retida a provisão respectiva, à disposição do portador legitimado;
c) liberar por .c·ompleto os endossantes e avalistas, permanecendo apenas o sacador solldàriamente responsável com o sacado pelo
pagamento do cheque visado.
(12) AnUlo de Mol'nls, Problema,, e
N•odcio.• Jnrldlon.,, vnl. II, piiRinn• 15·30.

12)

Diário do Congresso Nacio-

nal, de 31-10-1951, pág. 10.386. o
Projeto n.0 1. 342-51, d,e acôrdo

com o parecer do Relator Antônio
Balblno, acolhido pela Comissão
de Constituiçã,o e Justiça, foi anexado ao Projeto n.0 164-51, para
estudo conjunto.
Refletia, o Projeto n.o 1. 342-51,
a aproximação entl'e · cheque e
cambial, peC'Ullar ao direito anglo-americano, atribuindo ao "visto" efeito quase idêntico ao da
aceitação, ao vincular ao ato a
responsabllldac!.e solidária do sacado. Ora, essa: orientação, além
de contrariar a lei uniforme, é lncompatível com a natureza económica do cheque, instrumento que
é de pagamento à vista.
Juristas eminentes têm, no entanto, propugnado pela atribuição
de maior fôrça ao visto, conferindo-lhe o efeito de certificação durante o prazo de apres·entaçã,o, de .
modo a vincular a responsabilidade direta do sacado perante o
portador legitimado, que pode ser
o próprio emitente, pelo pagamento do cheque. Tal é, entre outros,
o parecer de Egberto Lacerda rretxelra, que argumenta com a praxe reiterada de nossa·s praças nesse sentido.
Afigura-se-nos feliz a fórmula
adotada pelo Projeto n.o 27·52, em
exame, na regulamentação do cheque visado, menos no que se refere
ao § 3.o do art; 4.o. Determina
êsse pa·rágrafo que, se os fundos
estiverem subordinados a prazo
fixo, somente após êste vencido poderá ser o cheque apresentado. Se
apresentado o cheque, o sacado o
visará para pagamento depois de
vencido o prazo do !iepósito, sal·
vo se preferir pagá-lo com desconto, ao juro convencionado para os tundas, e o aceita o bene.
ficlado.
A adoção dessa regra importaria
na dilatação do prazo de apresentação, fixado na lei vigente e
no art. 27, parágrafo único, em
um mês, quando o cheque é passa-

-124do na praça onde tiver de ser pago, e em cento e vinte dias, quando em outra praça. A reda.ção do
§ 3.0 do a.rt. 4.0 , decorrente de
emenda aprovada pela Comissão
de Justiça da Câmara dos Deputados, desnatura o conceito jurídico e econômico do cheque, como
ordem de pagamento à vista. Como a·sslnálou o Professor Ascarel11, altera-se, dessa forma, o requisito exigido pelo artigo 3.0 , de
que o cheque só pode ser emitido
por quem tenha fundos dfsponívets; passando a ser Instrumento
de circulação de fundos vinculados
a prazo fixo assumiria o cheque
nova função econõmicll!. Afigurase, portanto de todo aconselhável
a supressão do § 3.0 do art. 4.0,
como, aliás, foi proposto em emenda da Comissão de Constltutçao e
Justiça do Senado, em parecer do
senador Camilo Mérclo (13).
12. Forma.s de cheques - O
artigo 6.0 do projeto dispõe que
o cheque pode ser pagável:
a) a pessoa determinada, com
a cláusula expressa "à ordem" ou
sem ela;
b) a pessoa determinada, com
a cláusula "não à ordem";
c) ao portador.
Introduz, apenas, modificações
de terminologia., em relação ao art.
3.0 do Decreto n.0 2.591, adaptando-a ao texto do art. 5.0 da·
lei genebrlna..
13. Cheque bancário - O art.
7.0 do projeto posslbUlta· a estabelecimentos diversos, de propriedade do mesmo emitente, a emissão de cheques contr111 o próprio
emitente, com derrogação à regra
geral. Trata-se de aplicação do·
principio contido no art. 6.0, terceira alinea, da lei uniforme, aliás
já acolhido em nossa legislação
pelo Decreto n.o 24. 7~7. de 14 de
julho de 1934.
(18) Didrlo do Congreaa.o Nacional, "'"
II, de 7·2-1957, palg. SS.

~fto

o substitu.tivo Carlos Llndenberg
proibe que, neste caso, o cheque
seja emitido ao portador, ou em
beneficio cto próprio emitente, restrição cujos motivos são óbvios .
14. Cláusula de juros e de não
responsabilidade - O art. 9.o do
projeto V'Bda, reputlando-a.s não
escritas, tanto a cláusula de juros inserta no título, como também qualquer cláusula pela qual
o eminente se exonera da. responsabllldade pelo pagamento.
A proibição da cláusula de juros está conforme ao a.rt. 7.o da
lei genebrina, e. a· garantia. do pagamento pelo sacador wm prescrita no art. 12 da mesma lei.
Prinoiplos Idênticos vêm consignados no art. 14 e incisos da
lei camblária (Decreto n.0 2.044,
de 31 de dezembro de 1908) .
Haveria apenas que form.u1111r,
em relação aos artigos s.o e 9.o
reparos no tocante à reda.ção
(art. s.o: "em que o sacado tenha domicUlo; art. 9.0 : "bem como qualquer cláusula pel111 qual o
emitente se exonere da responsa- ·
b!Udade do pagamento) .
·
15. Autonomia das obrigações
- Estabelece o a.rt. 10 do projeto, na redação constante do substitutivo da Comissão de Economia
do Sena·do, que as assinaturas válidas criam obrigação para o signatário, não constante a existência, no mesmo cheque, de outras
assina tu r as falsas, ou de incapazes, de pessoas Imaginárias, ou de
quem, por ·qualquer razão, não se
pode obrigar.
constitui, êste artigo, aplicação
do principio da autonomia e independência das obrigações cambiais, inserito já no artigo 43 do
Decreto n.O 2 .044, de 1908. Corresponde ao a·rt. 10 da lei unifor-.
me de Genebra.
A redação proposta. pelo substitutivo Llndenberg parece definir
com maior clareza a responsabllldade das pessoas que Intervêm no
titulo ..
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16. Falta ou excesso de poderes de representação - O artigo
11 do projeto· disciplina a questão

A doutrina que nêles se contém
corresponde à do art. 39 da lei
ca:mbiãria (Decreto n.0 2.044, de
1908), e sua redação acompanha
a oos artigos 19 a 21 da lei uniforme de Genebra. Consagra, assim, o projeto, a regra "en falt
de meubles, possession vaut t!tre"
que, entre nós, prevalece apenas
em direito camblãrio.
Nos têrmos do art. 18, considera-se portador legitimo o detentor de cheque endossado, desde
que prove seu direito por uma série Ininterrupta de endôsso, ainda
que o último seja em branco. Neste principio reside a principal diferença entre o direito continental europeu e o common law; no
sistema genebrino, por nós adota.do, o endôsso falso não interrompe a continuidade dos endossos, enquanto que no sistema an~o-amelicano intel'l'Dmpe.
Deve o sacado que paga cheque
endossado, nos têrmos do artigo
33 verificar a regularidade da aérlé de endôsso, embora não lhe
caiba exam.lnar a autenticidade
das assinaturas respectivas. Com
esta norma· permanecemos dentro
da orientação genebrlna e· da tradição de nosso direito.
20. Exceções pessoats - O art.
21 do projeto estatul que quem
fôr demandado por obrigação resultante de cheque, não poderá
alegar contra o portador exceções
fundadas em relações pessoais com
o emitente ou com os portadores
anteriores, salvo malic!a na aql!_lslçíioo do cheque. Tal redaçao
equivale à do art. 22 da lei ge'nebr!na, em esSência. O alcance
do preceito parece ser o mesmo
do artigo 51 do Decreto n.0 2.044,
de 1908.
Esclarece, ainda o art. 22, que
no caso do endôsso manda·to, os
obrigados somente podem . ~nvocar
contra o portador as exceçoes cabíveis contra o endossante.

da falta ou excesso de poderes de
representação, adotand.o a mesma
solução prevista no art. 11 da lei
uniforme, também .acolhida pelo art. 46 do Decreto n. 0 2.044, de
1908. Assim, quem apuser sua assinatura em um cheque, como
mandatãr!o ou representante legal de outrem, sem estar devidamente autorizado, será. obrigado
em virtude do cheque e, se pagar,
wrã os mesmos dlrei~os que o
pretenso representado.
17. Cheque tncompleto - Cuida o art. 12 do projeto do problema do cheque incompleto, daneLo-lhe a solução prevista pelo artigo 13 da convenção de Genebra.
O art. 3.o do Decreto n.o 2.044,
de 1908 também estatui que os requisitos da letra de câmbio são
considerados lançados ao tempo
de sua· emissão; a prova em contrãrio será admitida no caso de
mã-fé do portador.
Aparentemente, o projeto amp!lou a extensão da aposição ao
terceiro adquirente, pois se refere
também à. culpa grave, além da
má-fé, mencionada pela lei cambial'.
18. Transjerhlcta do cheque A matéria. contemplada nos artigos 13 a 17 do projeto corresponde, em substância, ao art. 3.0 do
Decreto n.0 2 .'591, e aos artigos 14
a 18 da lei uniforme.
o art. 13, ao contrãrio da lei
atual, · reconhece, e bem, que a
clãusula "à ordem" é lmplicita no
cheque.
o art. 14 declara nulos o endôsso parcial e o endõ.sso feito
pelo sacado, valendo êste apenas
como quitação.
Nada hã de especial a assinalar
em relação ao assunto, tratando. se de regras que seguem part passu
o. disciplina da cambial.
19. Le{fl"ttmação - Os artigos
21 . Endôsso posterüJr ao pro18 a 20 do projeto cuidam da letesto
- O art. 23 do projeto, segitimação do portador do cheque.
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guindo o texto do art. 24 da lei
uniforme, estabelece que o endôsso feito após o protesto ou declaração equivalente, ou depois do
prazo da apresentação, produz
apenas os efeitos d.a cessão de
crédito.
Aparta-se o projeto, neste particular, do Decreto n.0 2.044, de
1908, o. qual, no art. s.o, § 2.0 , estabelece que o endõsoo posterior
ao vencimento (e não ao protesto)
da letra tem o efeito de cessão
civil.
22. Aval - A matéria relativa ao aval vem disciplinada nos
arts. 24 a 26 d.o projeto, rigorosamente de acõrdo com a: lei uniforme (arts. 25 a 27) , a qual, por
sua vez, consubstancia: a melhor
doutrina.
A regulamentação proposta é
superior à constante do Decreto
n.o 2.044, de 1908, deixando bem
claro que, pagando o cheque, o
avalista adquire os direitos dêle resultantes contra o avalizado e contra os obrigados para com êste
<art. 26).
O substitutivo oferecido pela Comissão de Economia do senado
suprimiu a possib111dade de aval
parcial, argumentando que, se o
objetlvo ·do aval é gara:ntlr o pagamento do cheque, sua responsab!lidade não pode ser limitada a
apenas uma parte do valor do
cheque.
·
23. Prazo de apresentação
Estabelece o art. 27, parágrafo
único, do projeto em exame que
o cheque deve ser apresentado
dentro de trinta dias quando passado na praça onde tem de ser
pa:go, e de cento e vinte dias,
. quando em outra praça. Reproduz, dest'arte a preceituação do
Decreto n.0 22.924, de 12 de julho
de 1933, em vigor, que alterou o
artigo 4.o do Decreto n.0 2. 591.
A fixação dêsse prazo também
constituiu obj etc dle reserva, na
forma do artigo 14 do anexo II
da· lel genebrlna.

O projeto n.o 164-51, na sua
primitiva redação, consignava
prazos multo curtos para a apresentação do cheque <oito dias, na
mesma praça; vinte dla:s, em outra praça do Pais; trinta dias, em
outro pais da América; sessenta
dias, em outro continente>, falha
essa que foi corrigida· no substitutivo em exame.
24. Data da Emissão - O art.
28, declarando não se contar no
prazo de apresentação o dia da
emissão do cheque, reproduz preceito inco~rado ao art. 4.0, segunda: alinea do Decreto n.0 2.591.
Para maior clareza, seria conveniente seguir, neste ponto, o texto
do art. 29, última alinea, da lei
genebrlna, que manda contar o
prazo do dia indicado no cheque
como data da emissão, c·omo constava, aliás, do texto primitivo do
projeto. Dessa forma, ajustar-sela a lei à teoria da "aparência"
juridlca dos tltulos camblários.
25. Cheque post-datado - O
projeto não considerou, no que andou mal, o preceito salutar, . do
art. 28 da lei uniforme, inscrito
também em várias legislações mo~
d.ernas, e que corresponde ao art.
27 do substitutivo, a saber: "O
cheque é pagável a vista. Con:..
sidera-se como não escrita· .qualquer menção em cantrárlo. O cheque apresentado a pagamento. antes do dia indicado cdmo data. da
emtssão, é pagável no dia cfu. apresentação. . Observe-se, outroilàlm,

que êste ponto não constitui ::objeto de ressalva por parte :dós 'paises signatários da Convenção.~· .. :
Ora, é exatamente por. meio. da
post-datação (que pressupõe.· a·
inexistência de fundos disponiveis no momento da criação d.o titulo), que se tem entre nós desvirtuado a função económica do
cheque, equiparando-a a da létra
de câmbio. Co!lma-se geralmente
com a emissão de cheques postdatados, entregues em confiança,
garantir a reaUzação de negócios
em face da ameaça que palra sô-
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-127bre os mutuários da possível argüição do crime por êles praticado. A emissão de cheques como
comprovantes de dívidas também
se explica como meio tendente à
sonegação do impôsto proporcional, que incide sôbre as Ietras de
câmbio e notas promissórias.
O vencimento imediato do cheque post-datado, por outro lado,
constitui medida de politica legislativa d!l' maior conveniência para reprimir o abuso dos cheques
emitidos sem provisão de fundos.
Com efeito, os emitentes não correriam o risco de ver os seus cheques protestad·OS por falta de pagamento até antes da· data aparente da emissão.
O desencorajamento da emissão
de cheques post-datados representaria, sem dúvida, um passo decisivo na repressão aos cheques sem
fundos. Por isso, a·flgura-se de capital importância a inclusão, na
lei do ·cheque em elaboração, do
principio acolhido pelo art. 28 da
lei genebrina.
26.

Revogaçéo de cheque -

O

texto do projeto o § 2.o do artigo 27.
27. Oposição ao pagamento Não menciona, o projeto, como
notou o Professor Ascarelli o caso
da oposição ao pagamentO, feita
pelo próprio emitente ou por terceiro interessado, com fundamento na falência ou incapacidade
superveniente do portador do cheque.
O Decreto n.0 2. 044, disclplinan·
do a letra: de câmbio, estabelece,
no artigo 23, parágrafo único, que
"a oposição ao pagamento é sàmente admissível no caso de extravio da letra, de falência ou incapacidade do portador para recebê-lo".
Oomo a matéria relativa ao extravio ou perda do cheque já vem
regulada pelo art. 20 do projeto,
far-se-la mister apenas prever as
duas outras hipóteses mencionadas na lei camblárla, dando-lhe a
mesma solução, mediante a adt.
ção de um parágra·fo unlco ao art.
31 do projeto, com a seguinte rec!.ação:
"A oposição ao pagamento
do cheque, por parte do emitente ou de terceiro interessado, sàmente é, admissivel no
caso de falência ou incapacidade do portador para recebê-lo, e na hipótese prevista
pelo art. 20. "ln fine".

art. 31 do projeto, em conformidade com o art. 31 da lei uniforme, decla-ra que a revogação do
cheque só produz efeito depois de
findo o prazo legal de apresentação.
Não se coadunava eom êsse preceito a emenda oferecida ao art.
27 pela Comissão de Constituição
28. Ctrculação ãa provtsão e Justiça da Câmara· Federal, que
O
projeto em exame, ao contrário
admitia, inclusive em relação ao
do
Decreto n.o 2.591, não cuida
cheque visado, a possibllidade de do problema
da circulação da procontra-ordem do emitente. Ora, visão.
·
um dos efeitos do "visto" é exataO art. 19 do anexo II da- Conmente o de restringir temporària- venção de Genebra reserva que a
mente disponibilidade da provi- lei uniforme não abrange a quessão por parte do .sacador, de mo- tão de saber se o portador tem
do. que, durante o prazo de apre- direitos especiais sôbre a provisentação, o emitente não pode re- são e quais sã,o as conseqüênvogar. o cheque (art. 4.o, § 1.o.) . elas dêsses direitos.
O art. a.o do Decreto n.o 2.591
:tl:sse é, aliás; o uso consagrado em
nossas praças. Andou bem, por- regula expressamente a matéria.
tanto, o substitutivo da Comissão da seguinte forma:
de Economia do Senado, ao re"0 beneficiário adquire direito a ser pago pela provisão
jeitar dita emenda, expungindo do

a
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Conviria que o problema fõsse
considerado na lei em elaboração,
com as. alterações Indispensáveis,
pols sua omissão pode acarretar
substancial modificação no direito
vigente.

trarie a legislação cambial vigente.
O § 2.o do a·rt. 34, na primitiva redação do projeto, dispunha,
em consonância com a lei uniforme, que, se a Importância do cheque fôsse indicada numa moeda
com a mesma denominação mas
valor diferente no Pa:is de emissão e no de pagamento, presumirse-la que se fêz referência à moeda do lugar de pagamento. Seria, portanto, de tõda conveniência o restabelecimento dêsse dispositivo, suprimido em virtude de
emenda da: Comissão de Justiça da
Câmara Federal.
Como se verifica, a redação do
artigo 34 e seu parágrafo merece
revisão.

29. Cheque pagável em moeda
estrangeira -· O art. 34 do pro-

30. Cheque cruzado e cheque
para ser creditado - Os artigos

de fundos existentes em poder
do sacado, desde a data do
cheque.
O pagamento dos cheques
far-se-á à. medida que forem
apresentados.
Apresentando-se, ao mesmo
tempo, dois ou mais cheques,
em soma superior aos fundos
dlsponivels, serão preferidos
os mais antigos. Se tiverem a
mesma data, serão preferidos
os de número inferior".

jeto dispõe que, se o cheque é
pagável em moeda estrangeira,
pode a soma . ser paga, no prazo
de apresentação do cheque, em
moeda nacional, pela taxa oficial
do dia do pagamento.
Essa regra ~stá em. conformidade com o art. 36 da lei genebrina:. o Código Clvll, no .art. 947,
§ 2.0 , bem como o art. 25 do De·
creto n.0 2.044, .estabelecem que
o. ,pagamento se realize "ao câmbio do dia do venctmento". Aprovado que seja o projeto, lnstaurar-se-á divergência de critérios
em relação ao assunto.
Estabelece. o parágrafo único do
art. 34, originário de emenda da
Comjssão d.e Justiça da Câmara,
que a conversão do valor do cheque será feita na base das ta~as
of1c1als. Observem, toa.avia, o Pro·
fessor Ascarelll que o texto é multo rigldo, pois não prevê a possibilidade de ser Instaurado no Pais
como de fato foi, o mercad.o livre de câmbio. l!: necessário modificar o preceito, no sentido de
adotar-se como regra a conversão
à taxa oficial, ressalvado às partes o direito de convencionarem
qualquer outra taxa que não con-

o cheque
cruzado, o cheque para ser ·creditado e o cheque de tu:rlsmo <travaler's check) , por si sós, justificariam a: aprovação de nova lei
do cheque, dada a Importância da
matéria.
Os arts. 35 e 36 disciplinam com·
pormenores, segundo o texto da lei
genebrina, o cheque cruzado, ao
qual o Decreto n.0 2.691 consagl'a apenas o artigo 12.
o cheque "para ser creditado"
(de viremente ou à porter en compte) vem previsto no art. 37, em
consonância com o artigo 39 da
lei uniforme. Caraéteriza-ae êsse
cheque por ser Jlquldado mediante la·nçamento na escrita, sem utilização de dinheiro .de contado.
Egberto Lacerda Teixeira faz uma
resenha dos debates havidos nas
conferências de Haia e de Genebra em tõmo do assunto (14).
De acõrdo com a sugestão dêsse
comercialista, seria conveniente, ll
exemplo da lei Italiana de 1933
(artigo 42, última alinea), Incluir
novo parágrafo (3.0 ) ao a:rt. 3'1
35 a 38, que regulam

(14) Do Cheque no Direito Compariulo
lnltr·Amtl'lcano, n.• 274, póglnn 406 •

••g•.
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do projeto, dispondo que "o banco slnatura no anverso do cheque,
sacado não é obrigado a solver o quando êste lhe fôr entregue pelo
cheque por·lançamento a crédito banco emitente, e aporá no verdo portador, se êste não fõr cor- so a segunda assinatura, quando
rentlsta do estabelecimento. Em negociar o cheque ou apresentá-lo
tal hipótese, o banco desobr!gar- para pagamento".
32. Regresso por falta àe pase-á pagando em dinheiro.
- Os artigos 39 a 47 do
gamento
31. Cheque ãe turiSmo - o
projeto
cuidam
do exercicio do diartigo 38 dlsclpi!na o cheque tu.rlstlco, Inspirando-se no art. 44 reito de regresso por falta de pada lei Italiana, de vez que sõbre gamento, em têrmos semelhantes
o assunto nada dispõe a conven- aos previstos pelos artigos 40 a 48
da lei genebrina. Desenvolviam,
ção de Genebra.
dessa
maneira, a matéria que
A propósito do parágrafo único
atualmente
se contém apenas no
do art. 38 do projeto, cuja reda·
s.o
do
Decreto n.o 2.591.
artigo
ção é mantida pelo substitutivo,
No substltutívo Carlos . Llnden·
é vállda a crítica formulada pelo
Professor Ascarelli. :S:sse preceito, berg paitentela-.se, por equiVJOCO
que não encontra precedente na evidente, a alteração d.o texto do
legislação comparada, prefixa os § 3.o do artigo 41, constante do
momentos em que o beneficiário projeto n.o 27-52, 0 pela: reprodudeverá la·nçar sua assinatura no ção do teor do § .3. do art. 42, o
cheque: a primeira, quando êste que merece ser corrigido.
lhe fôr entregue pelo banco emiO art. 47 cuida, especificamentente, e a segunda, ao apresentar te, da hipótese de fôrça maior Imo cheque para pagamento. O pro- peditiva da apresentação do chejeto, no entanto, não declara quais que.
as OoOnseqüênclas de não serem
Já os artigos 48 a 55 não têm
as assinaturas apostas nos mo- correspondentes na lei ;uniforme.
mentos indicados. O benetlciário,
O artigo 48 declara sujeita·s às
entretanto, deveria ficar com a normas das obrigações soi!dárias
faculdade de lançar as assinaturas as relações entre obrigados que
quando quisesse, podendo mesmo tenham, no cheque, posição de
endossar o cheque antes da pri- igual categoria. Constava, da remeira assinatura, hipótese em que dação originária, alinea dispondo
caberia ao endossa·tárlo lançá-Ias. que "não haverá, nessas relações,
Da forma prevista no projeto, ex- lugar para a ação cambiária"; es·
clui-se a posslbllldade de ser o ta alinéa foi suprimida em vlrtu·
cheque de turismo transferido por cl.e de emenda da Câ.mar111 dos
endOsso, o que contraria a: sua Deputados, que atribuiu à d'?_utri·
principal finalidade. Os · cheques na e à jurisprudência a soluçao do
t~n,t;lcos são ut111zados comu·
problema. Para evitar dúvidas a
mente para· pagamento em hotéis, respeito, seria mais acon.selhável
restaurantes, lojas, companhia& ma·nter a redação do projeto pri·
de navegação etc., cabendo a ês·
tes estabelecimentos, como endos- mitivo.
!Também se afigura superior a
satárlos, apresentàr o titulo para primitiva
redação do art. 19 do
pagamento ao banco sacado.
projeto
("o
é titulo exeA tlm de evitar a supressão do cutivo") de cheque
vez
que
o portador
parágrafo único do art. 38, pro· pode exÍgir, além da importância
posta pela Comissão de Justiça da do cheque, os juros legais e as des·
Câmara, seria conveniente modi- pesas na forma do art. 44 do
ficar a redação de sua parte finai, da seguinte forma: "0. bene- projeto, o que tiraria ao titulo seu
ficiário lançará sua primeira as- caráter de liquidez.
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ciário aceitar cheque, sabendo que
o emitente não dispõe de fundos
no banco sacado. Da mesma maneira, de acôrdo com a jurisprudência fra·ncesa, o delito da emissão de cheques sem fundo integra-se independentemente da ocorrência, por parte do emitente, do
Intuito. doloso de prejudicar terceiro (16).
Impô-se na verdade; a reforma
do Código Penai, na atlnente à
repressão do crime da emissão de
cheques sem fundo, que vem atingindo entre nós proporções alarmantes. Até agora, os nossos tribunais têm entendido que o fato
de o tomador · saber, no ato de
t!mlssão do cheque, que o emlten·
te não tem suficiente provisão de
fundos no banco, exclui a configuração do estellonato, pela ausência do oolo especifico consistente no engano artificio ou árdil.
O artigo 64 do projeto, deflnlndo
como crime a aceitação do cheque, com pleno conhecimento da
falta ou insuficiência de fundos,
representa uma medida cJ.e largo
alcance na respessão aos cheques
sem fundo.
Combinando o preceito do arti·
go 64 com o art. 28 da lei uniforme de Genebra, por cuja inclusão
no projeto em estudo nos batemos,
segundo o qual o cheque post-datado é sempre pagável à vista, a
qualquer momento, a proteção penal ao cheque tornar·se·ia mais
eficiente.
Uma: restrição a fazer ao texto
d.iz respeito ao parágrafo único
do artigo 64. O banco sacado não
(16) Nesse sentido dlspunhn o Projeto
de Lei n.• 2.177·56, do Dcputndo Lub
Frnnclsco, que conflgurnvn o delito de
nmlosAo de cheque oem fundo como deli·
to de nuturczu formal. ltstc projeto foi
rejcltud;o pela Clunurn dos Dcputudos,
dlnntc das consldo.ruçcles expedidos pelo
Dept1tndo Milton Cnmpos, 'Relutar d11 mn·
b!rln n11 Coml .. no d" Constltulçllo c .lu•·
tlçu.

é dono do cheque que recebe nor-

malmente para cobrança ou pagamento. Como acentua Egberto
Lacerda Teixeira, não cabe, portanto, ao banco, mero adjectus
sozutionts causa, tomar a iniciativa de punir criminalmente seu
cllente, o que compete obviamente, ao prejudicado, que é o último
portador .do titulo. Afora estarestrição, concernente à lnjurldici.
dade do parágrafo do art. 64 convém relembrar as objeções opostas pelo Deputado Milton Campos,
a propósito do Projeto n.0 2.17756, no tocante à caracterização do
crime de emissão de cheque sell)
fundo como delito de natureza for.
mal (17).
Anulação do cheque -

40.

O

projeto não cuidou especificamente do processo de anulação do cheque. Limitou-se no artigo 67, a
fazer remissão às disposições do
Código de Pr·ocesso Civil sôbre a
recuperação dos titulas ao portador (artigos 336 a 342 l .
o problema é disciplinado, em
relação à letra de câmbio e à
nota promissória, pelo art. 36 do
Decreto n.o 2.044, de 1908.
A lei uniforme de Genebra não
regulou o processo de anulação
elo cheque, deixando-o ao alvedrlo
das leis nacionais (reserva n.0 16
ao artigo 32), por envolver matéria de direito adjeto peculiar a
·cada pais. Legislações existem,
como a italiana e a alemã que
prevêm o processo de anulação,
enquanto que outras como a francesa, não as admitem. Preferiu o
projeto remeter a solução do problema· ao direito processual comum com as alterações previstas
no § 3.o do art. 67, atinentes ao
prazo para a contestação .<dez
dias, se o detentor acode à citação; trinta dias, se êle é desconhecido ou Incerto) .
(17)
•;fio I,

Dldrio do Congl'esso Nacional,

d~

2·11·1957, púglun• 0.888·11,

Ml'·

- i3s41.

P.egras s6bre conflito de
lets - Foi eliminada do projeto

'i

I

j

l
l
(

)

l
1
I

l
,J

'

I

\
I

I

I
i
I

i

I
I

'I
'I

I'

a matéria referente aos conflitos
de leis, que constava dos artigos
68 a 70 do projeto Adroaldo Costa na primitiva redação em consonância, aliás, com a convenção de
Genebra.
T.ais artigos foram suprimidos
em virtude de emenda da Comissão de Justiça da Câmara dos
Deputados, de vez que o assunto
já é regulado pelo art. 9.0 e seu
§ 1.o da lei de introdução ao Código Civil (Decreto-lei n.0 4.657,
de 4 de setembro de 1942) .
2. São estas as considerações
que nos ocorreram., da análise dos
principais artigos do projeto de re.
forma da. lei do cheque, na sua
forma a·tual consubstanciada no
substitutivo Carlos Lindenberg, e
que oferecemos como nossa contribuição para os debates a serem
travados no Congresso Nacional,
em tôrno à complexa matéria, recentemente ·apontada, em nota
conjunta dos senhores Senadores
como objeto de próxima inclusão
na Ordem do Dia dos trabalhos
dessa augusta Casa Legislativa.
Com a· maior expressão de distinto, aprêço e elevada estima.,
atenciosamente. - Antônio Devtsate, Presidente.

N.0 47, como segue:
MENSAGEM

N.o 47, de 1959

<N.O de Ordem na. Presidência da
República: 139)
Srs. Membros do Senado Federai.
De acôrdo com o preceito constitucional, tenho a honra de submeter à vossa aprovação a designação que desejo fa:ze.r do Senhor
Jorge Ollnto de Oliveira, Ministro
de Primeira Classe, para exercer a
função de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário junto ao
Oovêrno da: Flnlàndla.
Os méritos do Senhor Jorge
Olinto de Oliveira, que me Induziram a escolhê-lo para o desempenho dessas elevadas funções,
oonstam da inclusa ln!lormação
do Ministério das Relações Exte·
riores.
·
Rio de Janeiro, em 6 de maio de
1959.

-

Jusceztno Kubttschek.
currlculum 'Vftae

Embaixador Jorge Olinto de
Oliveira.
O Embaixador Jorge Ollnto de
Oliveira nasceu em Põrto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul,
em 19 de março de 1895.
Ingressou no Ministério das Relações Exteriores, como Adido à
Secretaria de Estado, em 18 de outubro de 1921; to! nomea'l!o SePublique-se e junte-se ao gundo Secretário, em virtude de
Projeto de Let da Câmara n.o concurso, em 15 de julho de 1922;
promovido a Primeiro Secretário,
27, de 1952.
por antigüldade, em 10 de agôsto
de 1937; a Ministro de Segunda
Mensagens
Classe, por merecimento, em 10
de
dezembro' de 1945; e a Minis- Do Sr. Presidente da Repútro
de Primeira Classe, por mereblica.
cimento, em 18 de janeiro de 1954.
Durante a sua carreira, o EmN.o 46, restituindo autógrafos.
baixador
Jorge O!into de Oliveira
do Projeto de Lei da· Câmara n.o fol designado
para o exercício das
182, de 1958, referentes às partes seguintes funções:
vetadas pelo Sr. Presidente daReSegundo Secretário da Embal·
pública e mantidas pelo Congresso xada do Brasil 11a República ArNa.clonal; já promulgado.
gentina;
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os bens do devedor garantem igual-

mente o pagamento de todos os
seus débitos. (Comentários à Lei
de Falências, vol. n, página 66),
resultando da qualidade que a Ioe!
lhes outorga ou da diligência do
credor (garantias reais) .
Dai se classificaram os credores concorrentes em quatro <:Jas.
ses:
al com direitos reais de
garantias;
b) com privllégio especial;
c) com privilégio geral;
dl quirografários.
Os créditos fiscais têm ampla
garantia e as indenlzações devia acidentados no trabalho
mereceram especial consideração
legal (Decreto-lei n.0 22.866, de
28 de junho de 1933, o Decreto-lei
n.o 960, art. 60, parágrafo único;
Decreto-lei n.o 7.036, pa:rágrafo
único no art. 97) .
o § 1.o do art. 102 da Lei de
Falências fixou que "preferem a
todos os créditos admitidos à falência, a indenização por acidente do trabalho e os outros créditos
que, por lei especial, itOZarem dessa prioridade".
O § 1.o do art. 102 foi mantido
no projeto, Integralmente.
Porta·nto, de acôrdo com a regra
estabelecida no art. 2.o, § 2.0 , da
Lei de Introdução ao Código Civ11
Brasileiro (Decreto-lei n.O 4. 657,
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 propósito pretendido pelo eminente autor da proposição, com a
reiteração do § 1.o do art. 102 da
lei fallmentar e a ressalva tão sãmente prevista no caput de dispositivo legal objeto da modificação.
Com efeito, dispõe o pa:rágrafo
2.o do artigo 2.o da lei de Introdução:
"A lei nova que estabeleça
disposições gerais ou espe-

das
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elais a par das já existen te.s,
não revoga nem modifica a
lei anterior".
Stolfl já assinalava· que nem
sempre a lei especial derroga a
geral podendo a lei especial Introduzir uma exceção ao principio
geral, com êle coexistente (Direito Civlle, vol. I, página 164) advertindo Saredo (Abr·ogazlone delle leggl, ln Dlgesto Italiano, vol.
I, pág. 128) e De Rugglero <Instituzloni di dlritto clvlle, vol I, I
19) que na elaboração das leis
deve haver cautela na Indicação
das leis que se ab-rogam, evitando-se antinomias, controvérsias,
obscuridades, susceptíveis de assumir gravidade (V Eduardo Espínola. A Lei da. Introdução ao
Código C1v11 Brasileiro Comentada, vol. I, comentários ao artig·o 2.0) .
Por êstes fundamentos, proponho a seguinte emenda substitutlva ao projeto aprovado pela Câmara dos Deputados.
:&:IIIENJIA

N.0 1-C

Art. 1,0 - o art. 449 da Consolidação das Leis do Trabalho
(Decreto-lei n.0 5.452, de 1.o 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. ·
§ 1.0 Na falência, na: concordata, ou no concurso de
credores, constltlilrão crédito
privilegiado a totalidade das
indenizações e dos salãrlos devidos ao empregado.
§ 2.o Havendo cloncordata
na falência, será facultado
aos contratantes tornar sem
efeito a rescisão do contrato
d.o trabalho e conseqüente lnden!zação, desde que o empre-
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gador pague, no mínimo, a
met9ide dos salári-os que seriam
devidos ao empregado durallte o interregno".
Art. 2.o - Revogam-se as disposições em contrário.
A modificação do art;. 449 da
Consolidação das Leis do Trabalho atende aos propósitos do autor do projeto, eis que se atém ao
prlvlléglo deferido pelo a·rt. 102,
§ 1.0, da lei de falências e resguarda os interessacl.os das artimanhas exegéticas de interessados
em vulnerar a lei ou impedir a sua
aplicação equânime.
Conseqüentemente, opinando pela constitucionalidade e j:uridicidade da proposição, adoto a emenda substltutiva e.onstarute dêste
parecer, dando nova redação ao
art. 449, da Consolidação das Leis
do !Trabalho.
A Comissão de Legislação S·ocial deverá opinar sôbre o mérito
do projeto e da emenda, se adotada pela Comissão.
Sala das Comissões, 24 de abril
de 1959. - Lourlval Fontes, Presidente. - Jefferson de Aguiar,
Rela-tor. - Argemiro de Figueire-

:]

J
J
•.o

do. -Daniel Krieger. -Menezes
Pimente!. - Lima Guimarllea. Ruy Carneiro.
O SR. PRESIDEN!I'E - Está
finda a leitura do Expediente.
Sôbre a mesa urna comunicação
do nobre Senador :Miguel Couto.
É

lido o seguinte
Oficio

Senhor Presidente.
Tenho a honra de comunicar a
V. Ex.1!., para· os· fins convenientes,
que, tendo deliberado desistir doiJ
restante da licença em cujo gôzo
me achava, nesta data reassumo o
exercício do meu mandato.
Sala das sessões, em a de maio
de 1959. - Migttel Couto.

O SR. PRESIDENTE - A :Mesa
fica inteirada.
Continua a hora do Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador
Lino de Mattos, primeiro orador
Inscrito.
O SR. LINO DE :M.ATIOS (Lê o seguinte discurso) - Sr.

Presidente, os lavradores que se
concentraram em Marilla, no dia
19 de abrll decidiram dar prazo ao
Govêrno Federal, até 30 de maio,
para o atendimento das relvindl·
cações constantes do Manifesto de
Cafelculrores que lerei no final
destas considerações.
O não atendimento, dizem os cafeicultores, será respondido com a
disp•ensa, em massa, dos trabalhad·ores rurais, concentrações nas
cidades, suspensão dos pagamentos
de Impostos, não plantação de cereais e paralisação das compras
em geral.
Alegam os homens da terra que,
ordeiros e pacientes, sempre disciplinados às absurdas decisões de
cúpula tomadas pelas autoridades
governamentais, perante um Congresso ausente, deliberaram agora
Iniciar uma campanha de esclarecimentos sôbre a; política de me·
tas do Govêrno Federal, ··certos de
serem compreendidos como fatôres
indiscutíveis que são do arca·bouço
econômlco da Nação.
Entendem que agindo dessa forma, mostrando as suas vicissitudes, provando que são espoliados
no produto de seu tra·balho, o eco
dessa reação chegará ao Comércio, à Indústria, às Fôrças Armadas, enfim, ao P·ovo, antes que o
Pais seja atingido pelo caos econômico, flcancelro e. social.
Das reivindicações, consubstanciadas em quatro itens, destacamse a que se refere ao financiamento para renovação dos cafeeiros
velhos, ao preço minlmo ao câmbio de custo para adubos e demais
produtos essenciais à lavoura e,
princloalmente. à reforma cambial por etapas.
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- i4óoonjuntur.a atual. Era também
favorável, em certa época·, ao ãumptng, para premir. os nossos concorrentes a situações desfavoráveis e, através de uma. politica
agressiva, conseguir, no mercado
Internacional, uma· posição favorãvel para a Balança Comercial
d·o Brasil. · :
Definida minha posição, afirmo
ao nobre representante do Estado
de São Paulo, cafeeiro como o do
Espirita Santo, que em breve prazo ·procurarei esclarecer as dúvidas que aventa.

senador Jefferson de Aguiar pela
Informação de que o problema será
devidamente estudado, esclarecido
e, Deus queira, resolvido pelo Govêmo da República.
O Sr. Jefferson de Agu.tar
Per~ te

V. Ex.a n-ovo aparte ?

O SR. LINO DE MATI'OS
Concedo-o.
O Sr. Jefferson de Agutar

Não sou homem que espose a polêmlca, mas, por destinação profissional e entusla\!lmo de uma atlvldade que visa permanentemente
a justiça e ao direito - a advoO SR. LINO DE MATI'OS Gratisslmo a.o eminente vlce-Li- cacia - desejo o diálogo. Através
der da Maioria ..
dêle, os homens de boa vontade
A · democracia fundamenta-se podem conhecer a: verdade, anaexatamente no diálogo, no debate. lisar os ·erros e extirpar de más
Exponho, da tribuna do Sena-do, ações tudo quanto, embora consaos pontos de vista defendidos pe- grado por boa Intenção, esteja er. los cafeicultores, que se reuniram rado. Multas vêzes cometemos erem São Paulo, na· cidade de Ma- ros de boa fé, desacertamos, lmrilla, em 19 de abril último. Fa- buidos da convicção de que agizem êles um verdadeiro ultimato mos legitimamente. O diálogo, a
ao Govêmo da República. Não explicação, o debate conseguem
mais se trata de "Marcha ao Ca- expunglx o falso e errôneo do CO·
tete". Os la·vradores estabelece- metlmento humano. Dai por que
ram o dia 30 de maio como têrmo quando ocasionalmente na Lide·
para que o Govêrno tome a pro- rança da Maioria, seguindo o hávidência reclamada. Suas reivin- bito, e as Instruções do eminente
dicações, que enumerei de Inicio, Lider, Senador Lameira Blttenconstam de Manifesto, a cuja lei- court, procuro estabelecer o diátura· procederei dentro em pouco. logo, para esclarecer situações,
Constitui para mim motivo de dirimir dúvidas. Essa a nossa misjustificada alegria e grande des- são, representantes do povo brasivanecimento sentir que o Govêmo leiro. Precisamos ser colaboradoda República tem nesta casa por- . res do Govêrno, estabelecendo o
ta-vozes autorizados, a·tentos, que diálog·o, a apreciação e a análise
procuram esclarecer quaisquer per- co:mpativels com nossa destina·
guntas. Evidentemente, só isso ção de homens capazes de fomennão basta, mas já é boa parte do tar o bem público. Certa vez, na
caminho anda-do. Dá-nos a• cer- . Assembléia· Legislativa do Espirita
teza, pelo menos, de que nossos dis- Santo, Presidente daq-uela Casa,
cursos não ficarão perdidos nos tive ensejo de referir-me da triAnais da Casa ou nas páginas da buna, em defesa de Deputado de
Imprensa. A liderança· da Maioria, Oposição, alvo de apoios e does.·
assim procedendo, dará satisfação tos de jornal pessedlsta - que se
não a mim, que apenas exerço um colocou contra S. Ex.a e até conmandato em nome de terceiros, tra o próprio órgão legislativo mas ao povo, e, em particular, à a· um fato que foi bem apreciado.
classe Interessada dos cafeiculto- Disse que os turlbulárlos, que cores. Sou, repito, multo grato ao locam demasiado Incenso nos seus
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turibulos, muitas vêzes prejucllcam
a adoração dos devotos, por lhes
impedir que vejam as imagens nos
altares. Dai por que, nobre senador por São Paulo, pretendo
sempre fa:z;er essas análises, denunciando os erros e ressaltando
tudo quanto constitua a verdade,
a parte real dos problemas nacionais.
O SR. LINO DE MATTOS Procurarei ser muito prático, a
fim de a~uxiliar a nobre e elevada
missão da Liderança da Maioria
nesta Casa.
Passo, Sr. Presidente, à leitura
do M;anlfesto, a que me referi de
Inicio:

"Mantte&to de Cafeicultores

(Conclave realizado em
Marilia)

Reunida em concentração de
lavradores !kJs Estados de São
Paulo e Paraná, realizada no
dia 19 de abril corrente, nesta~ cidade de Marilia, a Cafeicultura, representada por 18
Associações de. Classe, vem
trazer ao conhecimento da
Nação, as deliberações votadas em Plenário por unanimidade .dc.s seus dirigentes e
associados, presentes no me.
.morável conclave, e que se
consubstanciam nos quatro
itens seguintes:
t 0 Politica. a C'llrto prazo:
Preço minlmo e reforma cambial. Câmbio de custo para
adubos e outros produtos essenciais à lavoura.
2.0 Politica a longo prazo.
Projeto a ser submetido ao
Congresso.
3.0 Ação: COmissão estadual
para manter cpntato dlreto
com os Parlamentares, Governos e Associações de Classe, até a solução do problema
cafeeiro, visando a criação do
COmitê Nacional do Café. Retirar o apoio e extensão de
,,
I

,',

crédito de confiança outorgados ao Sr. Renato Costa Lima
pelos cafeicultores, quando de
sua posse.
4.o Medidas de defesa dos
lnterêsses da Classe, caso não
sejam atendidas as relvincllcações a curto prazo, até o dia
30 de maio vindouro.
Política a curto prll2o

-

Acompanhar as Associações de
Classe que já se pronunciaram, na sua proposição à Junta Administrativa·, para a fixação de preço minlmo de Cr$
3.000,00 em média para a saca de beneficiado, no Interior,
livres das cotas de retenção e
de expurgo, até o clla 30 de
maio vindouro.
Reivindicar junto ao Govêrno Federal, câmbio de custo
para adubos e demais produtos essenciais à lavoura.
Política a longo prazo -

Aprova·r, como subsidio e roteiro, a seguinte proposição:
Considerando a impossibilidade em que se encontram de
remunerar os trabalhadores
rurais nos novos nivels de salário minimo indispensáveis
para assegurar aos mesmos e
suas famllias .:um padrão de
vida razoável, a exemplo do
que ocorre com os que trabalham em todos os demais se.
tores de atividade.
Oçmsiderando que o custo
de vida elevou-se extraordinàriamente do ano de 1957 para o ano de 1958, elevação
essa que se agravou nos primeiros meses de 1959, notadamente para as mercador.ias
Indispensáveis à lavoura, como insetlcldas, fertilizantes,
Implementas e máquinas agricolas, em virtude da alta dos
ágios cambiais para· Importação dêsses artigos.
:
Considerando que a elevação do custo de vida determinou reajustamentos salariais
e aumentos correspondentes

r:r.s)ibJ~cP.~-c~J~:~nof!ç.l!ll~. ;e~m.~~da

,·j:.t ,P.~ri;<Pf!,§SYJ: () ,!Jl~ª~gq~P,: d,os
:J:: ar.c~fe_l;l!!Ofl; g~.;i~~!l.;;P.~gg!'P~.Yi

<8 :J4ií.c!~ .e.-::.~9 ~P.~O~Il.i!aml;)~~': ,9-a
éDil~ 'ct!l,J;r~.o9~f;'-1de§~rte,jica~á;)~~s

- [;.!J

-~~-~y,~ ~~'A:s ~·;!:~. ~W.~I!l:;s,

cb····; co:m-,ooqUe--se bene~c~ar!l!o .os
..~ ....,.:;;.~.~•ói>rto'S-~Iávrãcrores
'e···a,v 1~eé0~~....,l-~
'l ·-·-··.~··p·~.~ . . . . . ~~~.~.
.... ~;,Jto

·:Jbr;r~~Eh~~~f~<el ªij%eP.BJ~ ~~~~~o

dêsse programa resulta"rá'' na
. . .;,:;prp.4Jlção: '-de d>!lP.s ~tiil)l.dos
,; u:.JJt<l;1;~baat!lc~mento Jn.te~;•ou
. :,r;v•"Para J~xpo;rtaçii,cw:llo. p,t:lm~i,ro
,,:·:·~íd\aso: •contr.lbul.n:do .etica2!lll!lD.te
para o ·combate. ;:à,·::alta::· .aos
!;'llJJielgênero.sdl,limel'lti.clos ..!lo:no;, se":) :·:sgund,o;:.: "'Lproduzlnd.o"J ~. .m~J.ior
quantidade de divisas: des~as
sas e ajudando a eliminar os
o~no:grand,eá) dettcttsti-dat,~ balança
::::. comerc!alr e.•r.d.an,Jialança de
pagamentosu; com o exterior.
Considerando que para êsse
, iJ c·!::cprograma1 de :altoi interêsse naoii2 0lciollíd:J<tambémo;-mão1 vd!Spõem
:>rr •.. i'OS:illa vra:dores '"i de 0rec.ursos e
-c.s'r: ..terão·:querser:amparados pelos
- i ;J L: :::institutos :.de' i.crédltr:is oficiais .
ct ·:oq c<in'SI'iieãíi'dõ. a!naâ'' com a
:r~cN pieiiâ '-:' C'OJ.sciênciíViii'' respon,;.: : s'áblllêiá:ile··:nue·;-Ihé';pésá como
.,:;to:.r cl~ 1 "'rôtt1ltdm· ê'spá:rá com
-:LC:WJãs!.ldér?ais 1 ·eiíissesf''e' .a:' Nação,
c
-, ;"i~~iiecessfdâile "de' qu'e;;as me-~.,, 0 tiidãs~ 1'inãli..........'ve!Sô"ao re"" :::'erguimêritor:~~ÊlâVõura ca~'l r::! ::reeirit' naô ~ô íletermíiieriP retlexos desta·vórávels'~neiri: incon:o:.:mc.venfentes'i à~:econ'õm1á naclo·•n,;.:) nallé) ::pprta~t.O;r:aocpóvó bra'- .C<I slleiro "mas,rc: a:o::.:Jcontrário, a
--:'~ ?.rf.odoS'Cfuéfieffeiem :~o:; •rtl ''
·
J~~!!O'I:~f ~ :~L.:~?.:.;r::~J~:

. :::-: ::: -~ Resoívem -:''' !JU c. c:

~~.:~

1:/:~·;~·~::c;:;·~

:::•:. .r..

0

· [:

c,.:':Jt.~·;.Y\

1) Reivindicar:·.do:r:Sr. Pre'-'" :::;:sidente:ida>::Repúbllca ;:e do Sr.
_;;'''c:: Ministro~ da• jFazllnda,:: a 1me·c)D .dia·tarradoçãoc.de<.:Um:plano de
-;;;;L.' reno:v,a.çãOli.dB:1.Iav(lura' cateeig,.:·:·.:~Jra:.r comd!Mnciam~:nto;a pra·.r· -"~Q:··a"·equ.a·
do'•-e
·iuros:-,noml\.&1
-.
•''
••
-:"!;'i . :nals, cQuen permita-' .Oi:lceplantio
.,:, c<.de:::uma . têrç():'. da· la:voura, o
~-

.•

' ... l·

~

-'

·- .

-143:';,: l

- ~,n !1-rrl!~l!!lpl~nliQ. pp_rlga:t§rlo dos
,, ;;.~ u:_~:afçeb,:_q_s ._m,e]:n:a.s , pro~~*os e
o aproveitamento da- terra pa-.! ,: ,,n J.ja·n ou trãS·•• êür.tüoo:s;. ::.'assegu-

I

-i;, "'~íli:lª'~;a-r l..ri'Ç}~peij.S,a y~1)isslstên.~,,~;;J -~~'1 i;!íç~ca c..POrrrPI!rt~:-~ cios ór-

estàduals. e f.ederals com~n~~~, :J>~.~J;~;tijS::·:;:-:··. _~~ -~rc:~~·-····:; ~~~~=-~
-iv :.o.~!.2)i Conreg_tllr.:r:.of, r_eexame
-·•,J.ric:1lmed1ato:;tl.o:(problema;.do con9b o.stisco J.cambial;•i·retendo•se às
:3L::J taicaí>:atúa.is'isomente a;~ereen
. r:~<-:·,tagem·:c itidispensável:! .para co- sj m.. brtr.cos:jcompromisscs ::assumi- EYi '-'dos:.;pe!ouPa ís~:cem "moeda esobr::4raJigelra,:,De ?.taxas::·!mu~ávels,
para o. fiueJ hástaráo;c.de: 20 a
-m -1 .2§~ ti.I!:~J[~a~b~~~nPJ!. expor- ..rJ ~·
o ~g,çao ,e,, Uberanc;lo 7,s:e ·. :O res;t •·'te· _, 1 oi~"'->.J~"" •
-"C.;.,. _..,._ 1
<tcrri1gao~

•l....o

rno:> c.P.~--~~J)~ nu:. c s·1éô~
'Of!'!"l•ta3) c. Propor

1-

I

1:r~~

:a adoçãoJ-'de uma
expor.ta.-ção2.:: ativa,
,,,,;< que'J:noarassegure::.:a·: reconquis-::-: da: da maior.::parte,:possív.el dos
oD~
rne~adastperdidoso,·e_lique se~Jr!sr;ráyf!lcllitada.:..com alL:elimina,,0 ?.-Ja;ão qda:~·:espantalha: cque~~ para
as V'Bndas de caféJd:~rasileiro
- r:·r .(polítleà 01ie,

-rt\ 1-,~p ~~§er,!Pr e,~te1A-~!'e]J~,~sentad.o

0,,~ 8 o__COIJ~l~~O.: c~,n.:olal.~~-'n" ~
_1"- ~ .. Os-. <-la:vradores,, de ,café dos
_;; · _é)g~~!ld§ii;,:ge ;s~k'))~â.uZói ·e Pailê 2 rJaJlé..~.~St!J.ll.JS~!;~I.lp_,,~~ ,q1,1e es.o,f:l c 1 ~~s )!leq~(!l!,s; !cqn~_ul.tam, t.os in-r.2ds t\lr~s~e~,, d!J.s,;,Ça!e}~u1t_ores dos
:;;:,iíw~!lm~!-11: ~~ta_q.õs: ,~.>de,, ~dos os
.<:) bB<s.~f!?~es ,,~a, ,e_co~C?iW,~ - '-n1J.cional,
-:: 0üpP.P.~91,1e .,~!a_IL p;ppf?.r.c 9~~!11 em

1

·;·~·~) .e>~L·-:·i, r~:.-::

• .:;~~~nv:~
1

Cónêi!isdo:r_:.r;i·;
,:_; •. );.;~L·.:. .•: c\;;·~

í

reéúr&<>s'(em
; ie!ros':'a'i:iiP ràvrâê!círes'1'de

?,)il.cp -:Maioi~s

-w~
-:n:

,i_:.ê:!I.i ·r

crucafé
·);j>a#''ii:sâtrâ IJ!lndente,::'o que

~~~,Z!11~i(;~jr~;,1,'.p}!~~t~.:. 'i~fl.~ionâ-

:.....,~-) I:~~. ~9-rqu~,,êsses,}ecursos se_;·,:r"'
b'o, rãQ,:;a·pl\ê.aàli$:
;·;·:.) '--.: .. .... ~-r ,:)"'" ....
.J.~- .l .. u . . ·• .:....·~·
al . ~.!l!tm.e)!J,o,_rJ,a sd~;i!l,~lârios
-:;q 9 !lM/~~~~~~Y.~Jb·R~~~ 3 ysegurar
>oflsí-r9~Y5~í1 rey:,~~K~!S g.~J' f?-5\<_;a aos
-rr:.TiJ:J t;!!ob~!ggr:,e~.El-'Wi.l!l§r; em con-i?.- t I!QUÊ!DÇ,lar.:'l9.m:;:As ::4.eJ tô,t;las as
Jh. .....

t.m
demais: c~temuias::!id.eu;traba
-~":l<!d-hadorê~J:.::r c c-~2.9!~ n:o'J

.

-· 144-

as lavouras de café se encontl'a:m em zonas ge11almente
mais próximas dos portos, d.ispondo de rêde ferroviária, estradas de rodagem, rêde bancária e instalações fixas que
apoiarão o novo esfôrço produtor sem a necessidade de
aplicação de amplos capitais
em novas inversões.
4) O conjunto de medidas
sugeridas dará plena confiança, dentro do Pais e no estrangeiro, de que sairemos com
êxito da crlse atual. A reforma cambia:! feita no quadro
destas medidas não Irá, portanto, acarl"etar nenhuma
baixa possível nas cotações do
café do exterior e, ao contrário, acab!l'rá com um espantalho que restringe as compras de café brasileiro.
O seguro aumento que resultará da adoção dêsse programa no volume físico das
exportações compensará, com
larga· margem, qualquer redução nos preços e aumentará
as receitas cambiais de que o
País tanto necessita.
Diante dessas realidades, os
lavradores de caté do Estaiio
de São Paulo estão certos do
apoio que as suas sugestões e
reivindicações merecerão da
opinião pública nacional e do
bom acolhimento que lhes darão as autoridades responsáveis pela politica econômlcofinanceira do Pais.
Ação - Nomear a seguinte
comissão de cinco membros:
Sr. José Roberto Aufieiro,
Presidente da Associação Rural de Marllla.
·sr. . Osvaldo Galvão Franca, Presidente da Associação
Rural de Jaú.
Sr. José iTelxelra de Almeida, Presidente da Associação
Rural de Bauru.
Sr. Raul Soares, da Associação Rural de Cafelândia.

Sr. Carlos Pereira da Rocha·, Presidente da Associação
Rural .de Pirajui.
Esta comissão ficará encarregada d·e manter contato dlreto com os parlamentares,
com os governos estaduais,
com o Govêrno Federal e com
as Associações de Classe visando· a solução do problema cafeeiro, com a criação de
um Comitê Nacional do Café,
composto dos cinco representantes acima citados, junta·mente com outros tantos representantes de cada Estado
produtor de café. ·
Aprovar a moção a ser enviada· ao Sr. Renato Costa Li·
ma, sôbre a sua atuação com
referência a preços internos,
às vendas de café torrado, tratamento discriminatório para
o Pôrto de Sa·ntos com a retenção exclusiva para São
Paulo, atraso no pagamento
da cota de expurgo e bases de
registro.
Medidas de Defesa dos Interêsses da Classe Caso

não sejam atendidas as reivindicações a curto prazo, retro mencionadas, até o dia 30
de maio vindouro, os lavradores serão obrigados, por absoluta falta de meios, paralisar
totalmente as sua·s ativldades,
com as seguintes conseqüên·
clas: Dispensa em massa d·os
trabalha-dores rurais; congestionamento das estradas e
concentração nas cidades; suspensão dos pagamentos de Impostos: não plantação de cereais necessários ao consumo;
paralisação de tôdas as compras, com reflexos na Indústria e no comércio.
Os lavradores, ordeiros e pacientes, sempre disciplinados
às absurdas decisões de cúpula, que levaram o Pais à situação atual, perante um
Congresso ausente, conster-
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nados pela atitude que se vêem
na cont1gência de tomar, Iniciarão uma Campanha de esclarecimentos à opinião pública, sõbre a politica de metas do Govêmo, escudados na
justiça de sua causa, serena e
honestamente, cônscios de que
foram e ainda são os fatôres
lndlscutivels do· arcabouço da
Nação e, por conseguinte, o
sustentáculo de nossas instituições e de nosso equilibrlo
social.
Com a modesta colaboração
de sua palavra de advertência
que, numa ação conjunta: de
consciência de classe, poderá
ser melhor articulada e ap!icada nos terrenos das reais
oportunidades a êles sonega~
das com a movimentação extra-orçamentária dos ágios, e
deturpadas nos bastidores dos
gabinetes, soltam os la·vradores o seu bradO de alarma,
alicerçados na experiência de
suas vicissitudes, em contato
direto com a realidade dos
fatos, para que o eco dêste
clamor vá repercutir nas Classes Laboriosas, no c-omércio,
na Indústria, nas Classes Armadas e no povo em geral,
antes que o Pais entre em colapso, num inevitável caos de
1mprev18iveis C'Onseqüênclas.
Mal'illa, 19 de abril de 1959.
- José .Roberto Aujieiro, Ass.
Rural de Maríl!a. - Georges
Assed Haddad, Ass. Rural de
Palmital. - José Teixeira àe
Almeida, Ass. Rural de Bauru. - Car'/JJ>s Pereira da .Rocha, Ass. Rural de Plrajui. Ulisses

Ferreira

Guimarães,

Ass. Rural de Cafeicultores
e Ass. Rural de Jaguap!tã
(Paraná) . - orzanào Baggio,
Ass. Rural de Cafelândla. João Lazaro de Almeida Pra·
do, Ass. Rural de Itapui. Osvaldo Galvão Franca, Ass.
Rural de Jaú. - Geraldo

Martins de Azevedo, Ass. Ru~
ral de rrupã. - .Raul Soares,
Ass. Pau!ista de Cafeicultores. - Amadeu Deott, Ass.
R.ural de Vera Cruz. - Alberto Izar, Ass. Rural de Bocâina . - Cel8o Mora.to Leite,
Ass. Rural de Agudos. - Osvaldo Manctni, Ass. Rural de
São João da Boa Vista. -Silvio Pacola, Ass. Rural de
Bernardino de Campos. José Ribeiro de Andrade, Ass.
Rural de Garça.

Era o que eu desejava dizer,
Senhor Presidente. (Murito bem !
Muito bem!)

O SR. PRESIDENITE - Continua a hora do Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador
Vlvaldo Lima. segundo orador Inscrito. <Pausa) .
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Sena-·
dor Lima Teixeira, terceiro orador Inscrito. (Pausa) .
Ausente S. Ex.a., dou a palavra
ao nobre senador Coimbra Bueno, quarto orador inscrito. <Pausa).

Ausente também Sua Excelência.
Tem a palavra o nobre Senador
Jefferson de Aguiar, quintô ora- .
dor inscrito ..

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR
(*) - Sr. PreslcLente, Srs. Senadores, participando dos trabalhos da Comissão Mista Incumbida
de elaborar os estatutos jurídicos
de Brasilla e do Estado da Guanabara tive ensejo de apresentar
uma exposição de ordem constitucional e, em seguida, dois projeoos que os emlnentes colega-s
acolheram para elaboração das
emendas constitucionais.
!!erminamos nossos trabalhos
sob a presidência de V. Ex.a., nobre Senador Cunha Mello, que n·orteou, com suficiência e exatldão,
as ativldades e a conclusão da al-

-

(•) -

Nao foi revl.!lo pelo ormlar.
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ta missão· que se- nos atribuíram,
visando ao cumprimento da cJ.estinação institucional q'Ue a· Cons~tuição da República outorgara
ao Município Federal e ao Estado
da Guanabara.
Pa·ssamos três dias na cidade de
Brasilia, hospedados no Palácio da
Alvorada alguns membros da Comissão, e outros no Ratei daquela cidade, promovendo nossas reuniões no salão de despaebos do
Palácio Presidencial.
Tive, então, oportunidade de ver
a cidade em construçã(), de examinar; embora ligeiramente, os
pormenores 1lrbanistlcos e as obras
arquitetônicas que ali se reallzam.
Sem. tempo sufici-ente. para maior
conhecimento. dos trabalhos cometidos à NOVACAP, fiz perfunctória .análllle de quanto se executa
na futura Capital da República.
·Tive a melhor. das impressões..
Eu, que no Inicio da construção
da cidade de Brasilla não ai:reditava na sua realização e era
mesmo contra a transferência da:
Capital,. fiquei entusiasmado com
tuoo .que vi;. e posso .afirmar à Nação que, hoje, estou integrado no
gropo daqueles que pa trocinm a
interiorização da Capital.
A' idéia da mudança da capital
não é recente; enunciou-a Hipólito d!l' Costa, brllhante j ornallsta
brasileiro, em 18131 em jornal que
se editava em Londres, o "Correio
Brasiliense". Posteriormente, em .
1877, José Bonifácio, na Assembléia
do Império, e. o Visconde de Pôrto
Segurp, defenderam-na. Era uma.
id.éla. em marcha que. n.1nguém
poderia conter, por razões óbvias ·
e por motivos· naquela época de
ordem estratégica e, igualmente,
de desenvolvimento do nosoo "hinterland".
Em 1891, com a promulgação da
Constituição· Federal, a idéia . foi
consubstanciada em preceito. expresso. As . Leis Maiores posteriores, de 1934 e. 1946, reiteraramna. Hoje, por legislação or.cllná.ria,
a mudança da Capital está. deter-

minada e a d.ata foi fixada para
21 de abril de 1960.
O Congresso Nacional, por unanimidade de votos, sem reação, e
em decorrência de projeto elaborado pelo Deputado Emival Calado e subscrito por vários representantes do povo brasileiro, sufragou a idéia de que a mudança
da Capital deverá operar-se em 21
de abril de 1960. Acolhendo a eLeterminação constitucional e a préfixação legislativa, o Sr. Presidente da República determinou
fôssem aceleradas ·as obras e a-dotadas medidas administrativas para que a· mudança se opere, efeti•
va:mente, na data pré-fixada,
Ao olharmos aquelas construções
grandiosas que bem demonstram o
espirita que domina esta Nação
contra o conservantismo e o tradicionalismo imanentes à noosa
própria natureza, vimos crescer
no Planalto Central uma cidade
que será o orgulho do Brasil. Vossa Excelência que · ali estêve, Sr.
Presidente, viu o Palácio do Senado Federal, com sua estrutura
metállc!l' concluid.a, iniciando-se
os trabalhos de alvenaria e obras
complementares. Ao lado, o Palácio da Câmara dos DeP'utados, também em conclusão, com uma via
ampla de acesso de automóveis
e visitantes: Acima dos pleilárlos,
alçando-se ·para o alto, como verdadeira tôrre, as dependências do
C()ngresso, num arrôjo de Oscar
Nlemeyer, marcando outro espirita, outro estado d'alma desta Nação. No lado de trás, as construções, com as estrutura·s metálicas .
terminadas, para· os serviços in·ternos do Poder Legislativo e os
escritórios dos representantes do
povo brasileiro. Além da Praça
dos Três Poderes, monumental e
consagradora da· extraordlnári~
atuação dessa Administração, estão as estr'Uturas metálicas dos
onze Ministérios, allnhadas paralelamente, numa avenida monu·
mental, concepção que se fixará
no espirita daqueles que verão n
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do povo brasileiro e saberão, também, na mesma grandeza, dar solução aos problemas nacionais.
Além dessas construções, vários
conjuntos de apartamentos se erguem; eonclufdas suas estruturas
de: concreto armado, paredes Já
estão sendo. levantadas· e instalados ouerviços de iluminação, água
e esgotos; prognosticando próximo
acabamento.
A barragem para construção do
lago está em vias de conclusão. O
asfaltamento das avenidas já bem
adiantado. Concebidas · por Lúcio
Costa, foram, quase tôdas planejactas pelo sistema de trevos, já
construidos, o que e\'llta.r.á, em
Brasilla, cruzamento de veículos.
Alguns cruzamentos, . que não . poderiam ser superados, foram eliminados, através de viadutos, Já
quase terminados.
A casa do Prefeito do Município Federal está pronta. Fica· bem
próximo a copiosa cachoeira, pon.
to .de. atração turística, que prova
também. a, improcedência da alegação de que em Brasilla nã-o há
água.
O .crepúsculo, Sr. Presidente, naquela. cidade,. é admirável, atesta
bem: a..situação geográfica privilegiada da nova Capital· no Planalto . Central. o pleniplano que ali
se. desenrola a perder. de vista,
moStra, também, que os homens
não terão estorvos às explêndidas
obras a que êste Pais está destinado.
O .Palácio da Alvorada, onde ficam·os, é a realização de um Ideal
que o admirável gênio de Oscar
Niemeyer pôde conceber.
Colhemos,
portanto, naquela
passagem .rápida por Brasi11a, motivos essenciais para o· entusiasmo
de brasll1dade; não podemos continuar contidos, campa·nulados,
acantonados· no· conservadorismo
ou tradicionalismo.
A·ldéla· da mudança.não ·é atual,
mas· muito antiga. A realização,
essa deveria ajustar-se às concep-

ções dominantes da geração . presente, que encetou o desenvolvimento econômlco libertário d.os
Estados Unidos do Brasil.
Nas manifestações culturais, na
estética·, na música, em tud.o quanto se possa expressar o homem,
indlviduos e gerações não concordam, não engastam, não se ajustam, por defeituosa visão ou modo
de ver próprio a cada geração, a
cada homem, que luta por sua
concepçã-o definida de vida e de
idéias ..
sr. Presidente, dado. o . combate
que se move à mudança da Capital, e procurado por jorna!lstas
para lhes conceder entrevista a
respeito das obras em Brasilia, retornarei amanhã, ao Planalto
Central de Goiás, para examinar
meticulosamente tôdas as construções e, em seguida, dar pareceres compatíveis com a realidade
dos fatos.
Devo· acentuar que · aquêles para os. quais as obras, agora, nã,.o se
mostram aceleradas ou ·em Vias de
conclusão,- laboram em equívoco,
motivado por defeituosa . aprecia·
ção.
Sem dúvida, as obras poderiam·
estar quase terminadas e . casos
fortuitos - temporais, epidemias
o.u fa.tõres Inesperados mas não
impossíveis - impedir-lhes a conclusão, tanto quanto· hoje podem.
afigurar-se muito. atrasada e, no
entanto, o aceleramento do ritmo
dos trabalhos· permitir seu acabamento antes do prazo previsto. o
método de estruturas metálicas,
adotado em Brasília, apressa a·s
obras, o que podllrá permitir sua
conclusão em quatro ou· seis meses.
O problema da água não é diflcll, como afirmam, neste Pa·is,
aquêles que advogam a conservação da Capital •no Rio de Janeiro
ou lento ritmo de mudança. Há,
em tôda a pa·rte, riachos e rios
caudalosos e cursos de água que
abastecerão Brasilla; hospitais estão sendo construidos; escolas se-' ·
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rão instaladas nas próprias uni·
dades de vizinhança, e tudo aquilo que se exige numa cidade, deverá ser atendido em breve prazo.
Ao ler o livro de Meira Pena,
intitulado "Qua·ndo as Capitais
Mudam", inteirei-me da tremenda
oposição que se fêz à instalação
da Capital dos Estados Unidos às
margens do Potomac ... Quando se
pensou na construção de Washington, houve reação muito maior do
que aquela hoje verificada no Brasil. Houve também, opositores à
construção d.e Camberra, Pretória
e tôdas as outras Capitais construídas posteriormente à sua: fixação em outras cidades. Washington foi erguida em região pantanosa e insalubre, mas verificou-se
excepcional ritmo d.e progré.sso depois d.e destruída pelos inglêses
em 1814.
Todos conhecem a época da mstória- que marcou o desenvolvi·
menta norte-americano. A necesSidade, imposta por circunstâncias politicas, da fixação da Capital do País em uma cidade neutra, resultou no maior desenvolvimento da grande Nação. Além
disso, crl·ou-se nova mentalidade,
favorável ao seu progresso político,
econômico e industrial.
Quando Charles Pierre L'Enfant,
arquiteto e urbanista- francês, elaborou as plantas de Washington,
com avenidas de oitenta metros de
largura, prov·ocou tremenda oposição no Pais, pois não adotavam
ainda os . americanos o lema do
'ITo thlnk blg", preocupando-se
apenas com coisas .comez!nhas.
Achavam todos que L'Enfa·nt era
l•ouco e mais loucos ainda os que
o apoiavam. No entanto, lloj e afirmam-no um predestinado, um
gênio.
rrambém em futuro próximo
faremos justiça aos construtores
de Brasilia, porque estaremos, por
seu intermédio, impedindo que
nossos espaços vazios do Oeste se·
jam cobiçado.s por Nações estrangeiras estranguladas em pequenos

territórios. Temos que levar o progresso para o Brasil central; não
podemos manter uma civ!llzação
meramente litorânea.
Assim, declaro-me entusiasta de
Brasília, desvinculado do conservadorismo e do tradicionalismo que
me fixavam à civilização do litoral
do Pais. Acredito que multas, ao
conhecerem de perto o que. lá se
faz, .sentirão o mesmo entusiasmo
que hoje manifesto por aquela obra
magnifica.
O Sr. Tactano de Mello -

Per-

mite V. Ex.a um aparte?
-

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR
Com muito prazer.

O Sr. Tactano de• Mello - Congratulo-me com V. Ex.a pela evolução no sentido da desvinculação
do passado para aderir, francamente, à causa da mudança: da Capital, em benefício do panorama
nacional.

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR
-- Agradeço o aparte de Vossa Excelência.
Sr. Presidente, depois de apre.
ciar a questão relacionada com
Brasília, desejo referir-me à Inauguração da ponte sôbre o Rio São
Francisco, llgand<J o Estado da
Bahla: ao de Alagoas, na BR.-12.
O convite que recebi do Ministro
Lúcio Melra contém pormenores
que me entusiasmaram, sôbre essa
obra m-agnifica e essencial ao nosso desenvolvimento. É a última ligação com terras do Nordeste em
fra·nco progresso para a grande- ·
za do nosso Pais.
A fim de que constem dos Anais
desta Casa e como prova de que o
atual Govêmo está trabalhando
para o Brasil, passare! a ler os dados c<Jnstantes dêsse convite:
"Situada a 3 qu!lômetros da
cachoeira. de Paulo Afonso e
na transposição do rio pela
BR-12 (Natal-Arc·overde-Paulo Afonso-Salvador)., a. ponte
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de estradas de rodagem, através eLa BR-53, BR-58, BR-27,
BR-26, BR-25, BR-23 e BR-11,
está dire"t,amente llga;do às
BR-12 e BR-65, que atinge
Paulo Afonso. Ainda o mesmo sistema, através das demais BR em tráfego, para o
Norte e para o Sul, esta·belece
as conexões com a densa rêde
rodoviária nordestina. Tôdas
as capitais de Estado, excetuadas Belém e Manaus, têm,
em caráter definitivo, suas comunicações via rodoviária asseguradas a.través da ponte
ora entregue ao tráfego sôbre
o Rio São Francisco.
Constata-se a extraordinária importância da ponte sObre o Rio São Francisco, uma
vez que êsse grande curso d'água secionava a· interligação
rodoviária dos grandes eixos
do Norte e do S'Ul. Compreende-se também por que foi ela
incluída no Plano Qülnqüenal
de Obras Rodoviárias 19561960, possibllltando dessarte a
entrega· ao tráfego de uma
obra da mai-or significação
econômlca política e estraté~ca, cuja construção vinha
sendo entorpecida pela ausência ou exlgüldade dos recursos que lhe eram destinados.
A ponte sôbre o Rio São
Francisco constitui-se de uma
estrutura de aço, lançada sôbre o grande canyon fluvial,
que, no local da transposição,
apresenta 210 m. de largura
na cota de 218 e 140 m. na
cota 170. Implanta-se tôda a
ponte entre escarpas rochosas elevadas, circunstância: que
lhe impôs um vão central tr!articulado, em treliça de aço,
com 144 m, de vão e 49 de
flexa; de cada lad·o do vão

central existe um conjunto de
duas vigas em trellça de aço,
constituído por clDis voos simplesmente apoiados de 41,40
m. cada um. A extensão total da ponte é de 20 m. e,
a largura, de 10,40m. A pista
de rolamento foi pavimentada· com lajes de concreto armado. O estracl.o fica acêrca
de 90 m. do nível das águas.
Para a montagem. foram usados teleférico e cabos de aço
especiais, caminhando de cada margem um semi-arco. O
pêso total da estrutura de aço
é da ordem de 1,800 t. Foi
construída em 1948, na França (Volta Redonda ainda não
estava aparelhada para t~~;ore
fa semelhante), constituindo
seu pagamento e transporte
até o loca:l uma grande dificuldade no que diz respeito .
às verbas à mesma atribuida.
Durante alguns anos os serviços resultaram morosos devido à carência de recursos, A
inclusão da ponte sôbre o São
Francisco no PQOR removeu
todos os óbices e essa notâvel obra d'arte pôde cumprir
a sua flnalldade. Os pilares,
começados em julho de 1956,
tiveram sua conclusão em
maio .de 1957 (margem baiana)
e agôsto de 1957 (margem alagoana) ; o arco trlarticulado
iniciou-se em dezembro de
1957, sendo fechado a 5-8-58;
a· plataforma começou a 15-457 entre as margens e os pilares e foi concluida em março de 1959, inclusive a concretagem da pista de rolamento.
·
A ponte sôbre o São Francisco fica localizada· a jusante
da Cachoeira de Paulo Afon.
so, entre os Saltos de Cam·
bombâ e veados, aliando à sua
importância um interessa:nte
partido paisagístico de muita
ut!lidade para os objetivos do
Parque Nacional que se en~
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. contra em instalação no. local.
Não compreendo a instituição do
Com efeito, sôbre o abismo Estado paternalista. Considero-o,
vê~se soberba paisagem: a
mesmo, como o caminho mais fámontanha, a Cachoeira dos cil e · rápido para os ·regimes toVeados, a menos de '500 m. de talitários.
distancia e, a Jusante, o
· Eis por que, sempre que. percebo
ca.nyon do . rio, ·a . perder de a possibilidade de o Estado. transvista.
ferir à iniciativa particular quais·Construida pelo DNER, seu quer das atribuições que coroucusto elevou-se a· 48 mllhões de mente lhe .poderiam caber, com
cruzeiros, aos quais devem ser exceção, é certo, daquelas que lhe
.adicionados 60 milhões das devem •ser atribuldas supletivaobras d.e acesso, ou sejam 46 mente, coloco-me . na primeira liquUômet.ros da IBR~12 entre nha de combate.
Petrolândla e P8iulo Afonso e
Meu projeto contém matéria que
80 quilómetros da BR~65 en- se encontra na Ordem do Dia da
.tre a B~26 e Paulo Afonso, opinião pública, ·relacionado que
equivalendo a um dlspênd.lo de está com a Reforma Agrária.
·108 milhões de cruzeiros. NesSou . também daqueles que · ensas ·rodoVias foram. construi- tendem não se ·deve prescindir, no
das as pontes sôbre os Rlos trabalho de recuperação do ·nosso
Moxotó (152) Carié (80 m) homem do campo, do concurso do
. e Canapl · (80 m> ".
particular. A proposição será
Eram as considerações· que dese- ·apresentada sem;maiores considejava formular na oportunidade que rações, atendendo às ponderações
se me oferece, para demonstrar que V. Ex.a.. Sr. Presidente, me
que os · serviços que estão ··sendo fêz no momento em que me conrealizados atendem às solicitações ced.la a palavra. Está assim redinacionais e promovem desenvolVi- gida:
mento que, anteriormente, não fôra
PRO.TETO DE LEI DO SENADO
atendido; por conseguinte, mere~
·cem nossos aplausos. (Mutto bem;
N.o 12, de 1959
muttD bem).
·O SR. PRESIDENTE - Continua a hora do Expediente.
Tem a· palavra o nobre Senador
Paulo Fernandes, sexto orador
Inscrito.
Lembro a V. Ex.a., nos têrmos do
Regimento, que há oradores inscritos parlli comunicações.

:o SR. PAULO •FERNANDES -

Sr. Presidente, atenderei
às ponderações d.e V. Ex.a. e serei
breve. Venho ·à' tribuna· com o propósito de encaminhar à Mesa um
:projeto de lei.
·Filio"me entre aquêles que não
aceitam a interferência excessiva
do Estado em assuntos que, ordi·
nàriamente, podem ser deferidos
à iniciativa privada.
(*)

( •) -·Nilo foi ·revisto pelo: ort<dor.

Regula. a venda de imóveis
rurais a pessoas ·tísicas ou ;uríàfcas, que se obriguem a
destiná-los d colontzaçl!o e dá
outras providências.

"O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - A venda de imóveis
rurais a .pessoas ffslcas. ou juridlcas que se obriguem a destiná-los
à colonização. segundo projeto submetidos à préVia aprovação do
:Instituto Nacional de :Imigração e
··Colonização' <F.N.I.C:l, ·não está su:jeita,ao.impôsto 'estabelecldo pelo
art. 79, -da:·Lel ·n;0 13.470, ·de 28
de :novembro, .'de .1958.
.Parágrafo único. iA isenção de
que trata· êste artigo. estende-se às
operações de alienação dos lotes a
terceiros.
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Art. 2.0 Decorrtdos dois anos
sem que tenha sido iniciada a destinação prevista no art. 1.o, o im·
põsto será devido pelo adquirente
do imóvel, com um acréscimo de
25% (vinte e cinco por cento) ,
Art. 3,o - Esta lei entrará em
Vigor na. data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário".
A justificação é a seguinte:
Jmttttcaç/io

Estabelece o artigo 79, da Lei
número 3.470, de 28 de novembro
de 1958, que "o lucro apurado pelas pessoas físicas na venda· de
propriedades lmoblllárias, está sujeito ao pagamento cl.o impOsto à
razão de 15 % (quinze por cento) .
Em outros dispositivos consta::ttes do Regulamento do Impôsto de
Renda, aprovado pelo Decreto n.0
40.702, de 31 de dezembro de 1956,
ainda em vigor, fica esclarecido
que o impõsto em causa Incide
sôbre a diferença entre o valor da
venda e o do custo do Imóvel Pll!ra
o vendedor, permitidas várias de·
duções, além de isentar do tributo
as vendas de imóveis rurais, de
valor até Cr$ 100.000,00 (cem mil
cruzeiros> e a transmissão da proprleda<le decorrente de desapro·
priação (Leis ns. 154, art. 24 e n.0
2. 786, artigo 4.0 , respectivamente).
o presente projeto objetiva .estimular a colonização promovida
por Iniciativa prlvad81, desde que
atenda a requisitos minlmos de
ordem técnica a serem exigidos
pelo· órgão oficial encarregado de
"traçar e orientar, direta e indlretamente, o programa nacional
de colonização, tencl.o em vista a
fixação de imigrantes e o .maior
acesso aos nacionais à pequena
propriedade", (art. 3.0 , letra c, da
Lei n.o 2 .163, de 5 de ja·neiro de
1954). Em seu art. 2.0 , resguarda·
se o Fisco contra· .passiveis abusos,
concedendo-se apenas o prazo de

dois .anos para o Inicio dos projetas de. subdiVisão do Imóvel.
Não há negar tratar-se de medida leg1sl8'tiva que atende às tendências da opinião pública, n{) momento impolgada :pelos .debates
que se travam em tôrno do problema agrário, e cuja solução não
deve ser deixada· excluslvarnente a
cargo do Estado.
Sala . das Sessões, em. 8 'de mala

de 1959".

:G:sse, Sr. Presidente, o projeto
que passo às ·mãos de Vo.ssa Excelência. <MuUo bem) .
O SR. PRESIDENTE - Continua a hora do ·Expediente. '•Tem
81 palavra o nobre SenaAior 'Mem
de Sá, sétimo·oratl.or inscrito ..
O SR. MEM DE SÁ ~ Sr. Presidente, atendendo ·às ponderações
que v. Ex.a anteriormente.rne·fêz,
no sentido de que se passe, Imediatamente, ·à Ordem do .Dia., desisto de falar agora e peço a. Vossa Excelência · me considere inscrito para depois da •Ordem do
Dia.
O SR. PRESIDENTE - V. Ex,B
será atendido.
..
Os Srs. Senadores que apóiam
o projeto do nobre ·Senador Paulo
Fernandes, lido ·da •trlb11na, queiram conservar-se sentados. (Pau-

sa>.

Está aprovado.

o projeto vai às Comissões competentes.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Eleição rZa. Comissão ·Especial incumbttia de emitir parecer s6bre o Pro1eto de Emen-

da à Constituição, n.o 1, de
1959, que dis1lõe sôbre a organi-

zaçélo

Polfttco-Admínfstrativa

e Judiciária da Futura Capital
tia República,
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suspender a sessão por cinco minutos a fim de que o Srs. Senadores possam munir-se de cédulas.
Estã suspensa a sessão.

Francisco Gallottl.
Mem de Sã.
Guida Monclin. - (36) .
O SR. PRESIDENTE pr·oceder à apuração.

Val-se

A sessão é suspensa às 15
horas e 40 minutos e reaberta
às 15 horas e 45 .mtnutos>.

São recolhidas 36 cédulas
que, apu.radas, dão o seguinte
resultado:

O SR. PRESIDEN1l'E- Estã reaberta a sessão.

Menezes Plmentel - 36 votos.
Benedlcto Valladares - 36 votos.
Jefferson de Aguiar - 36 votos.
Ruy Carneiro ~ 36 votos.
Gaspar venoso - 36 votos.
Taciano de Mello - 36 votos.
Lima Guimarães- 36 votos.
Lourlval Fontes - 36 votos ..
Argemiro de Figueiredo - 35
votos.
Cunha Mello - 36 votos.
Vivaldo Lima - 36 votos.
Daniel Krleger - 36 votos.
Rui Palmeira-. 36 votos.
Milton Campo:; - 36 votos.
Afonso Arlnos - 36 votos.
Attíllo Vivacqua - 36 votos.
Ovídio Teixeira - 1 voto.

o Sr. 1.0 Secretãrio vai proceder à chamada, para eleição da
Comissão Especial incumbida de
emitir parecer sôbre o Projeto de
Emenda à Constituição n.0 1, de
1959.
Respondem à chamada e votam os Srs. Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Lameira Bittencourt.
Zacharia.s de Assumpção.
Victorlno Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Leônidas Mello.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Argemiro de Figueil'edo.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Freitas Cavalcantl.
Rui Palmeli'a..
Lourival FOntes.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
Ovidlo Teixeira.
Otãvlo Mangabelra.
Lima Teixeira.
Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Caiado de Castro.
GUberto Marinho.
Benedicto Valladares.
Lino de Mattos.
Coimbra· Bueno.
:Taciano de Mello .
João Vlllasbôas.
Fernando Corrê a.
~Iô Guimarães.

Proclamo eleitos para a Comissão Especial incumbida d.e emitir
parecer sôbre o Projeto de Emenda à Constituição n.O 1, de 1959,
os seguintes senadores: _, Menezes Pimentel - Benedicto Valladares - Jefferson de Aguiar Ruy Carneiro - Gasl,)ar Velloso
- ITaciano de Mello - Lourlval
Fontes - Lima Guimarães - Argemlr·o de Figueiredo - CUnha
Mello - Vivaldo Lima. - Da·niel
Krieger - Rui Palmeira - Mil- ·
ton Campos - Afonso Arinos Attilio Vivacqua.
Eleição da. Comissão Especial incumbida de emitir parecer sôbre o Projeto de Emenda à Constituição n.0 2, de
1959, que acrescenta disposições ao art. 4.0 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias reguladoras da tr(tnstormação do atual Distrito Fe-
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deral em Estado da Guanabara.
O SR. PRESIDENTE-· Suspendo a sessão por dois minutos a fim
de que os Senhores Senadores se
munam de cédulas.
Levanta-se a sessão às 15 horas e 55 minutos e reabre-se
às 15 horas e 57 minutos> .
O SR. PRESIDENTE · - Está
reaberta a sessão.
Val-se proceder à chamada.
Respondem à chamada e votam
os Senhores Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Lameira Eittencourt.
Zacharias de Assumpção.
Victorlno Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Leônldas Mello.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Fernandes rrávora.
Argemiro de Figueiredo.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Freitas Cavalcantl.
Ruy Palmeira.
Sllvestre Pérlcles .
Lourlval Fontes.
Jorge Maynard.
Herlbaldo Vieira.
Ovidlo rr.elxeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
· Ary Vlanna.
Jefferson de Agula·r.
Paulo Fernandes.
Calado de Castro.
Gilberto Marinho.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães .
L!no de Mattos.
Coimbra Bueno.
Taclano de Mello.
João Vlllasbôas.
Fernando Corrêa.
Alô Guimarães.
Francisco Gallottl.
Mem de Sá.
Guldo Mondln. (39).

O SR. PRESIDENTE proceder à apuração.

Vai-se

São rec.olhidas 39 cédulas
que apuradas, dão o seguinte
resultado:
Menezes Pimentel - 39 votos.
Benedicto Valladares. 39 ·votos.
Jefferson de Aguiar __. 39 votos.
Ruy Carneiro - 39 votos.
Gaspar Velloso - 39 votos.
Gilberto Marinho 39 votos.
Lourival Fontes - 39 votos.
Lima Guimarães - 39 votos.
Cunha Mello - 39 votos.
Vivaldo Lima- 39 votos.
Daniel Kr!eger - 39 votos.
Rui Palmeira - 39 v·otos.
Milton Campos - 39 votos.
Afonso Arinos - 39 votos.
Attillo Vivacqua - 39 votos.
Argemlro de Figueiredo
39
votos.
Ovídio T.eixeira - 1 voto.
O SR. PRESIDENTE - Proclamo eleitos para a Comissão
Especial incumbida· de emitir parecer sôbre o Projeto de Emenda
Co!l.'ltituclonal n.O 2, de 1959, os
nobres Senadores:
Menezes Plmentel.
Benedlcto Vallacl.ares.
Jefferson de Aguiar.
Ruy Carneiro.
Gaspar Velloso.
Gllberto Marinho .
Lourival Fontes. ·
Lima Guimarães.
Cunha Mello.
Vivaldo Lima.
Daniel ~ieger.
Rui Palmeira.
Milton Campos.
Afonso Arlnos.
Attillo Vivacqua.
Argemiro de Figueiredo.
O SR. CAIADO DE CASTRO ( 0)

-

(Para declaração de

voto)

- Senhor Presidente, pedi a pa·
lavra· para declarar a V. Ex.a. e
ao Senado que v·otel na chapa ven- (7):: N{l" {ol ,.,,wo rwlo orador.
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cedera, convencido de que os elei-

tos possuem os requisitos para a

missão que irão desempenhar. Como Senador pelo Distrito Federal,
mais votado, entretanto, permito.
me estranhar, de público mais
essa preterição. Não sei como poderei justificar, perante meu par. tido e, sobretudo, perante aquêles que me mandaram a esta: Casa
~ omissão. Reconheço-me um dos
mais ·humildes Senadores (não
apoiados) mas tratando-se de assunto pertinente ao Distrito Federal, ser!~ justo e compreensivel
fazerem parte dessa Comissão todos os representantes da Capital
da República, tanto mais que na
mesma toram incluidos representantes do P.S.D. e da:. U.D.N. cariocas. ·Estranhamente, excluiu-se
apenas .o representante do Parti·
do :Trabalhista BrasUeiro.
Faço a declaração não como
protesto. Aceito as decisões soberanamente tomadas pelo Plenário, sobretudo aquelas possivelmente a dotados pelo meu partido.
A explicação eu a: dou aos petebistas do Distrito Federal, à comissão Executiva do Pll'.B., da qual
sou Vice-Presidente, e aos eleitores que me honraram com o seu
voto.
A omissão do meu · nome só a
posso atribuir a uma distração,
porque mesmo se tratando de matéria juridica, embora reconheça
minha insignificância, creio-me
capaz de apreciar, porquanto sou
portador de um diploma: que a
tanto me autoriza, oficialmente,
mais do que a outros. B-acharel em
ciências jurldicas e sociais é de
estranhar não me considerassem
em condições de representar meu
Partido na Comissão. Não é aliás
a primeira vez que tai acontece.
Em outras ocasiões, por d!stração,
-penso eu, meu nome não tem sido
inclui do. Não o toi nem mesmo
para a Comissão incumbida de organizar o Estatuto Juridico de
Brasil1a, quando fui eu o primeiro
P!residente da Comissão que estu.

dou a localização da Nova Capita.l
e tomou as providências que redun.
daram na execução d.a obra pa.trtó.
tica do Presidente Juscelino Kublteschek. Ao constituir·Se aquêle órgão, eu, recém-chegado ao Senado,
não fui convidado para dêle fazer
parte .

Não estou reclamando; não estou protestando, nem mesmo estou magoa®; apenas manifesto
minha: estranheza, procurando, a
par disso, dar satisfação ao eleitorado brasilell·o .
O Sr. Coimbra Bueno - Dá Vossa Excelência licença para um
aparte?

O SR. CAIADO DE CASTRO -

Pois não.

O Sr. Coimbra Bueno - Desejo
dar meu testemunho dos esforços
gigantescos de V. Ex.a.quando chefe da Casa M111tar ·do Presidente
Getúlio vargas, o que lhe propiciou participação decisiva nos destinos de B·rasilia. rPosso, mesmo,
afirmar que a presença de V. Ex:.a
foi um dos . fatõres principais que
levaram o Presidente Getúlio Vargas a impulsionar a idéia de Brasília, a ta:l ponto que o atual Govêrno encontrou uma pista asfaltada, de onde levantou vôo para
a construção da futura Capital.
Aprovo, portanto, as . palavras de
Vossa Excelência e também- quero,
nesta oportunidade, lembrar que
a· minha exclusão .desta Comissão
tem sua razão de ser. Não aJ?Oiel
os dois projetas de reforma constitucional ontem apresentados,
por duas simples razões: é que a
primeira reforma ,incluía o adia·
mento da mudança da Capital por
dois anos, excluindo um dos poderes, o que poderá trazer conseqüências até certo . ponto desastrosas para a interiorização da Capital, que só pode 'ser concretizada
em 1960, de acôrdo com a resolução dra Pa·rlamento Nacional e do
P·oder Executivo, com a fixação dos
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três ·Poderes em Brasilia. Não se
trata de mudança simbólica, mas
de mudança efetlva, n . que propugllainlos .
A segunda razão foi a de ad.iar
a outra reforma constitucional a
mudança da Caplta:l para além de
1960, o que não podemos admitir,
nem em pensamento, pois essa
· mudança, sem dúvld.a, é a maior
resolução tomada: pelo Presidente
da 'República. Não podemos contribuir para o seu fracasso, por
falta . de assistência, sobretudo, do
Parlamento Bra:slleiro, cujos membros são os maiores . responsáveis
pela·. escolha da data para a mudança· em 21 de abril de 1960. En. tendo, .à base dos estudos feitos,
·nas diversas Comissões de Mudança. da Capital Federal, anos a fio,
que a muda:nça da Capital Federal poderá ser processada pelo
Executivo . sem a necessidade de
prévia Reforma de dispositivos
Constitucionais. Tal Reforma pod.erá Interessar ao atual Distrito
Federai e · ao funcionamento do
novo, mas não Interfere com a
.transferência do Govêrno na data
·já fixada, que é 21 de abril de
1960.
O SR. CAIADO DE CASTRO-

Multo agradecido ao aparte de
V. Ex.a que, como assistente técnico, daquela Comissão, tem credenciais para dll!ll!r dos nossos esforços. 'Não estou, no momento,
procurando ressaltar serviços, nem
tampouco protestar contra a decisão do Senado. Procuro, apenas,
dar uma·. satisfação aos membros
do meu partido lkl Distrito Federal
·e aos eleitores que me mandaram
para esta Casa, demonstrando a
todos que só atribuo a omissão do
meu ·nome a um descuido, porque os dois Senadores do Distrito
Federal pertencentes aos outros
pa·rtldos foram contemplados; só
o do PTB não foi.
. Era o que · eu desejava ficasse
consignado, para que meus eleitores soubessem que não deixei pas-

sar sem reparo essa omissão, que
considero .lamentável ·para o meu
partlcto. (Muito bem) .
O SR. PRESIDENTE - Passase ao terceiro Item do avulso da
Ordem do Dia.
Primeira
discussão
(com
apreciação prelim.ínar da constítuctonalidade, nos termos do
art. 265, do Regimento Interno) do Projeto de Let do
Senado n.0 19, de 1957, que
autoriza o Poder Execu.ti'vo a
auxiliar a Companhia Municipal de Transportes Colettvos
de São PaUlo (do Sr. Senador
Lino de Mattos); tendo Parecer n.0 131, de 1959, da Comissão de Constituição e Justtça
pela tnconstituctonaltdade ·do
projeto, tendo voto em ·separado do ,senador Attílío vtvacqua.

O SR. PRESIDENTE- Sóbre a
mesa requerimento que vai ser lldo:
É

lido e aprovado o .seguinte
REQUERIMENTO

N.o 88, de 1959

..

Requeiro, nos têrmos da alínea b,
do art. 74. cto Regimento Interno,
adiamento da· 1.a. discussão do
Projeto de Lei do Senado n.0 10,
de 1957, para a· sessão do dia 14
de maio corrente.
Sala das Sessões, em 8 de maio
de 1959. - Attilio Vtvacqua.
O SR. PRESIDENTE - Em
virtude da deUbera9ão do Plenário, o projeto é retirado da Ordem
do Dia, de hoje, para figurar na
de 14 do corrente.
Esgotada a matéria constante
da Ordem do Dia.
Tem a pala·vra o nobre Senador
Mem de Sá, primeiro orador inscrito para· esta oportunidade.

,,

;_ i56O SR. MEM DE SA - (U o
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a ·imprensa tem noticiado amplamente a
grave crise surgidlll no SESC do
DF, culminando com . a renúncia
de seu Presidente e a nomeação
de uma Comissão Interventora,
encarregada de administrar a Instituição e apura·r responsab1lldades quanto às malversações aU
ocorridas.
Não pretendo, nem de longe,
envolver-me no assunto, conhecer
do nome das pessoas Implicadas
nos escândalos e na repressão dos
males verificados. Nem cuido de
Indagar se as normas legais, referentes à matéria, estão sendo observadas. Venho à tribuna, simplesmente, · atendendo · a pedido
que se me afigura justíssimo, comentar e criticar, com a devida
vénia· dos membros Integrantes
dessa· Comissão, cujos nomes ignoro e a respeito dos quais nada
sei, e, portanto, a respeito dos
quais só posso formular bom juizo,
uma das medidas iniciais adotada
pela· Comissão Interventora, ao
demitir, sumàriamente, e sem
quaisquer Investigações ou providências preliminares, 1.100 funcionários do serviço. o critério
esposado, segundo me Informam,
foi, exclusivamente, o da data das
nomeações: - todos · os servidores admitidos depois de 27 de novembro de 1957 foram postos na
rua sem qualquer justificação ou
fundamentação. :f:ste critério exclusivo é que me parece totalm.en.
te destltu1do de justiça.
A meu ver, salvo melhor juizo
em face de explicações cabais, o
razoável, o óbvio, seria a. Comissão
começar por apurar as responsabiUdades as fraudes, os desfalques,
as Irregularidades existentes no
Serviço, pa.ra lhes pôr côbro e punir os causantes. Quanto ao pessoal, se de moralização se cogita,
dever-se-la, evidentemente, verificar quais os funcionários nomeados Indevidamente, quais os que
seguinte discurso) -

trabllllham e são úteis às flnall·
dades da Instituição e quais os sinecurlstas, isto é, os afilhados e
protegidos que parasltàriamente
figuram nas fôlhas d.e pagamen•tQ, sem nenhuma· plfestação de
serviço ou sem prestação correspondente aos salários auferidos.
O critério da data é o pior,· é péssimo, clamorosamente iníquo. Os
slnecurlstas de qualquer data ou
tempo, de antes ou de depOis de
27-11-57, devem ser destituídos;
os prestantes, os eficientes, os que
trabalham e são necessários, devem ser mantidos, quer nomeados
antes ou depois daquele dia.
Afirmam-me Interessados, exibindo provas, que Inúmeros dos
demitidos consoante o curioso critério, são chefes de familla, pessoas necessitadas, que estão, com
salários pequenos ou minlmos, realizando eficientemente tarefas e
serviços próprios, especificas, das
finalidades do SESC. A dispensa
dêles, em massa, não apenas lhes
fere odiosamente os direitos e interêsses pessoais, de homens e
mulheres necessitados, como fere
gravemente· a vigência e a normalidade daquêies serviços. Assim,
por exemplo, está acontecendo
com .os Jardins d.e Infância, que
funcionavam graciosamente em
sedes de Clubes Esportivos da· cidade abrigando mais de 2.000 filhos de comerciár!os, localizados,
sobretud.o, em zonas e bairros po~
pulares.

o Sr .. Gilberto

Marinho -

Per-

mite V. Exa. um aparte?
O SR. MEM DE SA grande satisfação.

Com

Uma
das conseqüências mais lamentáveis das demissões a que V. Exa.
está se referindo é o fechamento, anunciado pelos jornais de hoje, de quinz·e ja·rdins-de-lnfânc!a,
prejucJ,!cando 1. 500 crianças, precisamente um dos mais assinalaO Sr. Gilberto Marinho -

l:
\·

l!

-

dos serviços que o SESC prestava
ao I>lstrito Federal.
O SR. MEM DE SA -:-' Muito
agradecido pelo apoio de V. Exa.
que, como representante do Distrito Federal, tem, no caso, dobrado ln terêsse .
O Sr. Vtvaldo Lima -

Permi-

te V. Exa. um aparte?
O SR. MEM DE SA- Pois não.

I

O Sr. Viva.Zdo Lima Como
acaba de afirmar o nobre Senador Gllberto Marinho, verifica-se
que nã.o há sinceridade de propósitos quanto à ação da Comissão
encarregada cJ.e fazer as investigações, de proced.er a Inquérito no
SESC Regional, uma: vez que a
dispensa está Importando na supressão de serviços como o que
V. Exa. acaba de mencionar- o
jardim de infância, de tanta utilidade para as crianças d.a Capital. Parece-me que a política é a
de despir um santo para vestir
outro. Demitir os atuals para, depois pouc() a pouco, ir admitindo
novos. O Sr. Ministro do rrrabalho dflclarou, há dias, que a ocorrência criaria um toco de agitação social. Há, realmente, um
mal-estar. São mil e ta·ntas pessoas que, respondendo por suas
famillas, ficam, de uma hora para
outra, sem qualquer amparo, ainda mais numa situação em que as
porta·s estão fechadas em todos os
setores da administração pública
federal e municipal não havendo posslbllld.ade de aproveitá-los.
Se os dispensados vinham prestando serviçOs ao SESC desde 1957,
o fato evidencia haver trabalho
para êles, excluidos, naturalmente, os chamados slnecurlstas, que
se dependuram nos orçamentos de
tõdas as organizações estatais, paraestatals e mesmo particulares,
usando suas Influências e de seus
padrinhos. A êsses o SESC fará
multo bem dispensando-lhes os
serviços, Inexistentes; mas man-
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tendo os que realmente prestam
S€rvlços e, com Isso, têm o pã.o de
cada dia. 1l:sse o depoimento que
desejava dar a V. Exa. em cará~
ter pessoal. É uma desuma~ldaà.e
que se está fazendo nesta época
de dificuldades, de carestia de
vida, lançando à rua, ao desemprêgo, mais de um milhar de pessoas que, com êsses recursos, sustentam suas famlllas.
O SR. MEM DE SA- Obrigado
pelo apoio de Vossa Excelência.
O Sr. Paulo Fernandes -

mlte V. Exa. um aparte?

Per~

O SR. MEM DE SA- Concedo
com prazer o aparte a Vossa Exce~
lêncla.
O Sr. Paulo Fernandes -

De-

sejo solidarizar-me com Vossa Ex·
celêncla no protesto contra a ma~
neira como estã.o sendo realizadas essas demissões. A fiXação
apenas de uma data,. como norma
para a dispensa de funcionários é
de um prlmarlsmo que toca. às
ralas do absurdo. Seria, em princípio, admitir-se que antes daquela
data não existiam, no SESC, slnecurlstas, o que não corresponde à
realldade. Constitui ainda e principalmente precedente multo perigoso adotarem-se datas como
nonnas para a d!Bpensa de funcionários. Assim, faz V. Exa .
multo bem em focalizar êsse aspecto, mais alnd.a porque a dispensa, romo está sendo feita, pre-'
judlcará Inúmeros serviços que,
Independentemente da boa ou mã
aplicação dos recursos do SESC
pela dlretorla recém demitida, são
de grande utilidade. A· verdade,
deve-se proclamar, é que vârlos
serviços de utllldade pública, especialmente para os comerclárlos,
foram criados na administração
que acaba de deixar o SESC .
O Sr. Mourão VIeira -·o nol)l'e
orador permite um aparte?
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O SR, MEM DE SA - Com todo

o prazer.

O Sr. Mourão Vieira- Aproveito a oportunidade paTa dirigir
apêlo à Comissão que está tomando essas providências no sentido
de que, desde Já, sem maior exame,. mande. reabrir os jardinS-deinfância cujo fechamento ordenou. O mais clamoroso é ·fechar
estabelecimento dêsse gênero exatamente num local onde não interessa ao particular· abrir escolas. Um jardim de infância: em
Copacabana é motivo de enriquecimento; mas, em um Clube de
Olaria,. por exemplo, constitui. serviço.soclal da mais alta relevância
prestado à. infância do Pais. Reitero o apêlo ~ que penso ser o de
todo o Senado - para· que, desde
já, sem. maior exame, se reabram
os. jardins de Infância. criminosamente fechadoa. Essa mancha a
referida Comissão nunca tirará de
sua. consciência.

O Sr. Mourão Vieira -Até par.ece um atentado . contra os m~~~!s
humildes.

O Sr. Paulo Fernandes - Permite o nobre orador outro aparte?

O SR. MEM DE SA -· Pois não.

o sr. Paulo Ferna~ - Ape~
nas para estranhar um aspectc
dessas demissões: é que elas estão
sendo feitas quando ainda não se
concluiu o inquérito, é medida
aprlorlstlcamente tomad111.
O SR. MEM DE SA - Já ressaltei êsse fato.
O Sr. Paulo Fernandes'.-- Desc.ulpe, não havia percebido. Real:.
mente, é um aspecto de alta gravidade. SE!rla mais · interessante
que se aguardasse a conclusão · do
inquérito; para se proceder então, as demissões.
.
'

O SR: MEM D:E . SA - Multo . O SR. MEM DE SA·- Além. dos ·
de Infância, também esagradecido ao apoio do Senador Jardins
tão
·
sendo
lesado.s os:·
Paulo Fernandes e de V. Exa. serviços de gravemente
divel'liOs·
núcleosassiaque, além de outl'os titulos, é Pre- tenclais, criados' em diversas·
zo- .
sidente do Sindicato dos Estabele- nas novas · da Capital, com. denaa,
cimentos de Ensino secundário e população comei'C1ária. (Campo.
Primário do Distrito Fedreral.
Grande; Bangu, Realengo) :. As·
Realmente,. corroborando com o slm, Igualmente; com· a: Maternique V. Exa. afirma, a . relação dade Carmela Dutra. Em todos,.
que tenho em. mãos mostra que êstes serviços; multas funclonãrlos:
êsses estabtlleclilllentos, fechadoa modestos <até com, salário minipor f111lta de pessoal, estão situa- mo) estavam lotados: e dêles to-.
dos rigorosamente em zonas de ram abruptamente. dispensados·
população. proletária, a mais ne- apena·s por: haverem . sido nomeacessitada, onde. portanto, prestam dos depois da data fatal:
A· simples exposição .do·caso,
rel~vantes serviços não só educapel'lBa
outros comentários. Repito
clonais, como permitem que as
e insisto: manda a' bom·· senso,
mães exerçam suas atividades do- reclama.
Impõe a eqüi- .
mésticas ou profissionais. Estão dade, que·a ojustiça,
critério das demissÕ6il
situados em Andarai, Brás de Pi· seja o do interêsse dos serviços· do
na, cascadura, Engenho de Den- SESC. Se existe excesso·· de peso.
tro, Engenho. Velho, Irajá, Olaria, soai; se existem funcionários que·
Ramos, Santa. Cr.uz,. Vila. Isabel; apenas ganham sem. trabalhar: ou
Campo Grande, Parada de Lucas, prestam serviços . dispensáveis;· ou.
um· na T1Juca, outro em Botafogo sem correspollldência com os sa•
lárlos - a triagem deve e precl-·
e outro no· Flamengo.
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sa ser feita·, mediante Investigação
Impessoal e rigorosa, sem pressão
de interêsses de grupos e sem
atenção a datas.
Sr. Presidente. Presto-me· a veicular esta reclamação, a fim de
que, se ela procede, os responsáveis nobremente retrocedam, corrigindo o mal cometido, ainda em
tempo; ou para que, se Improcedente, possam os integrantes da
Comissão Interventora divulgar
as Informações que lhes justifiquem os atas praticados. Creio Isto necessário e urgente. o SESC
vive das contribuições que a lei
criou para· o cumprimento d.e elevadas finalidades sociais. É êle
administrado pelos representantes da classe patronal, e, portanto
pelos homens da emprêsa privada. Irregularidades, desfalques,
malversações podem ocorrer ~
ocorrem, em todo mundo, quer no
setor público, quer no das atlvidades particulares. Mas é preciso
que êste último não Incida também nas. erronlas que a má poli·
tlca, tão malsmad.a pelos homens
d.a. Indústria e do comércio, orl·
gina e multiplica na administração_ da .coisa: pública. Reclama..se,
das:. entidades sociais referidas; a
prática dos principias que tanto
se preconiza para a República: eficiência e moralidade· dos serviços, como norma, e, quando abusos ou deturpações surjam, a Imediata correção dêles, com a punição, severa dos· culpados· e com as
medidas de economia e restauraçb..l que, sem perseguições ou critérios pessoais bastardos, separem
o ~oio do trigo, Independentemente
das datas em que o trigo ou o joio
floresceram. (Mutto bem. Mutto
bem),

O SR. PRESIDENTE - .Tem a
palavra o nobre Senador Jarbas
Maranhão, segundo orador Inscri-

to.

O SR. JARBAS MARANr!AO --

(Lê o segutnte àtscurso) - Sr.
Presidente, venho à tribuna para
falar sôbre José Irineu de Souza,
há poucos dias falecido, em plena
atlvldade profissiona:l como repórter na Câmara dos Deputados, e
exercendo ainda a: Presidência do
Comitê de Imprensa, naquela. ca.
sa do COngresso, função para a
qual fôra eleito em várias ocasiões.
O que despertava em mim merecida: a.tenção e simpático aprêço à individualidade do antigo repórter e saudoso conterrâneo,
era a sua feição de homem simples, sem calculada modéstia; de
criatura liberta · de recalcadas ou
explosivas maldades;- livre de eaplilhoo ocultos.
Nem mesmo a ma!icia lhe era
abusivamente · freqüente - a leve.
e espiritual malícia· compativel
com a dosagem. de seu excelente
bom humor e temperada alegria.
Prudente como era, observAmolo habitualmente Isento de· ocasionais· e fáceis prevenções, que dlga·-se - feitas as. restrições dos
exce$sos personallstas, às vêzes e
até certo ponto, é contingente :na
própria inquietude da carreira que
êle abraçou, sem travos d.e amargura, sem. venenosas· lntençõe~;
antes com tatr-pl~,- entusiasmo · e
respeito à dignidade pelo respeito
de si mesmo.
IT,'.l.do isso que· o definia um
educado e exato profissional, que
se Iniciara na vida do trabalho
como repórter, que logo se tornou querido e· popular na imprensa do Recife, pa.ra: viver como repórter e morrer como repórter·.
Não tendo pertencido à sua· geração, vim a conhecê-lo na. Cons- ·
tltuinte de 1946, quando êle, num
encontro proposital, Identificou-se
como coestaduano, evocando antigas relações de amizade na: famf~
lla, crtando essa circunstância·
um· vinculo de agradi\.vel, leal e
continua aproximação entre• nós.
De lá para cá soube manter, na ·
· espontaneidade de seus . hábitos;
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um traço preponderante de amistosidade, até o seu desaparecimento.
Era uma linha de orientação e
equilíbrio em que se via um espírito forte, conquanto ameno,
nesse acato ao valor das amizades
particulares, ainda que, envolvido
pela profissão, chegasse a· divel'gências de ld~las ou de natureza
partidária .
Nesse sentido é oportuno afirmar que êsse homem de coração
sem fel e inata simplicidade proporcionou-me constante e grata
satisfação na constante de uma
estlmll' que era a velha estima dêle a meu pai, que também compartl!ha destas palavras.
Aliás, êsse apêgo à tradição de
antigas afeições já vai tendo uma
prática muito falha na fase dOs
dias correntes, não sendo fácll a
muitos merecer, por Isso, reconhecidas referências, co:nw esta.
li: um ponto, êste, que me agrada assinalar, nesta homenagem ao
extinto varão de atributos sóbrios
e ao mesmo tempo ricos na substância de sua bondade.
Terminando esta oração evocativa, digo que se tivesse de escrever o epitáfio de José Irineu de
Souza, teria esta frase, para dizer
tudo do homem e do profissional:
:S:ste túmulo encerra as cinzas
de um repórter Inteligente e serenamente exato, como profissional;
como leal e bom o homem que a
elas está reduzido.
Era o que deseja·va manifestar,
sentindo com a sua· família, a im·
prensa e ·o Congresso a morte de
tão Incansável trabalhador, obreiro do jornalls:nw nas lides parlamentares e fator d.ellcado de coesão na sua classe, até por aquéle
riso que sabia rir sem escancaramentos pedantes ou insolentes,
mas suavemente aberto aos momentos de expansão e aos estímulos hábeis de ponderada e tranqülla franqueza para persuadir
pela harmonia, (Muito bem! Mui-

to

bem!).

O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra o nobre Senador Coimbra
Bueno, terceiro orador inscrito
para esta oportunidade.
O SR. COIMBRA BUENO - (Lê
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é para da·r
conta ddS trabalhos que vimos há
tantos anos, e sem desfalecimentos, desenvolvendo em prol de Brasília, no Senado e fora dêle, que
ocupo esta Tribuna:.
No dia 19 de maio próximo, completamos vinte anos da nossa já
vitoriosa Campanha pela Interiorização dll' Capital Federal,
Há vinte anos, no dia 19 de
maio de 1939, nós, os Construtores da Cidade de Golânia, antes
mesmo da Inauguração da Nova
Capital de Goiás, entrega·mos um
memorial ao então Senhor Presidente da República, Dr. Getúlio
Dorneles Vargas, cujos têrmos finais eram os seguintes:

o seguinte discurso) -

"Antecipa.nws, Senhor Presidente, a nossa fé e o nosso
entusiasmo pelos beneficies
que advirão à oossa Pátria da Intertori2açlio da C'avttal
Federal se, ao invés de
cristalizar o assunto em tUapositivos constitucionais, como o fizeram nossos dirigentes de antanho, Vossa Excelência hou.ver por bem lançálo no tabuleiro das realiza-

ções positivas"'.

Assim, desde 1939, o Engenheiro
Abelardo Coimbra Bueno, meus
Irmãos, alguns dedicados · amigos
e eu, todos entusiastas da Interiorização da Capital Federal, e
por ela Irmanados, vimos mantendo o fogo sagrado dêsse ideal
sempre trazido obsUnadamente à
Ordem do Dia; pouco a pouco, foi
êle ganhando CO'J.1PO, ampitando
seus contornos, até ao fim de 20
anos, n·os vimos com todo o Povo
Brasileiro, Integrados nesse ideal,
capitaneado pelo Supremo Magistrado da Nação, Senhor JusC'ellno

1·.",
I
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Kubitsch·ek - que avocou a si
com excepcional dinamismo e coragem - o comando da execução
da agigantada: obra.
Não está longe o dia em que seremos retidos nos logradouros de
nossa Pátria, para sermos doutri·
nados pelos novos adeptos de Brasilla; é êste, em todos os tempos,
o destino dos que primeiro se lançam na vanguarda dos grandes
ideais e realizações.
Lere! a seguir um resumo de
tais trabalhos, que desejo presentes no próximo 19 de maio, junto
a. tod·os aquêles que como nós, os
"Construtores da Cidade de Golânla", sonharam anos a fio, e lutaram no limite de suas fôrças,
sem medir sacrlficlos, desconfortos e riscos, por uma Idéia, cuja
estupenda vitória, já em 1960, nos
dará a todos a satisfação de bem
servir ao nosso Brasil e buscar as
bênçãos de Deus.
Passo a ler o memorial e a recapitular passagens dessa luta,
Iniciada em 1939.
"Rio de Janeiro, 19 de maio de
1939.

Excelentíssimo Senhor Doutor
Getúlio Va·rgas - M.D. Presidente da República - Rio de Janeiro.
Respeitosos .cumprimentos.
A construção de Golânla lmpllcou em demorados estudos, pesquisas de . experiência do que já
havia sido feito no nosso e em
outros Paises, em planos, comparações, criticas e, mais do que tudo isso, em lutas vitoriosas contra
as dificuldades do melo.
Na porfia dessas lutas adquirimos, naturalmente, uma experl·
ência, tlrocinio e capacidade d.e
trabalho que, pensamos, poderão
ser úteis à nossa Pátria, nesta fase
em que está sendo intensamente
acelerado o ritmo de nosso pr·ogresso.
São êsses fatos, senhor Presidente, que nos trazem aqui, para nos
pormos à disposição de Vossa Eli·
celêncla.
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A questão da Nova Capital da
República tem sido uma velha aspiração de todo o nosso povo.
Sendo assim, pedimos vênia para consultar Vossa Excelência sô·
bre a oportunidade, que se nos
afigura boa, - do grande problema· da Nova Capital Federal.
Dado, Senhor Presidente, o progresso que estamos vendo resultar
para o Estado de Goiás, da mudança de Capital;
Dados os benefícios que Igualmente aproveitaram ao Estado de
Minas Gerais, com a criação de
Belo Horizonte.
Antecipamos, Senhor Presidente, a nossa fé e o nosso entusiasmo pelos lleneficlos que advirão à
nossa Pátria - (da Interiorização
da· Capital Federal) - se, ao invés de cristalizar o assunto em
dispositivos constitucionais, como
o fizeram nossos dirigentes de antanho, vossa Excelência houver
por bem lançá-lo no tabuleiro das·
reallzaçoos positivas.
Sa·úde e fraternidade, Jeronymo Co!m'bra Bueno Coimbra Bueno".

Abelardo

Cruzada Rumo Oeste

Nesse mesmo sentido foi Iniciado também em 1939, um movimento objetlvando o desenvolvimento
econômlco e social do Interior do
Brasil, constituindo a "Cruzada
Rumo Oeste" que foi solenemente
lançada· em 1946 pelo Senhor Presidente da República, Dr. Getúlio Vargas, em Golãnia, Capital
do Estado.
A "Cruzada Rumo Oeste" tem
por finalidade fazer a. aproximação das zonas coloniais - chamad.as do Oeste - com os centros
metropolitanos do Brasil, visando
Integrá-las cada. vez mais n.o concêrto da vida nacional, dentro da
concepção de serem elas o melo
onde se poderão desenvolver sõlldamente, as raizes da clvl!lzação
brasileira.
Dentro dessa finalidade, a C.
R.O. articulou-se com os poderes
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públicos, a imprensa do País e outras associações existentes, no sentido de promover com a máxima
intensidade possível, a campanha
da Marcha para Oeste, que, sob
o lema de Neo-Bandeirlsmo, procurou, por todos os mei·os, despertar a atenção e o entusiasmo da
Nação, para- fazer reviver a epopéla dos bandeirantes.

Jornal "Rumo oeste"

Organizamos ainda, em 1939, o
jornal "Rumo Oeste", que circulou
vários anos fazendo a propaga:nda das possibilidades econômicas
do Brasil Central, especialmente
de Goiás.
Cuidou da va·lorização do homem, da terra, e do Interior, como base do enriquecimento do
Brasil.
O Discurso Presidenctai
ãe 1940

Foi nos seguintes têrmos o discurso pronunciado pelo Excelentlsslmo Presidente Getúlio Vargas,
na sessão de fundação da "Cruzada Rumo Oeste", em Goiània, na
sede do Automóvel Clube de Goiás,
a 8 de agõsto de 1940.
"Convidado a presidir esta sessão, devo declarar, antes de encerrá-la, que a sociedade ora fundada: tão opor~unamente, em Goiània, com o nome de "Cruzada Rumo Oeste", é merecedora de nosso apoio e do nosso aplauso, porque pretende pela pr-opaganda,
desenvolver o pensamento e a ação
em tôrno dêsse tema que é um
roteiro da· nossa civilização.
Após a reforma de 10 de novembro de 1937, incluímos essa
Cruzada no programa do Estado
Novo dizendo que "o verdadeiro
sentido de bras111dade, é a Marcha para- Oeste".
Para bem esclarecer esta idéia,
devo dizer-vos que o Brasil politicamente é uma unidade: - Todos falam a mesma lingua·, todos
têm a mesma tradição histórica e
todos seriam capazes de se sa·-

crificar pela defesa do seu território. Jl:sse território é uma· unidade indivisível e nenhum bras!·
leiro admitiria a hipótese de ser
cedido um palmo dessa terra, que
é o sangue, e ·a carne do seu corpo.
Mas, se, politicamente, o Brasil
é uma unidade, não o é econômicamente: - É um arquipélago
f.ormado por algumas ilhas entremeadas de espaços vazios. Essas
ilhas já atingiram um alto grau
de desenvolvimento econômico e
industrial; nessas zonas, as fronteiras politicas coincidem com as
fronteiras econômicas.
Por outro lado, entretanto, há
vastos . espaços de~voadq,s que
não atingiram o necessário cllma
renovador, pela falta de densidade de população e pela ausência
de tõda uma· série de medidas elementares, cuja execução figura no
programa do Govêrno e nos propósitos da administração. Destacam&e, em primeiro lugar, o saneamento, a educação e os transportes. No dia em que tiverem todos
êsses elementos, os espaços vazios
se povoarão; teremos densidade
demográfica e desenvolvimento
industrial.
Dêsse modo, o programa de Rumo Oeste é o reatamento da campanha dos construtores da nacio·
nalidade, dos bandeirantes e dos
sertanistas, com a Integração dos
modernos processos de cultura.
Precisamos promover esta ar·
rancada sob todos os aspectos e
com todos os ·métodos, a fim de
sanar os vácuos demográficos do
nosso território e fazer cOm que
as fronteiras econômlcas coincidam com as fronteiras politicas.
l'l:ste é o nosso Imperialismo: Não ambicionamos um palmo de
território que nã·o seja nosso, mas
temos um expansionismo que é o
de crescermos dentro das nossas
próprias fronteiras!
Era isto o que vos queria dizer,
E devo acentuar que considero
uma coincidência feliz a minha
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passagem por Goiás no momento
em que surge a "Cruzada Rumo
Oeste".
Em Goiânia, aos 8. de agôsto de
1940. - Getúlio Vargas.
A Luta na Constttuinte de 1946

condições criadas pela entrada do Brasil na guerra deterrnlnaram a paralisação da Cruzada Rumo Oeste, mas não se extinguiram
os Ideais que a· animavam; como
Construtores de Golânla nos empenhamos a fundo junto aos Senhores OonstJtuintes no sentido
de serem novamente lncluidos, na
Constituição Brasileira, dispositivos que determinassem a mudança.
Grande foi a oposição à mudança; numerosos COnstituintes argüiram que não era oportuno; não
mais existiam as razões estratégicas que determinaram sua inclusão anterior, nem as econômicas,
nem as admlnistra:tlvas face aos
modernos meios de transporte e
transmissão; e, sobretudo, alegavam a impossibilidade financeira
do Pais para suportar a mudança.
Na própria bancada de Goiás,
cuja maioria trabalhou com ardor
em prol da Interiorização da Capital alguns Ccmstltulntes se esquivaram discretamente de formar
na primeira: linha dos lutad.ores
pela mudança, e outros batalha·
ram pela solução do Tl'lângulo Mi·
nelro.
Proclamamos calorosamente que
a obra era auto-flnanciável, e provamos essa verdade com o exemplo de Golânla, onde a valoriza·
ção dos terrenos já naqueles mesmos tempos havia coberto várias
vêzes as despesas gastas pelo Estado de Goiás com a mudança, e
mostramos que· o mestr''l f·enômeno se dera ·com Belo Horizonte.
O conceito de obra auto-finau·ciável ganhO'U terreno e acabou
por predomlna·r sôbre o argumen·
to mais forte dos anti-mudancis·
tas, que era a questão financeira .
As
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O exemplo de Goiânia, · sempne
lembrado, passou a ser elemento
decisivo.
Estava· a Idéia já próxima da vitória, quando alguns Constituintes
de Minas Gerais procuraram forçar a localização em território mineiro, contra o que se bateu a
maior parte dos mudancistas que
defendiam o Planalto Central
Go!ano, já anteriormente fixado,
desde os tempos coloniais, e consagrado na Constituinte de 1891 .
iTal foi a disputa entre as duas
alas que a idéia voltou a periclitar.
A vitória já pendia decididamente para os antl-mudanclstas quando foi acordada a fórmula da expressão "Planalto Central" que
definia o Interior, mas não fixava
nenhum Juga·r, o qual seria escolhido posteriormente por comissões técnicas.
·
A mudança logrou impor-se na
COnstituinte por pequena maioria.
Desde então vimos mantendo a
"Fundação Coimbra Bueno, pela
Nova Capital" que vem atua:ndo
com constância, em prol de Brasília: em cêrca d.e 20 anos, perto
de uma dezena de novas Entidades Cívicas foram crlada·s pelos
Construtores de Golân!a, para
manter vivo e na ordem do dia. o
Ideal d.a Nova Capital,'· na luta
obstinada pela sua concretização.
Centenas de conferênciàs, debates, palestras e publicações, que
chegaram a ultrapassar o ritmo
de dois milhões de exemplares por
mês, convênios com inúmeras Prefeituras, e promoções de tôda a
ordem dentro das mais moder·
nas técnicas de divulgação, junto
a conclaves, em todos os pontOs
do território Nacional e até nas
convenções dos partidos, pontilharam o árduo caminho percorrido,
desde os incertos dias de 1939 até
os vitoriosos do atual Govêrno do
Pnesldente Juscelino Kubltschek,
que corajosa e au.claclosamente
avocou a si a responsabilidade da
Mudança.
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Fundamos em Goiânia, a RácUo
Jornal do Brasil Oenl.ral S.A.,
hoje a mals moderna e bem equl'pada Rádlo Difusora do Interior
do Pais, com autorização para irradiar em ondas curtas, intermediárias e médias, cUspondo de doze
modernos transmissores. - Sua finalidade principal é manter a
campanha de propaganda em fa·vor da Interiorização da Capital
do Brasil; não tem fins lucrativos
e faz parte da "Fundação Coimbra
Bueno, pela Nova Capital do B,rasil".
"Jornal de Brasilia''

Fundamos o "Jornal de Brasília", dentro do semanário SINGRA, onde circulou anos a fio,
com tiragem semanal que ultrapassou a casa de meio milhão de
exemplares, constituindo um dos
melhores veículos da campanha
pró-Brasília.
O Início da Execu.ç/lo dos Preceitos Constttu.cionais da
Mudança

Continuamos a nos empenhar
para que os dispositivos constitucionais não passassem a letra
morta.
Assumindo a Presidência da República, o General Eurico Dutra
se dignou a nos consultar sôbre o
problema.
Foi então feito o primeiro pronunciamento alentador de um
Presidente da República, quando
o Presidente Dutra declarou aos
construtores de Goiânia a frase
que se .tomou célebre "asSinarei o
último ato do meu govêrno na
nova Capital".

Divulgada essa declaração e a
seguir repetidamente reafirmada
pelo Presidente, passou a mudança a ser foco das atenções. Consultou o Presidente sôbre o desejo que tinha de mudar pr·ovisorlamente a Capital para Belo Hori-

zonte, Uberaba ou Golânla, enquanto se construísse a nova cidade; os engenheiros de Goiânia
pronta e enêrgicamente mostraram os inconvenientes dessa solução, dadas as dificuldades de
adaptação de qualquer dessas cidades, cujos serviços públicos já
Insuficientes para as respectivas
populações não poderiam suportar
o Impacto da mudança sem obras
que certamente Iriam custar mais
que as da própria Nova Capital,
além de tornarem Impossível o
seu auto-financiamento, bem como a desapropriação total de um
mínimo de área, já então estimado em cêrca de cinco mil quilómetros quaiirados.
·
Ideaf8 Alvis.sareiros

Éramos, os dois engenheiros, naquela época proprietários de terrenos em Golânia, parte recebidos
c1.o Estado por imposição de cláusula contratual, como dação em
pagamento de serviços profissionais pela: construção de Goiânia,
ao final desta - e os restantes adquiridos livremente de proprietários particulares, sem qualquer
Intromissão oficial, depots da ultimação das obras da Nova Capital.
Não Ignorávamos o lucro colossal,
de centenas de milhões de cruzeir-os, que poderiamos auferir com a
valorização dos terrtlnos, decorrente da simples possibilidade da
transferência. da Capital Federal
para Go!ânia.
o fato de termos combatido tenazmente essa idéia, partida do
próprio Presidente da República
e que de pronto nos daria centenas de milhões de lucro, é uma
prova eloqüente de como haveriamos de não nos deixar vencer
por interêsses eg-oistas· e Imediatistas.
Brasília no Govêrno Du.tra

C-omo voluntários, sem qualquer
Jn ve&tldur.,_ oficial, passamos a

acompanhar o processo que se
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formava para a constituição da
Comissão de Estudos, prevista na
Constituição, cujo prazo inicial
nela fixado estêve prestes a se esgotar, dado que as atenções estiveram, na época, tomadas pelas
discussões em tõrno da questão
da mudança provisória para Belo
Horizonte, Uberaba ou Golânia.
o vencimento dêsse prazo foi
um dos argumentos invocados
contra a idéia da muda·nça provisória; precipitou a decisão do Senhor Presidente de afastá-Ia,
constituindo a "Comissão de Estudos para a Localização da Nova
Capital do Brasll", que ficou sendo
considerada a 2. 8 Comissão, sendo
a 1.a, a constituída em 1892, sob
a denominação de "Comissão Exploradora do Planalto Centrai do
Brasil".
Serviços Voluntários

'',

i
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Procurando firmar a orientação
de se aproveitar oportunidade da
mudança. para uma reforma dos
hãbitos politlcos e administrati.
vos do País, e no sentido da maior
fôrça moral da campanha, procuramos formar, d·esde o início, nos
trabalhos da Nova Capital, o conceito de combate ao empregulsmo
e de prestação de trabalho voluntário.
Sugerimos ao Exmo. Presidente Eurico outra que a 2.8 Comissão fôsse constituída na· base de
trabalho voluntário, sem remuneração dos seus membros, além da
correspondente aos próprios cargos, quando funcionários públicos. Fomos combatidos por vãrlos
elementos do Govêrno, que argüiam que os trabalhos iriam fi·
car eternamente por fazer, e que
o Executivo não teria fôrça para
conseguir que os membros da Comissão, sem remuneração,- comparecessem, sequer, às reunloes.
o Presidente acatou a sugestão, e o funcionamento da Comissão, a declJcação não só dos seus
membros, mas de centenas de fun-

clonãrtos ·de outras repartições, às
quais foram atribuid.os os trabalhos auxlllares, demonstraram o
quanto há de patriotismo, de amor
à causa· pública e de sanidade
cívica no nosso povo.
A Comissão de Est!Ulos para a Localização da Nova Capital do Brasil (1946 - 2.a Comksiio)

Nomeado para esta COmissão,
sem vencimentos, fui, logo a· seguir, eleito Governad.or de Goiás,
continuando o Engenheiro AbeIardo Coimbra Bueno com<> voluntãrio, .sem qualquer carg.o oficial;
prosseguiram os dois Engenheiros,
empenhados na causa até a conclusão dos trabalhos dessa 2.a Comissão que elegeu a região do
Planalto Golano contra forte
pressã-o de Minas Gerais, que mobllizou não só uma esplêndida
equipe técnica de escol, mas também recursos politlcos, na pugna
pela: localização em território mineiro.
Não fôssem os denodados esforços sem quartel e a posição de
Governador de Goiás e de membro
da Comissão, certamente os argumentos pró Planalto Central teriam sucumbido; e, assim mesmo,
esta solução emlnentem!)nte nacional prevaleceu por apenas 7
contra 5 votos na 2. a Comissão,
composta de 12 membros; uma
dezena de campos de aviação,
abertos no Planalto Central Galano, algumas centenas d:e quilómetros de estradas pioneiras, alo·
jamentos, estudos de tôda a ordem, o recrutamento de todos os
parcos mas decisivos recursos, de
material e pessoal do Estado de
Goiâs, a transformação elo próprio
Palácio das Esmeraldas em hospedagem dos visitantes, membros e
técnicos recrutados para a 2.8
Comissão de Localização, a prioridade n. o 1 atribuída aos assuntos
da Nova Capital Federal, as 1nter·
mináveis viagens de avião e jeep
pelo Planalto e nas zonas vizinhas
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de abastecimento, a assistência no
Rio, junto às autoridades federais
e Congresso, resultaram sem dúvida em fatôres ponderáveis para o
pronto advento d.e Brasília e com
ela da redenção do Brasil!
Desejoso de iniciar as obras, o
Presidente Dutra aprovou prontamente a conclusão a que chegou a
2. a Comissão e solicitou a sua homologação pelo Cóngresso, onde
novamente os mesmos representantes de Minas voltaram à carga,
tentando derrubar o parecer da
Comissão Técnica·, a fim de conseguirem uma localização em território mineiro.
Não conseguiram derrubá-lo,
mas conseguiram atrasar a sua
tramitação de forma que só foi
homologado qua·ndo o · Presidente Dutra, franco adepto do respeito devido ao parecer técnico, já
não dispunha de tempo de mandato para a segunda etapa, que
era· a escolha do sitio e delimitação do Novo Distrito dentro da região eleita.
Fizeram, os mesmos líderes mineiros, a manobra do retardo para
impedir que o Presidente Dutra
dansoUd~~JSse a solução Planalto,
na espera·nça de conseguirem,
com o seu sucessor, melhor oportunidade de recuperarem, politicamente, no Congresso, o que,
tecnicamente, haviam perdido, na
Comissão.
Cumpre nesta fase parlamentar,
do mesmo modo que na fase da
Constituinte, ressaltar, a dedica·
çá<i e entusiasmo, sobretudo· dos
Representantes Golanos que, pela
sua quase unanimidade, lutaram,
no limite de suas fôrças, pela vitó·
ria da Mudança; a maioria optan·
do pelo Planalto Goiano e uma
minoria. pelo Triângulo Mineiro.
Enquanto que n.a sua constitui·
ção <1946) , os Mineiros que tanto
se empenharam nor uma: solução
doméstica sllenc"iaram sôbre a
ârea que eventualmente viesse a
ser seleclonada para o Novo Distrito Federal, nós os Goia·nos, ex-

pllcltamente, consignamos na nossa Carta Magna o seguinte:
"Art. 54. Localizada neste
Estado, na :wna do Planalto
Central a futura Capital da
República, ficará na data da
decretação da Mudança, desmembrada automàttcamente
do território Goiano, a área
que, para esse fim, fôr de!tmttada pelo
Govêrno Fe4.eral
até o !imite máximo ele cfn~
qüenta mil quilómetros quadrados.
A Comissão de Localtzaçilo da
Nova Capital Federal
(1953- s.a Comissão>

.Assumindo a Presidência da República o Dr. Getúlio Vargas, em
1953, por via de relações pessoa:ls,
fizeram os Construtores de Golânla exposição dos planos da Nova
Capital, das etapas já vencidas e
da que tocava- ao Govêmo Vargas
que era: criação, delimitaçã-o ~
desapropriação total da·s terras do
novo Distrito Federal, Incluindo a
escolha definitiva do sitio da futura· Capital.
Voltaram alguns políticos de
Minas à carga, tentando derrubar a localização homologada pela 2. lt Comissão (Técnica.) . '
Nova- luta que se abriu, retardou
o reinicio dos trabalhos.
Foi, graças sobretudo ao apoio
do General Calado de Castro então prestlg!ad·O Chefe da Casá. MIlitar do Govêrno, e à Inteligente
atuação de Dona. Alzira. Vargas do
Amaral Peixoto junto. ao senhor
Presidente da República qu-e se
conseguiu firmar o respeito à 8oluçáJa técnl·ca, vencendo-se mais
uma Investida de Politicas Mineiros que detinham entre outras posições chaves a de Presidente da
Comissão da· Mudança na Câmara
dos Deputados, cujo titular declarara enfàtlcamente a um dos
construtores de Golânia: "vence
a guerra, quem vence a última: ba-
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talha". (Localização no r!'rlângulo Mineiro) .
Foi finalmente decidida a cons·
tituição da Comissão de Lcicalização da Nova Capital (3.a Comissão), sendo um dos construtores
de Golânia convidado para presidi-la, num gesto altamente nobilltante do Presidente Getúlio Vargas, que colocou a causa acima
das animosidades politico-parti·
dârias locais.
Estava o decreto de constituição da Comissão já publicado e as
JIIOmeações já assinadas, quand.o
alguns políticos de Goiás, aliando-se aos de Minas, desencadearam verdadeira crise politica contra a investidura de um dos engenheiros de Golãnla na Presidên·cla da 3 . a Comissão de Localização.
O Presidente Getúlio Vargas se
manteve firme no convite que fizera e surgiu novo impasse, ameaçando a própria campanha da
Nova Capital.
Os engenheiros de Goiânla propuseram a seguir uma alteração
na constituição da 3. 11 Comissão,
para a qual conseguiram a anuência e o apoio do General Calado
de Castro, também entusiasta da
:Mudança da Capital, que concordou em aceitar a sua Presidência para solucionar o impasse politico, criando-se por decreto então baixad.o pelo Presidente Vargas, como órgão executivo da Comissão - a Diretoria Técnica, na
qual um dos construtores de Goiãnia dirigiria os trabalhos de sua
competência.
Aceita ·essa: fórmula, foi ultimada a composição da 3. a Comissão e reiniciados os trabalhos, com
grande dificuldade, porque os arquivos da 2.a Comissão haviam estranhamente desaparecido, tendo custado trabalho ingente e demorado a recomposição do seu dOcumentário. Os trabalhos tomaram um ritmo acelerado e os objetlvos colimados foram prontamente a·tlngidos.

Enquanto o Diretor Técnico estava no estrangeiro, etn viagem
privada e de estudo, foi feito
contrato com emprêsa norte-americana para proceder aos estudos
finais de foto-análise e interpretação, à base dos mosáicos aerofotogramétricos, levantados por emprêsa nacional, cobrindo cêrca de
50.000 km2, dentro dos quais fo.
ram fixados o sitio da Nova Ca~
pita! Federal, bem como os 11mltes cto Novo Distrito Federal, com
cêrca de 5. 000 km2.
Um jornalista estrangeiro, visi·
tando o Brasil, disse que conheceu
em suas perambulações pelo Mun.
do, duas barreiras intransponíveis:
uma, a. "cortina de ferro" em tôrno
da Rússia, outra a "cortina de papel" em tôrno do Brasil. As verbas
extremamente exiguas, para os tra·.
balhos essenciais, e a psicose que
se apoderou da iniciativa privada,
provocada pela excessiva burocracia dominante, geraram a convicção de que: - "quem tala muito,
ou escreve mutto, na melhor das
hipóteses, contribui para o arquivamento de mats e mats papéis,
e não faz nada ou faz mutto pouo.
co". Isto fêz com que os membros
das 2. a e 3. a. Comissões da Nova

Capital, seus assessores e os .Engenheiros de Goiânia se limitassem a trabalhar, produzir e conduzir os problemas da mudança
em si, deixando a outros, o en.cargo de romancear ou, de preferência, divulgar o muito que foi
feHo, e que permitiu ao atual
Presidente da República, Senhor
Juscellno Kubltschek, demarcar e
prosseguir no seu programa audacioso de realizar Brasilla nos cinco anos de seu periodo· de Govêrno.
Tradição de Trabalhos Voluntários

Tal como na 2. a Comissão, na
3. a também prevaleceu o critério de não remuneração, com resultados igualmente excepcionais.
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Esboçll'do em 1939, foi êste esquema progressivamente aperfeiçoado pelos construtores de Golânia até que, por volta de 19531954, tomou a forma que a seguir
vai transcrita; largamente divulgada no Pais, :foi confiada a todos
aquêles que se Interessaram pelo
empolgante problema de salvação
lllliCional, que é BrasUia.
Esquemas de Fases (1 a V> e ele
Tarefas (1.a a 10.a) Para a Cons~ão

ela NIJ'Va Capital
Federal

1) -

Preliminares

1. a Localização do Novo Distrito Federal (DF) - Já vencida.
2. a Desaprop!'l.ação total da:s
áreas do novo DF - (em andamento) e a ·cargo de Goiás.
3. a Aprovação pelo Congresso,
do Pl"ojeto n.o 1.234-C, que dispõe sôbre a mudança da Capital;
de leis regulando a anexação d.o
novo DF; normas e verbas para
prosseguimento dos trabalhos, nas
áreas desapropriadas. (Parcialmente vencida) .
De Estadistas, Urbanistas,
Engenheiros, Arquttetos e Cientistas

2) -

4. a Coordenação de todos os estudos feitos de 1892 a 1955, e elaboração de novos estudos básicos,
que completem o indispensável conhecimento da área do Novo Distrito Federal e da região, como
ponto de partida para· as tarefas
seguintes, de seu aproveitamento
urbano e rural.
5. a Concurs·o Internacional e
Nacional, apenas de idéias, concepções e esboços para o aproveitamento urbano e rural do novo
DF e desenvolvimento da Nova
Capital.
6,11 Concurso Nacional, aproveitando os elementos da anterior ta-

refa (5.a), de !l'nteprojetos de urbanismo e arqultetura. Desenvolvimento do plano regional e plano de urbanização, inclusive maquetas, projetas definitivos e completamente detalhados, para execução.
7 .11 "Essencial à construção da
Nova Capital" - Execução concomitante com as demais tarefas:
- a) das llgações com o Rlo, São
Paulo e Belo Horizonte, mediante
asfaltamento de trechos da·s BR
33, 56 e 14, mais um ramal desta
até Brasilla; b) da melhoria e coordenação de fe!I"'vias existentes
com trechos d.e rodovias a serem
!l'sfaltados; c) das Instalações de
aero-transportes e comunicações;
d) das usinas, fábricas, oficinas
diversas, Indústrias regionais e locais de materiais de construção,
e parques de obras, de preferência, através de estimulas e finanC'lamentos à iniciativa privada.
III) -

De Administradores

8.a Arrendamento ou venda e
arrecadação relativa a terrenos.
- Planej!l'mento da mudança
paulatina dos órgãos Federais para a Nova Capital.
IV) -

Optativa

o.a Projeto e Construção, independentemente da nova • cidade
prõprla·mente dita, em local pitoresco do Novo Distrito Federal: de
um grande hotel e centro de turismo, com amplas dependências e
facllidades correlatas, bem como
de uma completa reslcl.êncla de
verão para a Presidência da· Repúbllca.

v-

De Técnicos Especializados,
· em Execução, Mestres, Artífices e Operários.

1o.a Execução das obras.
A Luta Pela Desapropriaçflo

A base para o ll'Utotlnanclamento das obras consiste na prévia
propriedade das terras quase ln-

-

.·,:..1

'
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cultas do Novo Distrito Federal,
na sua totalidaide, pelo Govêrno,
na sua posterior urbanização e
venda de lotes, valorizados pelo
próprio empreendimento.
Desde que vencida a batalha da
locaUzação, nos ·empenhamos na
luta pela desapropriação total da
ârea, não só do Novo Distrito Federal, como de um cinturão em
volta, de modo a afastar a especulação lmoblllâria.
Enormes foram as resistências
a vencer. Muitos, por interêsse
ou por convicção, achavam que
a desapropriação deveria limitarse à ârea indispensável da cidade, deixando tôd.a a zona rural
em tôrno da propriedade particular.
Foi nos dias 10 e 11 de novembro de 1954, no auge da crise politica., quando o pa,rlamentp se
manteve em sessão perma·nente
pela noite a dentro, que se conseguiu o quase milagre da aprovação, no senado, de uma emenda consignando a verba de Cruzeir:os 120. 000.000,00, por unanimidade, para ocorrer às despesas
das desapropriações e mais ainda, que fôsse a emenda enviacl.a
com urgência para a Câmara dos
Deputados, onde, no dia imediato, malgrado as animosidades que
explodiam no parlamento, naqueles tumultuosos dias, conseguiu-se
também por unanimidade, a
aprovação dessa verba, que constituiu outro fator que possibilitou,
no ano seguinte, ao Presidente
Juscelino Kubitschek, após a:ssumlr o Govêrno, traçar o seu audacioso plano de realizar Brasilia,
no seu período de 5 anos.
Deu assim o Congresso, nesses
dias agitados, uma prova· da mais
elevada dedicação cívica, quando
no calor da luta politica, que substituía Presidentes da República,
todos os Congressistas souberam
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apoiar e votar, ar.ima da exalta~
ção que viviam no momento, uma
emenda vital, para os destinos da
Mudança da Capital, de !nlclatlva de um dos construtores de
Golânia, eleito Senador.
A Luta Junto ao Senado Federal

Com a constância e a tenacidade necessárias, os engenheiros de
Golânia conceberam um vasto
plano, au:xlliadoos pelo "Jornal de
Brasília" dentro do Semanâr!o
"Singra", com circulação de melo .
milhão de exemplares, por todo
o País, cada semana, e pela "Rádio Brasl! Central" com 12 transmissores, - ambos dlrlgldos pelo
Engenheiro Abelardo Coimbra
Bu-eno, bem como por !números
jornais, râdlo-d.lfusoras, revistas,
cinemas e associações diversas do
País, - de fazerem do Senado Federal onde o Povo Go!ano .nos
confiou uma cadeira o quartelgeneral da Campanha: da Nova
Capital.
A princípio penosamente, foi tal
campanha tomando corpo, até
que Brasília passou para a ordem
do dia dos problemas nacionais e
&empre mantida em foco.
Do senado saíram as primeiras
medidas, sempre firmadas pela
quase totalldade dos Senhores Senadores presentes e que assegu~
raram, antes dt;> advento do Govêrno do Presldene Juscellno Kubltschek:, o grande estadista de
Brasílla, - as verbas essenciais e
vitais para a desapropriação total das áreas do Novo Distrito Federal e para a articulação do sistema rodo-ferrovlârlo da Nova Capital, com um pôrto de mar (Santos) e multas outras inlclat!vas da
mais alta importância.
Os apelos dirigidos pelas banca·
das do Senado Federal às suas con·
gêneres da Câmara dos Deputados,
que a seguir vão transcritos, dão
conta dessa fase, que se tornou de·
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cisiva para a mudança da Capital,
no atual período governamental:
Senado Federal, 24 de novembro
de 1955.
Excelentíssimos Senhores
Deputados do Partido Social
Democrático
Câmara Federal.
. Vimos solicitar da Representação do nosso Partido na· Câmara
Federal, o destaque e aprovação
no Plenário, da Emenda do Senado n. 0 94, ao Orçamento do Ministério da Justiça, concedendo a
verba de cento e vinte milhões de
cruzeiros
(Cr$ 120. 000. 000,00)
destinada· à desapropriação total
da área do novo Distrito Federal.
Tal emenda foi apoiada por 51
Senadores presentJes.
A desapropriação · é medida urgente do mais alto interêsoo para
o País e que não comporta mais
protelação; tal verba ensejará a
aquisição aos. preços atuais, justos
e ba·ixos, das áreas que constituirão a base financeira para a oportuna efetivação da mudança da
Capital.
Cordiais Cumprimentos.
Mourão Vieira.
Alvaro Adolpho.
César Vergueiro.
saulo Ramos.
Leônidas Mello.
Carlos Lindenberg.
Maynard Gomes.
Carlos Gomes de Oliveira.
Paulo Fernandes.
Pedro Ludovico.
Alfredo Duarlibe.
Francisco Gallottt.
Ruru Carneiro.
Georgina Avelino.
Ary Vianna.
Sá Pinoco.
Filinto Müller.
Alô Guimarães.
Moysés Lupion.
Remy Archer.
Apol6nio Salles.

Pela União Democrática Nacional, oficio idêntico assinado pelos Senhores Senadores:
Othon Mãder,
Argemiro de Figueiredo .
Daniel Krieger.
Rui Palmeira.
João Arruda .
Fernandes Távora.
Freitas cavalcanti.
Juracy Magalhães.
Dinarte Maris.
Pelo Partido Trabalhista Brasileiro, oficio idêntico assinado pelos Senhores Senadores:
Lima Teixeira.
Tarcísio Miranda .
Alencastro Guimarães. ·
Vivaldo Lima.
Caiado de Castro.
Cunha Mello.
Lourival Fontes.
Lima Guimarães.
Pelo Partido Social Progressista,
oficio idêntico assinado pelos Senhores Senadores:
Antônio de Barros Filho.
Kerginaldo Cavalca·nti.
Pelo Partido Libertador, ofício
idêntico assinado pelo Senhor Senador:
Novaes Filho.
Pelo Partido Socialista Brasileiro, oficio idêntico assinado pelo
Senhor Senador:
Domingos Vellasco.
Pelo Partido Trabalhista Nacional, ofício idêntico assinado pelo
Senhor Senador: ·
Auro Moura Andrade.
A Luta pelas Rodovias

Desde os primeiros dias, quan·
do ainda ensaiavam os passos iniciais da Campanha pela Interiorização da Capital Feder~!, os Construtores de Goiânia se convenceram, de que o amadurecimento do
Planalto Central Goiano, para re·
ceber Brasiila, dependia:, antes de
tudo. da travessia direta do Tri-
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ângulo Mineiro, em busca de São
Paulo e de um pôrto de mar, em
Santos. Pelo menos, duas travessias, por rodovias de 1.a · Classe
lhes pareceram essenciais para o
progresso penetrar em Goiás; e
ambas foram enfrentaAas com tenaz, obstinada e continuada soma de esforços, aliando a inicia·tiva privada à oficial, merecendo
cada uma de per si, uma descrição
sumária:
PRIMEIRA TRAVESSIA: Colômbia (ponta dos trllhos da E.
F. Paulista sôbre :) Rio Grande,
na divisa de São Paulo com o Triângulo Mineiro), até o Canal de
São Simão, (sôbre o Rio Pa·ranaiba, na divisa de Goiás com o Triângulo Mineiro l .
O problema desta travessia já
era· seml-secular, e de nada até
então haviam valido os esforços
d·o lado de Goiás, nem os eLo lado
de São Paulo, onde entre outros
exemplos, a E.F. Paulista, jamais
conseguiu saltar o Rio Grande.
Traçaram então os Engenheiros
de Golânla, com o irrestrito apoio
dos entã-o Interventores, Pedro
Ludovico :Teixeira, de Goiás, e Armando Salles de Oliveira, de São
Paulo, um plano que surtiu os desejados efeitos.
Delxand·o claro a estas duas altas autoridades que não lhes movia qualquer interêsse subalterno
ou egoísta, somaram os esforços
da Iniciativa· privada com a alta
compreensão e excepcional lnterêsse que êstes dois governantes
tinham pelo problema, e vencendo resistências quase in transponiveis, Inclusive as de ordem técnica
e administrativa, por se tratar de
uma· Inovação, por muitos tida comoQ inconveniente e até revolucionária do sistema em vigor no País,
obtiveram a primeira concessão
federal dada no Brasil a um Engenheiro para atravessar, com
uma rodovia, o território de um
Estado, ligando duas outras Unidades da Federação . A primeira
etapa foi vencida· em 27-9-1938

com a assinatura oelo Senhor
Presidente Getúlio Vàrgas, do Decreto-lei n.0 740, outorgando ao
Eng·enhelro Coimbra Bueno concessão fed.eral para construir e
operar uma ponte sôbre o Rio
Grande, em Colômbia, São Paulo,
bem como a travessia rodoviária
do Triângulo Mineiro, da mesma
ponte, até o Canal de São Simão,
no Rio Paranaíba (Goiás).
Vale assinalar um detalhe que
foi decisivo para a concessão: prevendo a tremenda resistência da
política reglonalissim!l! de algumas
cidades do •Triângulo Mineiro e
do Govêmo de Minas por elas tel·e-comandado, os Engenheiros de
Oolânla solicitaram do Sr. Armando Salles de Oliveira, que fizesse presente, ao Sr. Presidente
da· RepúbllC!J., que as providências
preliminares da concessão e estu- ·
dos no local, iriam custar algumas
centenas de contos de réls à ln!~
clatlva privada, e que assim sendo, êle que já tinha empenhado a
palavra de S. Paulo, perguntasse se poderia também transmitir
aos Engenheiros, a palavra do
Presidente da Repúbl1ca, de que a
concessão seria outorgada, caso
fôssem preenchidas as exigências
legais.
A palavra entusiástica e definitiva empenhada pelo Presidente
Vargas, constituiu mais tarde a
barreira prlnc!pa.J, contra a campanha politica desencadeada sôbre o Catete, contra a concessão,
que afinal saiu.
Daí por dlante, foram as dificuldades naturais do próprio empreendimento, inusitado no âmbito federal, mais do que as resistências regionais, que criaram
óbices quase intranspon~ve!S; contudo, os estudos preliminares da
ponte sôbre o Rio Grande, bem co·mo da estrada "Colômbia-São SImão", foram executados, e o assunto foi mantido na ordem do
dia, numa campanha que envolveu tôdas as zonas Interessadas
dos 3 Estados, bem como autor!-

-

dades federais, estaduais e municipais, até que surgiu uma oportunidade excepcional, para acabar de vencer as resistências: sem uma única exigência, em tôrno da concessão, que já onerava
os Construtores de Golânia, em
várias centenas de contos de réls,
sem pleitear qualquer compensação de qualquer ordem, passaram
a lutar junto às autoridades federais, no sentido da construção
da travessia ser confiada ao serviço especializado do Exército; foi
afinal constituída uma Comissão
Rodoviária Especial do Exército,
a "CER-2", com sede em Barretos,
São Paulo, que se encarregou do
assunto. sem terem os Engenheiros de Golãnia sequer pleiteado
um único cruzeiro, como reembôlso de s1.1a concessão, serviços e estudos feitos.
As obras se a·rrastaram por
mais de dez anos e em cada exercício exigiram redobrados esforços, já então de uma legião de
Interessados, para serem conseguidas as dotações essenciais, Inclusive para: as duas novas pontes
sôbre o Rio Grande e sôbre o Paranaíba, hoje concretizadas, em
Colômbia e no Canal de São Simão.
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consecução dos acessos essenciais
ao Planalto Central.
Apesar de homoiogado, pelo
Presidente Eurico Dutra, tal convênio só surtiu efeito em São Paulo e Goiás; o 1. o dêstes Estados,
há mais de 7 anos, está com todo
o seu trecho, desde Santos até Colômbia em tráfeg·o, e ultimou mais
de 80% de seu asfaltamento; o
mesmo se dá em relação ao t1·e.cho
de Goiás que Igualmente está em
tráfego, há anos, e com todo o
seu asfaltamento já empreitado
e em execução.
Assim, apesar dos esforços de
Goiás e São Paulo, o advento de
Brasilla, isto é, fase de construção
da nova Capital, não pôde beneflclar·-se, de pronto, com a ligação
rodoviária em BR, (1.&. classe) desde o local das obras até o Pôrto
de Santos, pelo fato de não terem sido executados os trechos
relativos à travessia do Triângulo
Mineiro; só recentemente as verbas a êles destinadas tiveram aplicação, e mesmo assim, enquanto
todos os trech.os de Goiás e de
São Paulo, estão empreitados para
ultimação do asfaltamento em
1959, os trechos em "BR" da travessia do Tr:iângulo Mineiro só
ficaram prontos em terra em 1958,
Segunda Travessia: "Colômbia para serem asfaltados a partir de
Itu.mbiara"
1959.
Na primeira oportunidade que
Esta: 2. a. travessia era politlca- tivemos
no exercício do Govêrno
.mente mais viável pois êste t~ de Goiás,
promovemos o estud.o
cho faz parte Integrante da BR- e locação do traçado d·efln1tlvo
. 14, (ITransbrasUiana), que corta o da BR-14 de Goiãnla a Itumblara,
Pais de Norte (Belém-Pará), ao e a c,oncentração na sua construSul (Livramento-Rio Grande do ção da maior parte das verbas, da
Sul).
maquinaria e pessoal disponível;
Sua construção foi objeto de não fôra a quebra de continuidauma· longa e sistemática campa- de administrativa, êste trecho de
nha, sempre sem efeito; quando Goiás da BR-14 teria sido ultimano Govêmo de Goiás, como um do em 1951-2.
dos Construtores de Golãnla conMer·ece especial menção a luta
segui firmar o 1. 0 convênto inte- pelas verbas, para a construção
restadual no gênero, no Pais, en- desta segunda travessia do Triântre Goiás, São Paulo e Minas, ob- gulo Mineiro, bem como pa,ra o
jetivando principalmente vencer asfaltamento dos trechos em tráas resistências regionais, para a fego ·em Goiás e São Paulo, lnte-

-173-

ressand()l com prioridade número 1 à fas•e de construção de Brasília.
Por influências regionais, não
só de Minas, como de outros Estados !nlteressados nas c1otaçõ·eSJ
globais dos orçamentos federais,
as verbas para a ligação completa
"Brasllia•-Santos" em asfalto, sofreram derrotas parciais e só foram mantidas, em última instância, e contra tôdas as previsõ-es,
graças ao apoio de mais de 50 Senadores que nos três últim.os orçamentos votados em 1955, 1956 e
1957, firmaram um substitutivo
cl.e quatrocentos milhões, e três
emendas sucessivas, somando mais
de um bilhão doe cruzeiros e que,
mesmo derrotadas pela Comissão
de Orçamento da Câmara dos
Deputados, - depois de ingentes
esforços, prevaleceram no Plenário
da mesma Casa, onde a col•etivida·de dos Representantes do Povo,
demonstrou cabalmente sua perfeita integração com os altos desígnios da Interiorização d,a Capital Federal. A última e decisiva destas emendas foi aprovada,
depois de uma articulação das
Bancad.as de quase todos os Estados, de um trabaiho insano de
convencer um por um, da justiça
da causa, e graças sobretudo à
atitude desassombrada, no último
instante, da Bancada de Sã.o Paulo, que assegurou a reforma de
um parecer, do relator da COmis·são de Orçamento que se prevalecesse, derrotaria a transferência do Govêrno para Brasilia na
data fixada. (1960) .
Além destas duas ligações cumpre ressaltar a cessão a Goiâs conseguida do próprio Presidente Dutra, do grancl.e conjunto d·e máquinas rodoviárias do DNER, que
permitiu em 1948, dura·nte o Govêrno de um dos Construtores de
GoUl.nia, em Goiás, o ataque intensivo pela primeira vez, no Norte do Estado, cl.a r·odovia "Anápolis-Belém" entre Soo Patrício e

Miracema, como parte integrante
da ligação "Santos-Belém do Pará".
Esta iniciativa abriu imensas
perspectivas, provocando imediata
e grande valorização nas terras
do Norte de Goiás, e se integra
hoje no plano oficial de ligação
de Brasil1a com Belém do Parâ;
estas e as demais iniciativas, então promovidas, (1946-50), inauguraram no Planalto central a
era da implantação das BR (rodovias Nacionais de 1. a Classe) , e a
era da mecanização efetiva.
Quanto aos demais acessos a
Brasilia, nã.o essenciais para a fase de construção propriamente dita da Nova Capital, - mas convenientes para os seus primeiros
anos de funcionamento como Capital, - foram igualmente objeto cl.e esforços; um dêles, oriundo
da Câmara· dos Deputados e interessando à variante Limeira, ·Ribeirão Prêto, Uberaba, Uberlândia,
Araguari, Catalão, Cristalina-Brasília, t-eve por iniciativa de um
dos construtores de Goiânla a sua
dotação elevada no Senado, de 60,
para cem milhões de cruzeiros,
dentro da mesma Unha de ação
iniciada em 1938 .
A Luta Durante a Campanha Prestàenctal de 1955

Apoiados em Goiás, por partidos
que respondiam no plano federal
por todos os candidatos à Presidência da República, tal fato favoreceu aos Construtores de Goiânia, sobretudo através da circulação semanal de meio milhão de
exemplares do "Jornal de Brasilia" dentro da "Singra" e da "Rádio Brasil central" (R.B.C.) operando em ondas médias, intermed.lárias e curtas e cobrindo todo
o território nacional, - a des'!lncadearem uma campanha sistemática de "sloga·ns" e promoções,
vlsand.o comprometer definitiva e
publicamente cada um dos candidatos, com o problema de salvar
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Brasília. O objetivo foi plenamente alcançado. Recentemente, o
vencedor de 3 de outubro die 19'55 o
Senh-or Presidente Juscelino Kubitschek, em solenidade no Palácio do Catete, ao receber em nome
da União os primeiros 150.000 hectares de terras do Novo Distrito
Federal, desapropriados por Goiás
pronunciou estas palavras:
"Quando iniciei minha campa·nha politica, fiz o meu primeiro
comicio na cidade de Jataí. A primeira pergunta que ouvi foi: "se
eleito Presidente da República,
construiria a Nova Capital no Pia·
nalto Golano". E quero confessar
que até aquêle Instante não havia
fixado, com a ·devida atenção, o
problema da muda·nça da Capital ... Esta pergunta me foi depois repetida em todos os Estados
do Brasil e nos mil e tantos comictos, que realizei durante a minha campanha politica. Senti realmente que já era uma aspiração
geral do Brasu, a mudança da Capital do Pais. Quando terminei a
minha campanha politica, estava
convencido de que uma das realizações, que o Govêrno teria de
executar, seria a construção da
Nova Capital" ...
· !Tiveram então os construtores
de Golânla, e a R.B.C. uma grande satisfação. É que, de Golânia
para todo o Brasil e a cada minuto, Irradiaram sem cessar, antes e durante tôda a campanha
presidencial, os "slogans" e as perguntas que deveriam ser dirigidas, em cada comfcto, por populares entusiastas da Nova Capital,
aos Candidatos, para que êstes,
de público manlfestassen sua· opi- ·
nião; para felicidade do Brasil todos ·os Candidatos se definiram
nos comícios, favoráV>ais à idéia,
e se comprometeram em praça pública, a solucionarem a Interiorização da Capital; sendo que, o
vencedor acabou tomando-se, em
boa hora, o seu patrono e realizador.

A Luta Junto à Escala SuperiO?'
cte Guerra

Por constituir um dos centros
intelectuais de maior pro:}e'ção no
seLo das Fôrças Armadas a Campanha impôs a um dos engenheiros de Golânia tornar-se estagiário de mesma; durante todo o
curso, atra vês dos oflclaLs das 3
Armas, empregamos os maiores
esforços para o bom desempenho
da missão de convencer os melas
militares da conveniência e oportunidade de Bras11ia ser pronta.
mente concretizada; concomitantemente foi desenvolvida intensa
campanha de divulgação de Brasília.
A Jornada "Brasília-Santas"

Para despertar São Paulo, onde
desde 1939 vimos desenvolvendo
intensa campanha, o Engenheiro
Abelardo Coimbra Bueno organizou em 1957 a caravana automobilística "Brasília-Santos" com a colaborai]ão da Imprensa, Rádio e
TV, estabelecendo de automóvel,
pela 1. a vez a llgação direta da
Nova Capital com um pôrto de
mar, através das BR-14, BR-56,
BR-33, via Anha·nguera e via Anchieta - conduzindo para São
Paulo a placa simbólica que perpetuou a celebração da 1. a Missa
de Brasi11a, e que foi solenemente
entregue ao Senhor Prefeito Municipa·l <!e S. Paulo Doutor Adhemar de Barros.
Mais tarde, em solenidade oficial, preslclJda pelo Senhor Presidente da Repúbllca, Doutor
.ruscelin<J Kubitschek, em presença de Sua Eminência o Card.eal
Motta, do Governad-or Jânio Qua·dros, do Prefeito Adhemar de Barros e Altas Autoridad.es, foi inaugurado junto ao Monumento das·
Bandeiras em São Paulo, um marco comemorativo, contendo a placa simbóllca com. os seguintes dizeres gravados em bronze:
Em Exaltação do Renascimento
do Espirita Bandeirante Brasllel-

-
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ro, que floresce em Goiânia e hoje,
3 de maio de 1957 a-rdentemente

se con.sagra- na Primeira Missa em
Brasilia, celebrada na presença
do Exmo. Presidente da República, Dr. Juscelino Kubitschek de
Oliveira, por sua Eminência o Cardeal Motta, e em Reconhecimento
de Todos os que têm lutado pelos
Ideais da Mudança, a "Fundação
Coimbra Bueno pela Nova Capital
do Brasil" fêz gravar êste preito
pa.ra, abençoado no mesmo ato, ser
tran.srerido para s. Pa:ulo pelos
Pr.esidentes da Fundação, dos
Centros Acadêmicos XI de Agôsto
e XI de Maio, das Associações
de Imprensa de São Paulo e de
Goiás, e ser juntado ao 1\funumento das Bandeiras.
N·o ato solene, perante o Monumento das Bandeiras, os três oradores oficiais, Presidente Juscelino
Kubitschek, Pref•eito Adhemar de
Ba.rros e Engenheiro Abelardo
Coimbra Bueno renderam homenagens e evocaram o espirita dos
Bandeirantes, cuja obra !morredoura de desbravamento e ocupação do solo pátrio, ensejou para a
Humanidade os novos tempos e
novos rumos, do Brasil de Brasilia.

e alcançaram igual sucesso, em
prol de Brasília.
Manifesto por uma Civilização
Sertaneja

Em prosseguimento à Campanha pela Mudança da Capital,
cuja vitória já estava concretizad!l', redigimos em maio de 1956,
um longo Manifesto historiando
os ideais que animaram a campanha desde 1939, o seu espírito, as
lutas travadas e as vitórias alcançadas; tudo Isto aconselhando
uma nova arrancada, prevista
~gora com ba.se num fato novo
e que se consumará em 1960; Brasíl!a, capital oo Brasil.
Depois de propor para a "Civlllzação Sertaneja" o lema. "Muito esfôrço durante multo tempo",
terminou o manifesto de 1956 com
uma .concla·mação à iniciativa privada, Oposição e Govêrno, para
formarem uma frente de trabalho,
para o encaminhamento e solução de alguns problemas, sempre relegados, mas vitais para o
Brasil.
A Comissão Preliminar de Es·
tudos da Civillzação Sertaneja,
integrada pelos representantes,
(no final dêste Item nomeados) ,
1.a Semana Mudancista em São das diversas Entidades que deram
Paulo
acolhida ao convite da Fundação
Coimbra Bueno pela Nova Capital
.A presença ~e um estudante do Brasil, para sua constituição,
goiano Paulo Marques de Azevedo, concluiu e relatou os seus trabana. presidência do Centro XI de lhos prel!minares da seguinte forAgôsto da Faculda~ de Direito ma:
da Universidade de São Paulo, enOs assuntos debatidos em reusejou a idéia· da 1.a. Semana Mu- niões, realizadas de maio a agôsto
danclsta, que logo foi abraçada do corrente, (1956) conforme as
com entusiasmo pela mocidade respectivas atas, lavradas e rubri·
acadêmica de São Paulo e, a se- cadas em Iino competente se .eguir, de Goiás. Coube ao Enge- sumem nas seguintes afirmações:
nheiro Abela·rdo Coimbra Bueno
Quanto à necessidade: é necesorganizar, com uma plêiade de es. sário que se façam os estudos da.s
tudantes, o ternário e esquema. bá- condições, em que se há de desensico do conclave, que teve larga volver a civilização do interior do
repercussão e constituiu um feliz Bra:sll, em conseqüência da mue oportuno Impulso, dado a id.éla dança da. Capital Federal;
2. Quanto à oportunidade: Com
de Brasílía. Inúmeros outros movimentos, conferências e Associa- o inicio de Brasilia, já se lnlcia
ções foram estimulados por nós também o "rush" da região; a

-

oportunidade de qualquer previsão
é, portanto, imediata e urgente,
sem o que possivels erros Iniciais
poderão comprometer lrremedlàvelmente os resultados;
3. Quanto à poss1b1lldade: C?m
os elementos de que dispõe a ciencla universal pode-se fazer um
planejamento nesse sentido, dispondo o Brasil de órgãos e de pessoal técnico, oficiais e privados,
além da posslbl!ldade da colabOração de organizações Internacionais, como a UNESCO, e de estrangeiras, como o "Instltute of
lnter Amerlcan Affaln;" (Ponto
IV).
4.' Quanto aos meios: So. os po·
deres públlcos poderão dLspor. dos
meios capazes de coordena·r esses
estudos com a colaboração da Iniciativa privada.
5. Quanto à constituição: Poderá ser constltuida uma comissão
mLsta, composta de elementos oficiais e da 1nlclatlva privada, para
cuidar especificamente do problema. Pela aceitação que tem tido
a Idéia, pode-se concluir que a
Iniciativa privada será fàcllmente
mobilizada para a colaboração com
OB órgãos do Govêrno.

Conclusão
A Comissão Pr.lllimlnar conclui:
1) é necessário; 2) é oportu.no

e urgente; 3) é possível para a ciuniversal; 4) é exeqüível para os órgãos otictais e privados do
ência

Brasil planejar o desenvolvimento

do Interior, conseqüente da mudança da· Capital, no sentido da
mais elevada civilização nos sertões. Dados êsses fatos e dado q~e
só os poderes públicos poderao
coordenar trabRlhos dessa natureza, é indispensável encarecer à
atenção do Govêrno, êsse transcendente assunto.

"Comissilo Preliminar àe Estudos
à4 Ctvtlizaç~ Sertane1a"

1 - Universidade do Brasil
Representante: Dr. Evaristo de
Sá.
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2 - Academia Brasileira de Letras.
Representante: .Dr. Cassiano
Ricardo.
3 - PEN (Poetas, Ensaístas, Novelistas) Clube do Bi'asll.
Representante: Dr. Lulz Felipe
de Castilho Goycohéa.
4 - Fundação Getúlio Va·rgas
Representante: Dr. Rafael Xavier.
.
5 - ConfederaÇão Nacional da
Indústria.
Representante: Dr. Salvador
Nogueira Dlnlz.
6 - Associação dos Artistas
Bra·slleiros .
Representante: Dr. Jarbas de
Carvalho.
·
7 - Rotary Club do Rio de Janeiro.
Representante: Dr. Paulo Martins.
8 - Ordem dos Advogados do
Brasil.
Representante: Dr. Manoel Pereira de Cordls.
9 - Confederação Brasileira de
Desportos.
Representante: Dr. Jorge Maria.
ni Machado.
10 - Confederação Rural Brasileira.
Representante: Dr. João Kessler Coelho de Souza.
11 - Centro Civico e social da
Produção do R. G. do Sul.
Representante: Dr. João Kessler Coelho de Souza.
12 - Federação Brasileira de
Engenheiros.
Representante: Dr. JOBé Soares
de Mattos.
13 - F'ederação das Associações
Co!Jlerciais do Brasil.
Representante: Dr. Antônio
Martins Fernandes de Carvalho.
14 - Fundação Coimbra Bueno
pela Nova: Capital do Brasil.
Representante: Engenheiro Abelardo Coimbra Bueno.
O interêsse que despertou êste
movimento, as entidades e pessoas que a êle emprestaram sua
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colaboração e entusiasmo, são b<lns
indiclos de que atingirá seus altos
designios e justific~á seu lema: -

.,Multo
tempo''.

trabalho~

tlura.nte mrutto

Benúncta a. Qualquer In.terésse
Privado na Begião de Brasílta.
A fim de mantermos a fôrça
moral indispensável à Campanha,
nós nos privamos de qualquer ln~rêsse comercial na reglácl da Novw .Capital. Nunca possuimos um
palmo de terra na região, nem nunca. fizemos qua-lquer contrato profissional ou qualquer transação
com Brasüia, muito embora tenhamos emprêsas técnicas especializadas em urbanismo, e comerciais
especlallzadas em imóveis.
Mais uma vez renunciamos a
um mundo de oportunidades, para manter bem clara a pureza dos
Ideais, pelos quais vimos lutando
desde 1939, sem esmorecimentos,
a ·principio quase sõzlnhoo e hoje
c~o soldados de uma imensa
caudal humana, cujo novo capitão é o próprio Presidente da. Be. pública, em pessoa.

Era o que tinha. a dizer, Senhor
P.!1esid.ente. (Mutto bem/ Mutto

bem!) .

O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra o nobre Senador Alô Guimarães.
Não está presente.
Esgotada a lista de oradores.
O SR. JARBAS MARANHAOSr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra o nobre Senador Jarba.s
Maranhão.
O SR. JARBAS MARANHAO -

sr.

Presidente, pedi a palavra pa-

ra ler carta que dirigi ao Dfdrto

aartoca, ontem publlcada na integra por aquêle matutino, em que
responoo a editorial de natureza,
politica que envolve meu nome,
para conhecimento dos Senhores
Senadores.
Está assim redigida:
(Lendo)
Rio de Janeiro, 6 de maio de

1959.

Dmo. Sr. Redator-Chefe do
Diário Calioca.
A respeito do ecJ,Itorial de ontem
Pr1e8i4ente J'I.Uicelino Ku.bttschek
dêsse Jornal, peço-lhe publlcar:
Não é o Diário Carioca um jorSagrou-se o maior estadista bra~
slleiro, ao tomar a audaclooa e nal sem maiores responsabWdades
transcendente resolução de reali- perante a oplnlã.o; é, ao contrário,
zar Bll'asUla; conquistou para sem- um. órgão com tradições de servipre a gratidão e admiração, de to- çO à causa· públlca.
Sou levado · a crer, por Isso, que
dOs os Golanos bem formados, em
cujos corações tem um lugar reser- no seu editorial foi vitima de informação leviana ou da perversivado para sempre.
Para os continuadores de Golê.- dade de alguém.
Assim, todo azedume do comennla, no 20. 0 ano de seus esfor. ços pela Nova Capital Federal, tário que faz a meu l'ilspelto, funchegou, em boa hora, o tão espe- damenta-se num fato absolutamen.
rackl Estadista de Brasllia. Em- te inexistente: o de que tivesse espunhou corajosa e decididamente. crdto uma carta ao Sr. Jànlo
a pequena tlâmula, há vinte anos Quadros.
Não escrevi qualquer carta e,
por nós conduzida, transformandomulto
menos, na condição de cana num imenso pavUhão, passou por
didato.
nós - com caudal imensa de seQuanto às referências ao caso do
guidores, graças a Deus, precur.
PSD
de Pernambuco, ninguém
sora da união dos brasllelros, IrIgnora
nos meios políticos brasileimanados numa causa comum e feros
que
divergi do senhor Etelvina
liz.

•i
'
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nha o apoio de quase tôdas as fôr- coisa, seria, ao menos, o respeito
ças politicas do Estado, e que dê- das pessoas e dos órgãos de opile continuei a divergir, ainda em nião bem Intencionados, pela sinvirtude de razões partldârias, ceridade de propósitos com que
quando da sacessão presldencla~ venho cumprindo, embora com moem 1955.
déstia de aptidões, a minha ativi~
Divergimos por êsses prlncipios: dade politica.
êle defendia àquela época, como
Com os cumprimentos de Jarbas
solução para -as dificuldades ~o
Maranhão".
Pais, uma fórmula de sucessao
presidencia-l baseada no entendiEra o que tinha a dizer, Semento das fôrças politicas, en- nhor Presidente. <Mutto bem) .
quanto preferia eu acreditar no
fortalecimento do regime, com os
O SR. PRESIDENTE- Sóbre a
partidos vltal!zados na luta e nos mesa duas comunicações que vão
·pronunciamentos populares.
ser lidas pelo Sr . 1. 0 Secretârio .
Não me arrependo da: dlssldê:::l·
Silo lidas as segutntes
cla que criei, nem tampouco da:
Comuntcaç6es
posterior reunificação do partido,
com o que atendemos a uma. aspiração de t<Odo o PSD Nacional e
Em 5 de Maio de 1959.
à compreensão da necessidade de
Senhor Presidente.
sanar o mal do dlvlslonlsmo das
Tenho a honra de comunicar a
fôrças politlcas e partldârlas, que,
V.
Exa., para conhecimento do
excessivamente fraccionadas em
Senado,
que me ausentarei por al. meu Estado, caracterizavam uma
crise de efeitos prejudiciais aos guns dias dos trabalhos da Casa,
para uma breve viagem oo extelnterêsses de Pemambuco.
Em relação a outras observa- rior, a fim de participar, como reções, feitas parece com o cbjetlvo presentante do Grupo B~~leiro
de me atingir, devo esclarecer que da Associação Interparlamentar
não pode ser considerado sinal de · de fnlrismo, da reunião .d.a União,
vaidade ou sentimento menos alto Interparlamentar, a reallzàr-se
a clrcunst,AnciB> de que alguém em Lima, Peru. - But Palmeira.
criticado venha a falar de si.
Em 8 de Maio de 1959.
A verdade é que não fUI, até hoSenhor Presidente.
je, um aparliguado da. sorte, nem
um beneficiário da vida pública;
Tenho a honra de comunlca:r a
a: verdade é que tenho lutado com V. Exa., para conhecimento do
decência e lealdade na luta, e o Senado, que me ausentarei por alque pude razer o fiz com trabalho guns dias dos trabalhos da. Casa,
e esfôrço · próprios, o que não foi para uma breve viagem ao extebastante para poupar o destino a rior, a. fim d,e participar como reum homem compreensivo que ape- presentante do Grupo Brasileiro
nas tem procurado acertar e ser da• reunião da União Interparlajusto; a aspereza de pelourinhos mentai: a realizar-se em Lima, Petanto mais r11des quanto contra- ru. - Caiado de Castro.
ditórios com a sua indole e feição
pessoal. :Mas isso não tem ImporO SR. PRESIDEm'E - Nada
mais havendo que tratar, vou entância.
Para concluir, não fiz a carta, cerrar a· sessão. Designo pa·ra a
nem tenho quaisquer pretensões. de segunda-feira a seguinte
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Primeira discussão <com apreciação prellmlnar da. constltuclonallcl.ade, nos têrm.os do art. 265
do Regimento Inliemol do Projeto
de Lei do Senado n.o 7, de 1959,
que dispõe sôbre a franquia: postal
e telegráfica pa.ra os Partidos Po-

litlcos Nacionais (apresentado pelo Senador Calado d.e Castro); tendo Parecer sob n. 0 133, de 1959,
da Comissão de Constituição e Justiça:, pela lnconstltuclonallda.de.
Está encerrada a Sessão
Levanta-se a Sessão às 18
horas e 50 minutos.

·'

I

25.• Sessão da 1.a Sessão Legislativa da 4.• Legislatura,
em 11 ele maio de 1959
PRIDSID&NCIA DO BIIINHOR J'JLIN'l'O M'ULI..EJI.

se

As 14 boras e 30 minutos, acham·
pre~ntes os Srs. Senadores:
Mourão VIeira.
Cullba Mello.

Vivaldo Lima.
Lameira Bittencourt.
Zacharlas de Assumpçii.o.
Victorino Freire. ·
Sebastião Archer.
Eu.gênlo de Barros.
LeOn.ldas Mello.
João Mendes.
Joaqu:m Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Dlx·Huit Rosado.
AI'gemiro de Figueiredo.
Ru;y Carneiro .
Novaes Filho.
.Jarbas Maranhlo.
Barros Carvalho.
Freitas Cavalcanti.
Silvestre Pér'cles.
Lourlval Fontes.
Jorge Maynard.
Herlbaldo VIeira.
Ovtdio Te'xeira.
Lima Teixeira.
Otãvlo Mangabelm.
AttWo Vivacqua.
Ary Vianna.
Jef.ferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
·
ArliJ'ldo Rodrigues.
Caiado de Castro.
Gilberto Marinho.
Benedleto Valladares .
Lima Gu'marAes.
Moura Andrade.
Llno de Mattos.
Taclano de Mello.

João Vlllasb6as.
Filinto :MilUer.
Corrêa da Costa.
Alô Gulmarlles.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallottl.
Saulo Ramos.
Irlneu Bomhausen .
Mem de Si.
Guido Mondln. - (53).
O SR, PRESIDENTE - A Ils·
ta de presença acusa o compare·
cimento de 53 Senhores Senadores. Havendo número legal, está
aberta a sessão ..
Vai ser lida a Ata.

O Br. !l'erceiTo Secretário,
servindo de Sefi'Ufldlo, procede
à leitura da AttJ da sessilo an·
terior, que, '[JOBttJ em diBCUB•
Bilo, lf sem debate ~ o
Senhor Primeiro Secretário dá
cOAttJ do seguinte
EXlPEDIENTE
Prea~4o
do lm~Bto

de COiltaa da
cota
rfe Eenda Te•
cebilfa 118la8 Prej6'ituraa Mumcipaia:
·- do Prefeito Municipal de Ma·
rapanim, PA;
.
-. do Prefeito Municipal de SAo
Mamede, PB;
- do Prefeito Municipal de !taocara, RJ;
- do Prefeito Municipal de S.
Gonçalo do Sapucai, MG;
- do Prefeito Munic:pal de Con·
córdia, SC;
do Prefeito Municipal de
Tlmbé, se.
1)

r •
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rápida ll:PT'OV~cio das aegou.jn.

tes proposi966B:
-

Projeto de Lei n.0 1.232-56,
Câmara) que estende a tlldas
as. eleições majoritárias a obriga.
toriedade de cédula 'llnk:a de vo·
tação:
- da Câmara Municipal de An·
dradlno, SP;
- da Câmara Municipal de Bar·
retos, SP;
- da Câmara Munl.clpal de Bau·
ru, SP;
- da Câmara Municipal de Bl·
lac, SP;
- da Câmara Municipal de campos do Jordão, SP;
- da Câmara Municipal de Gua·
ratlnguetá, SP;
-da Câmara Municipal de Jabotleabal, SP;
- da Câmara Municipal de Jaú,
SP;
- da Câmara Municipal de Lo·
rena, SP; .
- da Câmara Municipal de Pin·
damonhangaba, SP;
- da Câmara Municipal de Penápolls, SP;
- da Câmara Municipal de
Presidente Bernardes, SP;
-· da Câmara Municipal de Sal·
to Grande, SP;
- da Câmara Municipal de So·
rocaba, SP;
-da Câmara Municipal de Tau·
batê, SP;
-da Câmara Municipal de Vera
Cruz, SP:
- da Câmara Municipal de Ere·
chlm, RS.
- Projeto de Lei n.0 4.733-58,
(na Câmara) .que abre o crédito
especial de Cr$ 500.000.00 ao MInistério da Viação e Obras Públi·
cas para aux!lio à Liga Brasileira
de Amadores de Rádio Emlsslio:
- do Dlretor Estadual de La·
bréa em Ara caju, SE.
- Projeto de Lei n.0 4.371-58,
(na Câmara) que autoriza o Po·
der Executivo a abrir, pelo Mlnls·
térlo da Fazenda, o crédito esp:cial de Cr$ 60.000,00 destinado à
(na

construção de uma refinaria de Pe·
tróleo na cidade de Uberlândla, no
Estado de Minas Gerais:
- da 'Câmara Municipal de Ai·
morés, MG;
- da Câmara Municipal de Ara·
xá -·MG;
.
- da Câmara Municipal de Bom
Despacho, MG;
·- da Câmara Municipal de Ex·
trema- MG;
- da Câmara Municipal de Ita·
bira - MG;
- da 'Câmara Municipal de Juiz
de Fora- MG;
- da Câmara Municipal de Leopoldina - MG;
- da Câmara Municipal de
Manga- MG;
- da Câmara Municipal de Pa·
tos de Minas ·- MG;
- d acamara Municipal de Sete
Lagoas -MG;
- da Câmara Municipal de VI·
çosa, MG.
· .
- Projeto de Lei n.o 4.824-58
(na Câmara) que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Minis·
tério da Viaçlio e Comissão do
Vale de Silo FranciscO, um .crédito de Cr$ 600. 000. 000,00, destinado
às ligações rodoviár:as de Brasilla
com Salvador, Dhéus etc. no Es·
tado da Bahia: . .
- do Sr. AntOnio Alves Tei·
xeira e outros, de Caclé - BA.
- Projeto de Lei da Câmara nú·
mero 203-58" (no Senado), que au·
toriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Edu.Caçll.o e Cul·.
tura, o crédito especial de Cruzei·
ros 12.000.000,00, para a realiza·
çll.o do V Congresso Nacional de
Munlclpios, no Recife:
- do Presidente do Conselho
Dlretor da Associação Brasileira
de Municlplos do Rio de Janeiro.
- Projeto de Lei n.o 14-59 (na
Câmara) que dispõe sObre a poli·
tlca de incentivos à adocã.o pela&
emprêsas do regime de distribui·
ção de lucros dos trabalhadores:
- da Câmara Municipal de São
Carlos - SP.
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·3) · G'omunicaç&J de elelç4o
e posse:· ·
··
- da Mesa · da Assembléia ·J..e.
gislativa ·do Amazonas;
- da Diretoria da Unilio Operária Amazonense, de Manaus -:-

AM;

.

- do Presidente da Assembléia
Legislativa do Pará;
·.;... do Prefeito Municipal da Almeirim- PA;
- do Prefeito Municipal de Co·
cal- PI;
.
.;... da Diretoria do Clube Soclal
dos Artistas de Sobral~ CE;
· - da Mesa da Assembléia J..e.
glslativa de Pernambuco; .
- do Comandante Geral da Policia MiJ:tar do Espirito Santo;
- da Diretoria da União Bra·
sUeira de Estudantes Secundários
do Rlo de ·Janeiro; · ·. ::• ' · ·
- do Presidente da Petrobrás .
Distrito Federal;
- da Diretoria da SoCiedade
Brasileira de Agronomia :.:.. DF;
- da Diretória .do Sindicato dos
Atores Teatrais, Cenógrafos e Cenotécnlcos. do Rio de . Janeiro ·
Distrito Federal; . •
;__ do Prefeito Municipal de Man·
garatiba ·- RJ;
·
·
..:... do Prefeito Municipal de Es'
plnosa - MG;
• .· ; .· · · · ·· ·
- do Prefeito Municipal de'·Bon·
fim- MG; . .
- da Diretoria da ·União Ope·
rária: Beneficente e Recreativa de
Itambacuri - MG;
·•
. - . do Prefeito ·Municipal .de J ~
quitibá. - MG;
· ·- · da Mesa da · Assembléia L~
gislat:va de São Paulo; ' ·•. ··
•. - ·da · Diretoria . da Associação
Paulista de Agrimensura ;_ SP;
-' da Mesa da Câmara Munici·
pal de Barretos - SP; .
~ da Diretoria do Sindicato dos
Empregados no Comércio de Bauru - São Paulo;
- da Mesa da Câmara Municl·
pal de Cananéia- SP;
- da Mesa da Câmara Munlci·
pal de Castilho - SP;
- da Mesa da 'Câmara Munic!·
pal de CUbatão - SP;

- da· Mesa da Câmara Munici·
pal de Itu - SP;
- da Mesa da Câmara Munici·
pal de Pa:lestina - SP;
- da Mesa da Câniara Munlcl·
pal de Ribeirão Prêto - SP;
- do Prefeito Municipa:l de San·
ta Mercedes - SP;
- da Mesa da Câmara Municipal de Sertãozlnho - SP;
- da Mesa da Câmara· Municipal de Tabatinga - SP;
- do Prefeito Municipal de Uru
- SP; · . ·
· .
.
- do Prefeito Munlclpal de Nortelândia - MT;
·
- do Prefeito Municipal de
Góilandira - 00; . . .· ·
- do Prefeitc Municipal de Monte Alegre - GO;' ·
- do Presidente da Câmara Municipal de Itaguatins -·· GO;
- da Mesa da Assembléia J..e.
gislativa do Espirito Santo;
.
- da Diretoria da Associação
de . Caridade e Proteçlio à Maternidade e à Infância de Rlo N~
gro -PR;
..
- da Diretoria da Associação
dos Ferroviários · !nativos dos Es·
tados do Paraná e Santa Catarina,
em CUritiba .- PR; • ·
- da Mesa da Câmara Municipa:l de Jacinto Machado.-.SC;
- da Mesa da Câmara· Munlc!·
pal de Esteio.·- RS;
- da Diretoria do Sindicato dos
Oflclais Marceneiros .e Traba:lhadores na Indústria de Móveis, de
Madeira de Caràzlnho - RS;
.. '•'

Observaç6e& e aügestoos
sôbre proposições em curso no
4)

Congresso:

:.:.._Projeto de Lei n.o 3.902·58 .
(na Câmara) que proibe em todo
o território nacional a fabricação
e importaçlio de brinquedos infantis em forma .de aNna de fogo:
·- da Assembléia Legislativa de
São Pauloo. . .
·
' ..
- Projeto de Lei n.o 4;684-58
(na Câmara). que destina 1% do
custo total das construções de .Arquitetura Civil. a cargo da Un'ão,
Instituto de Arqultetos · ·do Brasil,

I
I

-1á3para aprimoramento e· expansão da
Arqultetura Brasüelra:
- do Sindicato dos En.genhei·
ros no Estado do Rio Grande do
Sul, em Põrto Alegre -RS;
- Projeto de Lei do Senado
n.0 31-57 que regula a locação de
prédioa urbanos <Substitutivo
do Senador Gaspar Velloso):
da Câmara Municipal de
Jundiai - São Paulo;
-:- da Câmara Munidpal de São
Caetano- SP;
;.... .da Câmara Municipal de StJ.
rocaba - SP.
· 5) BoZicitaçõea e wgestiles
para apreaet&taçilo de 'P'fO'POo
sfçõea;

....., que dispensa, da multa esta·
beleclda no art. 175, item I, do
Código Eleitoral, às pessoas que
não se alistaram no tempo opor·
tuno:
- da. Cârrulra Municipal de J oã.o
Pessoa- PB;
. - que seja fixado o dia 30 de
junho para a reallzaçllo das ele!·
ções. federais,. estaduais e munlcl·
pais em todo o território nacional:
- da Assembléia Legislativa de
Goiás;; ·
. .· .
- que vise evitar a sonegação
de renda em .todo o Pais, em cor·
relação com os Estados e seus mu·
nicipios:
- do Sr; Tomaz Carneiro, rua
Carijós n.0 651 -sala 122 - em
Belo Horizonte - MG;.
- que Instale uma Junta de Con·
clllação e Julgamento em Jau -

SP;

-. da Câmara Municipal de Jaú

... São Paulo:
- que crie um pôsto agr.opecuá·
rio no Municiplo de Rio Vermelho,
em Minas Gerais;
- da Câmara Municipal de Rio
Vermelho - MG;
- que crie o «Dia do Café», a
ser comemorado anualmente em
dia a ser determinado, em todo
o Pais;
..._da· Câmara Municipal de São
VIcente - SP;

- que instale Ullla sonda ·para
pesquisa de petróleo em 14unici·
pio de Caçador - SC;
.
- da Càmara Municipal de Ca·
çador- SC;
- que permita a exportaC'ão do
café para 'a República do Paraguai:
.
- do Presidente da AssOf"ação
Rural de Cafelândla - SP; · ·
- que reajuste as aposen•adorlas dos trabalhadores e as pensões das viúvas;
- da Câmara Municipal d( '::a·
taguases - MG.
.
6) Drversos assuntos:
Solicitações no sentido de serem
adotadas medidas urgentes a fim
ele suavizar a grave crise da lavoura ca!eelra:
-da Câmara Municipal de (lU·
ça-- SP;
- do Prefeito de Pirajui - SP;
- Da Câmara Municipal de Vera
Cruz - SP;
·
- Da Assembléia Legislativa de
Recife, PE, fazendo apê!o no ~:~en· ·
tidO de fazer cessar as providên·
elas do Presidente do Conselho do ·
Trabalho Maritimo que dissolveu
aquêle .Conselho impedindo assim,
o trabalho de sessenta conf6 "1n·
tes contratados peio Sindicato;
·- da · Associação Rural de ::;a.
ranhuns, PE, fazendo apêlo no llentldo da rejeição do veto presiden·
cial ao art. 6.0 do projeto de lei
que lnstltlii crédito de emergência
aos agricultores e cr:adores, no Poligono das Sêcas;
.
- do Sr. Mário Gurgel, Prefel·
to de, VItória, ES, tecendo conslde·
raçoões sõbre a decisão judicial que
considerou extinto o seu mandato
de Vereador, em virtude de deferi·
mento do Mandado de Segurança
lmpetrado pelo seu ·Suplente;
- da Assemblé:a Legislativa do
Esplrlto Santo, comunicando n
aprovação de um voto de congratulações com o Sr. Senador Carlos
Lindenberg pela homenagem que
lhe prestou a Sociedade Paulista
de Agricultura, conferindo-lhe o tf·
tulo de agrônomo «honorls causa; i
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- da Assembléia Legislativa do
Espirita Santo, comunicando o en·
cerramento dos trabalhos da quar·
ta sessão ordinária da terceira .legislatura daquela assembléia;
- do Presidente da Associação
dos Munlciplos da Bahla, favorá·
·vel à iniciativa do Governador da·
quele Estado quanto à montagem
de Indústria Petroqulmlca e Con•
vênlo para construção pela Petro·
brás de Estrada na zona do Pe·
tróleo;
~
.
- da. Associação Rural de Vitó·
ria da Conquista, BA, solicitando
providências no sentido de ser pos·
ta em execuçllo a Lei 3.253. de
27-8-1957, que criou as <Cédulas
Rurais,;
- da Fundaçllo da Faculdade
de Farmácia e Odontologia de Goiâ·
nia, manifestando-se contrário ao
projeto de lei li. ser· apresentado
pelo Senador Coimbra Bueno, que
dispõe sôbre a criação da Univer·
sldade Católica de Goiás;
- da Assembléia Legislativa de
Minas Gera's, congratulando-se
com o Sr. Enos Sadock Sá Motta,
Presidente do IAPB, pelas novas
instalações daquele Instituto naquele Estado;
:...... do Dlretório Central dos Es·
tudantes de Belo Horizonte, MG,
protestando contra a permanên·
cia do Sr. Hélio JagUarlbe, no
Instituto Superior de EstUdos Bra·
sllelros, em virtude da, Ideologia
anti-nacional demonstrada em seu
livro cO Nacionalismo na. AtuaU·
dade Brasileira,;

- do Sindicato dos Médicos do
Rio de Janeiro, manifestando-se favorável ao parecer da Assoclaçllo
BrasUelra de Educação, enviado ao
Dr. João G0111lart, com respeito à
importação de livros;
- da Federação Nacional dos
Trabalhadores Ferroviários, encaminhando. a moção subscrita pelos
participantes do V Congresso Na·
clonal dos Trabalhadores Ferrovlá·
rios reunidos no Rio de Janeiro de
18 a 21 de setembro último;
- da Assembléia dos Trabalha·
dores Ferroviários do Rio de Ja.
nelro, enviando cópia da moção

apresentada no V Congresso Na·
clonai dos Trabalhadores Ferrovlã- ·
rios sôbre o colapso da Indústria
ferrovlát:la nacional;
- da Confederaçllo das Associa·
QOes de Proprietários de Imóveis
do BrasU, no Rio de Janeiro, ma·
nlfestando-se contrária ao cPZM!o
de estabiZúaç4o motl8t47'ia» que diz
estar em estudo no Congresso Na·

i

c~onal;

- do Instituto Brasllelro do Sal,
no Rio de Janeiro, enviando cópia
de memorial apresentado ao Con·
selho de Desenvolvimento do Nor·
deste sôbre a industrlallzaçllo · do
sal e o aproveitamento dos subprodutos das águas-miles;
- do Sr. Alvaro Guedes, de Vol·
ta Redonda, RJ, s.ollcltando a rejeição do veto ao art, 12 da Lei
do Abono;
- do Sanatório Dr. Cândido
Ferreira, de Campinas, SP, envian·
do relatório das atlvidades do ano
de 1958 e em anexo uma demons·
tração comparativa da receita e
despesa durante o perlodo de sete
anos;
- da Cia. Luz e FOrça de Mococa, SP,. solicitando a aprovação do ·
veto presidencial ao pãrágrafo 20
do artigo 57 da Lei n.o 3,470;
-·da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, SP, louvando o pa·
recer da Comlssllo ·de Just'ça da
Câmara dos Deputados sObre a
imunidade parlamentar;
- da Câmara Municipal de Plndamonhangaba, SP, solicitando pro·
vidências no sentido do desenvolvi·
mento da campanha contra o au·
mento dos Impostos em geral;
- da Câmara Municipal de Tau·
batê, SP, manifestando-se faV.()rá·
vel à Iniciativa do IAPC, d'stri·
bulndo aos Sindicatos do Pais as
cotas da verba destinada ao finan·
clamento Imobiliário:
·- da Câmara Municipal de SÃo
V.'cente, SP, convidando os Membros do Senado Federal a partlcl·
parem de uma Sessão Solene em
comemoração da passagem do 427°
aniversário da fundação daquela
cidade;

i

I

,J

-185- da Clmara Municipal de Florlanópolls, se, apelando no senti·
do de que sejam ouvidas as elas·
ses produtoras do Pala na elabora· .
çio do plano de abastecimento;
- da Câmara Municipal de Ca·
choelra do Sul, RS, fazendo apêlo
n9 sentido de que sejam congela·
dos os preços dos eombustlveis Ii·
quidos, do trigo nacional, do ca1é
e do açúcar;
- da Câmara Municipal de En·
cruzilhada do Sul, RS, manUestando-se contrária· ao · projeto cman·
dato tampão) por considerA-lo an·
ti-democrático;
::. do .Sr. Waldomiro Castro e
outros advogados de POrto Alegre, RS, e do Sr. Souza Sofia, de
Camaqliá, RS, aollcttando provldên·
eiaB para que seja votado e apro·
vado o projeto que dispõe sObre
a aposentadoria dos advogados;
- da Câmara MuniCipal de São
Leopoldo, RS, apelando no sentido
de serem aperfeiçoados com a ln·
clusão de elementos representat:.
vos dos consumidores, os órgl_os
controladores de preços;
- da Câmara de Vereadores de
Santa Maria, RS, lançando apêlo
no sentido de que o aumento de
vencimentos seja extensivo a tOdas
as classes;
- das Câmaras Municipais de
Marllla, SP, e Rolândla, PR, ma·
nlfestando-se sôbre a «Marcha da
Produçlio:. e o confls(!() cambial.
Oficio ·do Senlwr Presidente
do Supremo Tribuna.Z Federar,
como segUe:

orlCIO
N.O~p

Ref. 264-57- Em 8 de maio de
1959.
Senhor Senador
Vlce-Presldente do Senado Federal.
Tenho o prazer de enviar a Vos·
sa Excelêrwla outras cópias ·autên·
tlcas de juLgamentos dêste Tribu·
nal, que declararam lnconstltucio·
nais as seguintes leis:
1 - Recurso de Mandado de
Segurança n.o 4.524, do Piaui, julgado a 30-10.1957 Cinconstltuclona·

lldade das taxas MuniCipais de estatlstlcas) Decretos ns. 25 e 291955 (do Munieiplo de Parnalba).
2 - Recurso de Mandado, de Segurança n.0 4. 566, do Distrito Fe·
dera!, julgado a U-11-1957. · (Inconstltucionalldade em parte da
Lei Municipal n.o 563-50> .
3 ·- Recurso Eictrao~rlo n.o
22.712, do Paraná, julgado a 6 de
agôsto de 1954. (Inconstitucionalidade da Lei n.0 64, de 21·2-48, art.
57, m e da Lei Munlclpal de CUi'l·
tlba, n.0 401, de 2-1·1952) •
Levo ao conhecimento de Vossa·
Excelência que pelo Oficio .n.o 12359, foi remetido ao Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Justiça, CÓ·
pia autenticada do acórdlio e notas taqulgráficas .da Representação
n.o 247, de São Paulo.
Apresento a V. Ex.a os meus
protestos de alta consideração e
aprêc;o. - Ministro Orosimbo Nonato, Presidente da Supremo Tribunal Federal..
TRIBUNAL PLENO
.
RECURSO DE MANDADO DE
SEGURANÇA N.o 4.524
- PIAUl
JnccmBtitucionaZidade daa ta·
:taa mu.mcfpai8 de eatat{stica8.

Ac6ràdo
Vistos, relatados e discutidos êstes autos de Recurso de Mandado de Segurança número 4.524 Piaul - Recorrente - Indústria
Comércio Rosápolls S. A. - Recorrida - Prefeitura Municipal de
Pamaiba,
Acordam, em Tribunal Pleno, os
Ministros do Supremo Tribunal. Fe·
deral, dar provimento, unAnimemente, incorporado a êste o relatório e nos têrmos das notas taqulgráficas.
S. T.F. - 30-10·1957. - Oroslnn.bo N onato, Prellldente. - 04n·
diào Mota FUho, Relator.

MANDADO DE SEGURANÇA
N.o 4.524- PIAUt
Relator: O Sr. Ministro Cândido
Mota Filho,

Recorrente: Indústria Comércio
Rosápolis S. A.
Recorrida: Prefeitura de Parnalba.

decretos mun!clpais, que contra·
riam o sistema constitucional, am·
para o recurso, ao qual dou provimento.

. Relatório

RECURSO MANDADO DE SEGU·
RANCA N.o 4.525 -. PIAUf

O Senhor Ministro 04ftàl.do Mota

Filho -

Pelo Juiz de Direito da

1.a Vara de Parnalba, Indústria. e

Comércio Rosápolis S. A. impetrou segurança contra .o . ato do
Prefeito Municipal; isto é, contra
os Decretos Municipais ns. 25 e 29
ambos de 1955, que dispõe sôbre
cobranças de taxa de estatlstica e
a organização de serviços com essa finalidade, porque êsses decretos seriam Inconstitucionais. A or·
dem foi denegada e a denegação
confirmada pelo E. Tribunal de
Justiça do Estado .. «A ocasião de
ser julgado o recurso, o Relator e o
Presidente'do Tribunal votaram negando provimento ao recurso, enquanto' os demais julgadores se pronunciaram pela inconstitucionalidade ao ato do Chefe do Executivo
Municipal. -·· Isto pôsto, e atendendo a que os votos 'pela inconstitucionalidade não . alcançaram a
maioria absoluta dos membros do
Tribunal, acordam, na confonnlda·
de com o artigo 200 da Const!tulçio Federal, em . negar provimento,
ao recurso,. para conf!nnar, pelos
seus fUildamentos, li decisão agra~.
vada,; · ·
.
.·
.: ·
O Dr. ,Procurador Geral, opinou
no presente recurso, preliminar·
mente, achando que o·. mandado foi
requerido contra direito em .tese e
aceita a. afirmativa d.o recorrente
que o Trlbunal.não estava completo para :pronu.nclar·se ,sôbre a,·ln· •.
constitucionalidade, .fazendo~se necessária a convocação de outros de;
senibargadores. E, quanto ao mérito, a Inconstitucionalidade nã.o se
·
·
·
evidencia.
Em face ao _exposto, opina pela
procedência de ambas as preliminares .e pelo repúdio na argülção
da Inconstitucionalidade.
lll o relatório.

Voto
O ato do Prefeito, baseado em

,•

,_· ..

Recorrente: Indústria Comér :to
Rosápolls S. A.
Recorrida: Prefeitura Munlclpal
de Parnalba.

Deciaifo
Como consta da Ata, a decisão
fol a seguinte: Deram provimento
para a corwessão• do mandad~ ser
Inconstitucional .a lel que cr1ou a
taxa, unAnimemente.
~residência. do Sr. Ministrei Oro- .
simbo Non.ato.
Tomaram parte. no . julgamento
os Srs. · · Ministros Afrânio Costa
<substituto do. Sr. Ministro Rocha
Lagoa, ora em exerclclo .no T.S.E.),
Vlllas Bôas, Cândido Mota - .Re-.
lator), Ary Franco, ,Nelson . .HWJr
grla, Luiz Gallotti, Hahnemann
Guimarães, Ribeiro da Costa, Lafayette de Andrada e Barros Bar·
reto. - Hugo · Mosa, Vlce-Diretor
Interino.
RECURSO MANDADO DE

.

SEGURANÇA .

N.o 4.566

~

D. FEDERAL

J1J ele manifesta inconatituciio"aUdade a Lei. MunictpaZ n.0
563-50 na P<irte em que autori·

za as autoridades munictpaia a
interditar os. ·COMUltórios ou
escritórios,. de ·· 'PJ'Ofiaa6es Uberaia.
·· · · ·
Ac6r4ifo

Relatados- e discutidos êstes Autos de Recurso de Mandado de Segurança, n.o 4.566 do Distrito Federal, recorrente advogado Letáclo
de Medeiros Jansen Ferreira e recorrida a Prefeitura do Distrito Fe·
deral.
Resolve o Supremo Tribunal Fe·
dera!, ut notas taqulgráficas, prover o recurso.

-187Custas cex lege:. .
Rio de Janeiro, 11 de novembro.
de 1957 (data do julgamento)
Orosimbo Nonato, ·Presidente.
A. ViZZas BOas, Relator.

RECURSO MANDADO DE
SEGURANÇA
N.o 4.566 - D. FEDERAL
Relator: O Senhor Ministro Villas BOas.
·
Recorrente: Letáclo de Medeiros
Jansen Ferreira.
Recorrida: Prefeitura do Distrito
Federal.
.ReZatcSrio
o Senll.or Mmistro ViZZas .BOas
- Adoto o relatório contido no pa·
recer retro, que conclui por que se
negue provimento ao recurso.
A mesa.

Voto
·A Constituição. ,garante o livre
exerclclo de qualquer proflssllo, ob·
servadas as condições de capaclda·
de que a lei estabelecer (~rt. 141,
§ 14).
..
. Essas eondlclles sao -as constantes da. Lei Federal (art. 5.0 , XV>.
· Logo, não tem a Prefeitura a
faculdade de Interditar o· escritório
do advogado' que nllo'
paga lm·
. .
pôsto. ·
·
.
·
A lei municipal que autoriza as
autoridades do Distrito a tomar es·
sa medida coercitiva, é de manlfes·
ta Inconstitucionalidade .
.
Assim julgo, dando provimento ao
recurso ..
'

Voto·
RECURSO MANDADO DE
"SEGURANÇA
N.o 4.566 - o·. FEDERAL
Recorrente: - Letáclo de Medeiros Jan~en Ferreira .
Recorrida: - Prefeitura do Distrito Federal.
Decfsilo
Como consta da Ata, a decisão
foi a seguinte: Deram provimento
em decisão unânime.

Presidência do Sr. Ministro Oro·
slmbo Nonato.
Votaram com o Relator, Sr. Mi·
nistro Vlllas BOas, - os Senhores
Ministros: Afrânio Costa, s.ubstltu·
to do Sr. Ministro Rocha Lagoa,
que se encontra .. em exercido no
Tribunal Superior Eleitoral: Càn·
elido Mota, Ary Franco, Nelson
Hungria, Lulz Gallottl, Hahnemann
Guimarães, Ribeiro da ·Costa, Lafa:yette de Andrada e Barros Bar·
reto, - Dr. Sávio de Paula - DI·
retor de Servleo, no Impedimento
ocasional do Vlce-Diretor Interlno.

RECURSO EXTRAORDIN.ARIO
N.o 22.712 - PARANÁ
. ' .
..
'.
.ifft'!JJ
Matéria Constitucional
eLe! Paranaense n~0 64, de. 21 de
feverélro de 1948, art .. '1)7, m, e
Lei ·Municipal de Curltlba n.0 401,
de 24 de janeiro de 1952. Não é a
primeira compativel. com a .Cons·
titulcllo, ao fixar um ~um ln~
transponivel ao aumento de Impôs·
to municipal. Inexistência de bl·tri·
butacllo atrlbuida à .dita lei mu,
nlclpal,
··'1
..~~·.
Ac6rd00.

'

Vistos, relatados e dlsc;atldos êS·tes. Autos de Recurso Extraordinário n.o 22.712, em que é recorrente a Prefeitura Municipal de CUritiba e recorridos Gutierrez; Paula
lk Munhoz e outros, no .tocante a
suscitar matéria constitucional,
acorda o Supremo .Tribunal .Federal, .unAnimemente, declarar a ln·
constltúclorialldade do art. 57,. ·m,
da Lei Paranaense n.0 64, ele 21 de
fevereiro de 1948, e a constitucionalidade da Lei Municipal n.0 401,
de 24 de janeiro de 1952, de .CUrl·
tlba, na conformidade das notas
precedentes, lntl!€l'antes da presente decisão.
.
.
Custas cex-lege:. .
Distrito Federal, 6 de agOsto de
1954. __ José Linhares, Presidente.
- Nelson H'l(hl.gria, Relator.

-1881.• TURMA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO

N.0 22.712 -

PARANÁ

(Questlio Constitucional)

Voto
O Bent&or Ministro Nelson Hur.O art. 22 da
Constltulçlio Federal permite. aos
Estados Federados, de acôrdo com
o qué dispuserem as respectivas
Constituições, a fiscaZil:açllo da Cid·
ministraç4o /iMnceira, eapeciaZ.
mllllté a .ea:ecug4o do orçamento dos
Munlciplos, mas, de modo algum,
autorlza sua Interferência na disci·
pllna · da decretaçlio e fixação do
quantum dos· impostos reservados à
esfera municipal, Podem controlar
leglslatlvamente o emprêgo ou apll·
caçlio da Renda Fiscal dos Munlcl·
pios, no sentido da fiel execução
dos respectivos orçamentos; mas
nlio podem ditar critérios as leis
tributárias ou orçamentárias.
Podem Interferir, sob o ponto de
vista financeiro na Zegis e:eccutio,
mas não na ZegisZatio.
i. o que se depreende inquestionàvelmente, do cotejo entre os artigos 22 e 28, II, letra a, da Magna
carta.
' .· ; i
A decretação de tributos müiti·
cipais é assunto que diz com a Ir·
restrita autonomia municipal. A
únl.ca restr!ção que podem sofrer
aos Munfcfpfos, a tal respeito, é, como diz Sampaio Dória (<Direito
Constituclonab II, pág. 49),, observância dos limites que a Constitu!·
çâo Federal ·lmpOe 1ndistintamente
à União, Estados e Muntcfpios. Ora,
se a Constituição vigente nada diz
sôbre o llm~te da majoraçlio de 1m·
· postos, além de 20%, não pode o
Estado membro Impor aos Mu ·
nicfplos essa limitação, do mesmo
modo que à União seria vedado im·
pô-la aos Estados membros.
Assim, parece-me fora de dúvi·
da a inconstitucionalidade do art.
57, m, da Lei Paranaense n.o 64,
de 21 de fevereiro de 1948 (chamada «lei orgânica dos munici-

gria .(Relator) -

pios), ao dispor que é vedado ao
munlcipio «elevar qualquer impôsto ou taxa, além de 20%, do seu
valor ao tempo do aumento,.
Desde que o lmpôsto municipal
não ultrapasse a capacidade econO.
mica do eontribulnte, isto é, desde
que nlio seja violado o art; 202
da Constituição Federal, nlio pode
o Estado restringir o seu qUan·
tum, notadamente fixando-lhe a
priori um llnQQlimlwm intransponfvel.
Por outro lado, não reconheço a
inconstitucionalidade da Lei Muni·
clpal n.o 401, de Curitlba, lncrepa·
da de bi·tributaçlio.
No Impôsto de Vendas e Consig·
nações, cobrado pelo Estado, o objeto de dlreta e Imediata Incidência é o valor de cada operaçlio
mercantil, ao passo que no Impôs·
to de Indústria e Profissões, decretado pela impugnada Lei Munlci·
pal n.~ 401, o valor das vendas no
exercicio financeiro, de acôrdo com
a declaração do contr:buinte, é apenas um dos elementos que servem
de ba.ae ou estimativa ao lança·
menta do exerciclo seguinte, - cri·
tério que, sem dúvida alguma, aten· .
de à eqüidade e justiça da tributa·
çlio de acôrdo com o próprio art.
202 da Constltulçlio, e já foi ado·
tado, em boa: hora, por grande nú·
mero de municipalidades fora do
Estado do Paraná.
TRIBUNAL PLENtO

RECURSO EXTRAORDIN.ARIO
N.0 22.712- PAR.ANA..
(Matéria Constitucional)
Voto·

O Sr. Ministro Mário Guimari!es
- Sr. Presidente, lamento discar·
dar de S. Ex.a, Sr. Ministro Re·
lator ..
As relações entre os munlciplos
e os Estados são, hoje, limitadas
pela Cori.stltu'çllo de 1946, ·em ou·
tras bases, em têrmos mais precl·
sos que não os da Constituição de

1891.

Como é sabido, após o advento
da República, desmandaram·se os
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munldpios em suas administrações,
tomaram-se insolváveis os mais dêles e, então surgiu por tOda a parte
o desejo de pôr côbro a êsses · des·
mandos e tornar eficiente a admi·
nlstraçlio IllWIICipal.
A ConstitUição de 1946 obedeceu
a essa orientaçlio e dlsplie, no ar·
tigo 23: - (lê).
Mas, no art. 22, prescreve o se·
guinte: «A administração finan.cei·
ra, especialmente a execução do
orçamento, será fiscalizada na
Unilio pelo Congresso Nacional, com
o auxilio do Tribunal de Contas, e
. nos Estados e Municlpios pela forma que fOr estabelecida nas Cons·
titUiç6es Estaduais,.
E a Constituição Estadual que
prescreve a êsse respeito ?

o

Sr. MmiBtro Nelson Hungria

- Ela não estabelece limites de au·
mento. S:sse dispositivo constitu·
clonal diz respeito à execução. O
Estado não pode intervir na legis·
lação fiscal dos municiplos.

o Sr.

Mtniatro Mário Guimarães

- Nesse ponto, parece que divlr·
jo de V. Ex.a. Acbo que, mesmo
na organização, pode intervir, pa·
ra assegurar o bom andamento das
finanças municipais. :8 medida pre·
ventiva. A ·ConstitUição do Paraná
é om·ssa, pergunto ao Sr. Minis·
tro Relator.
O Sr. Ministro NeZBon Hungria
·-~omissa.

o Sr. MmiBtro Mário

Guimarães

- Então concordo com Vossa Ex·
celêncla.
RECURSO EXTRAORDIN..miO
N.o 22:712 - PARANA
Voto
O Sr. Ministro Hall:nemann Guimartfes - Senhor Presidente1 o Su·

premo Tribunal tem aflrmaao que
é licito às ConstitUições Estaduais
restring'rem o poder tributário dos
municlp'os, com o fim de assegurar a boa gestão financeira, nos
têrmos do art. 22 da Constituição
Federal.
·

Se o Estado tem o poder de fi11·
callzar a gestlio financelm, há de
lhe ser conferido, necessàriamente,
o poder de restringir, de acOrdo
com as ConstitUições Estaduais, ·o
poder tributário dos municiplos, pa·
ra que se não dê o desastre há
pouco referido pelo Senhor Minis·
tro Mário Guimarães.
· Afirmou, porém, o Senhor Mi·
nistro Relator, que, na 'Constitui·
ção do Paraná, nlio consta· êsse po.
der de restringir a lei estadual a
competência tributária dos municlplos .

RECURSO EXTRAORDINARIO
N.o 22. 712 - PARANA
Voto

O Sr. MmiBtro Oroaímbo Norw-

to: - Sr. Presidente, concordo com
o eminente Senhor Ministro Relator, embora reconbiça aos Esta·
dos o direito de estabelecer . pa·
dr6es no caso de que se trata.
Mas a Constituição do. Paraná é
omissa, ao propósito, tênnos . em
que acompanho o eminente Senhor
Ministro Relator.
RECURSO EXTRAORDINARIO
N.o 22.712 - PARANA
(Matéria ConsUtuclonal)
Recorrente: Prefeitura Municl·
pai de Curitlba. ·
Recorridos: Gutlerrez. Paulo &
Munhoz e outros.

Dectacto
Como. consta da Ata, a decisão
foi a segUinte: Julgaram consUtu·
clonal a lei municipal e ln.constl·
tuclonal a lei estadual. devendo os
autos voltar à turma para completar o julgamento. Unanimemente.
Não tomou parte no julgamento
o Sr. Ministro Henrique D' Avila.
Ausente, justiflt:!ldamente, o Sr.
Mln~stro Ribeiro da Costa.
Deixaram de oomparecer, por se
acharem em gOzo de licença cspe·
cial, os Exmos. Srs. Ministros Bar·
ros Barreto e Rocha Lagoa, e por
se achar em exe~ciclo no Trlbu·
nal Superior Eleitoral, o Exmo.

,.

'
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Exmos. Srs. Ministros Abner de
Vasconcellos, Afrânio Costa e Ma·
cedo Ludolf. - Otacflio Pinheiro
- Subsecretário.
Junte-se ao Projeto àe Reso·
'buçilo n.0 • 17, àe 1957.
•.

VI'1'0

N.o 1, de 1959

(Parcial)
Do Sr. Prefeito ào Distrito
Feàera.Z a.o Projeto de Lei àa.
Octmaara do Distrito Federal n.O
23-A, d.e 1959, que conceãe abafiO 1»'Qvls6rio a.or servidores do
Distrito Federal, estabelece meàida.s . lirla.nceira.s concomitantes, altera. a. 'tegis'Za{;4o tributária .fta. parte. que menciona e
dá outra.s pr~.

Em 8 de maio de 1958,
G.P.953.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a
V. Ex.•, na forma do I 3.0 e para
os fins do I 4.o (lo art. 14 da Lei
n.o 217, de 15 de janeiro .de 1958,
o Projeto de Lei n.o 23-A de 1959,
da Câmara do Distrito Federal,
que me foi enviado em 30 de abril
próximo passado. Ao referido projeto de lei, que concede abono pro·
visório aos servidores do Distrito
Federal, estabelece medidas . finan·
ceiras concomitantes, e altera a le·
g1slaçllo tributária, prevendo · providências destinadas a incrementar
a arrecadação, apus veto parcial,
por considerar alguns de seus· dispositivos contrários aos interêsses
do Distrito Federal, ou por conte·
rem dlscriminaç!les que, desfavorecendo pessoas e entidades, atenta·
vam contra o principio constituclo·
nal da igualdade de todos perante
a lei, ou por ferirem, ainda, os
artigos 14. § 1.o, e 40 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
Fundamentando a m'nlla decisão
apresento ao Egrégio Senado da
República as raz(!es do. veto opos-

to, enumerando, em anexo, como
parte integrante dêste Oficio, os
dispositivos que não mereceram minhã sanção.
Aproveito o ensejo para reiterar
a V. Ex.a os protestos do meu mais
elevado aprêco e consideração. Josd J. de Bd Freire A~m, Prefeito do Distrito Federal.
Ral:6es do Veto

Oposto à Resolução da CAmara
do Distrito FederalJ.A oriunda do
Projeto de Lei n.o ~A, de 1959,
que concede abono provisório aos
servidores do Distrito Federal, estabelece medidas financeiras con·
comitantes; altera a leglslaçio tri·
butária na parte que menciona, e
dá outras providências.
Estas r~zões do veto integram o
Oficio n.o G. P. 953-59, com que foram encaminhadas ao Senado Fe·
derai.
Vllo concatenadas por arti·
gos, transcritos êstes, para fa·
cllldade. de análise, ainda mes·
mo quando o veto nllo os
abrange prOpriamente, mas os
seu.'! parãgrafos.
..
AltTIOO

u

Relaçio do Projeto:
cO abono provisório é concedido com efeito a partir de 1-0
de janeiro de 1959 e a. atuali-

zOI){I.o do 1»1}amento. relatiuo

aos meses anteriores sere! lei·
ta. em ·tluocUcimos 1HJgos, mensa.Zfnellte, ·a parti.r de Julho do
corrente ano,,

IflcldAotlcia. ào -veto
Ball6es

Deliberei v~tar êste dispositivo
parcialmente, a partir da expres·
são «e a. atua.Ziz04;ilo de 1»1}arntmto

relativo a.os meses anteriores será
feita. em àuodécimos 1HJ!J(J8, meMIÜ·
mente, a 'J)a.rtir àe juZho. dó cor·
rente a.no,, pois a fixação de prazo

ao Executivo para pagamento dos
atrasados está em desacOrdo com
as raz(!es focalizadas quando do
envlo da mensagem respectiva.
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pagamento das parcelas aos resul·
tados das medidas financeiras preconizadas e, principalmente, aos re.
cursos extraordinários decorrentes
da intensificação da cobrança da
Divida Atlva.
A fixação r!gida do pagamento
em duodéclmos e a obrigatorleda·
de da l'quldaçâo dêsse compromisso, jâ a partir de julho do corren·
te ano, frito provocar um abalo nas
fontes de receita de caráter permanente e, conseqüentemente comprometer o prosseguimento das
grandes obras públicas da Cidade,
notadamente aquelas atrlbuidas à
Superintendência de Urbanização e
. Saneamento, onde parte da receita
geral tem destinação especifica e
não pode ser desviada para o pa,!!a·
mento de encargos diferentes. Ade·
mais, as medidas financeiras que o
projeto de lei oferece são destinadas, também, a contrabalançar,
parcialmente, o On.us oriundo do
abono desde a data da sanção da
lei, pois, para atender a êsse en·
cargo ainda se faz necessârlo can·
celar dotaç6es orçamentárias, per·
seguir a melhoria do aparelho arrecadador e Intensificar a fiscaliza·
ção dos demais tributos, destacada·
mente do ImpOsto sObre vendas e
cons"gnaç6es, ban.lndi)·Se a sone,ga·
.cão e a fraude, através da dedu·
çllo de um· processo de contrôle se·
gurQ sObre a entrada e salda de
mercadorias, excluindo-se os atr!lves~adores e pessoas que praticam
atos em detrimento do comércio e
da Indústria legltlmos da Cidade.
SOmente· com os recursos da Dl·
vida Atlva, como antes foi focali·
zado, ou com meios extraordlná·
rios, será passivei pagar-se ·o enr
cargo referente aos meses anterio·
res sem ma'ores perturbações pa·
ra o Plano de Obras da Cidade e
o custeio dos serviços essenciais .
Para .tanto, levar-se-á o uma <Oanta. l!Jspecfab o rendimento daquela
receita e, mensalmente, o Execu·
tivo pagará os atrasados em tantas parcelas quantas venham a eor·
responder ao rendimento obtido com

a cobrança da Indicada Divida, fi.
cando ao seu arbltrio, CI)MO deve
ser, a llquldacllo dos atrasados.
Cabe aqui uma explicaçlio dos
motivos pelos quais delibere! nâo
opor veto parcial ao art'go 1.o do
pr,!>jeto que concede o abono provisório na base de 30%, abolindo
o teto previsto no anteprojeto que
acompanhou a Mensagem número
3, de 23 de marco próximo passado.
Pela redação do anteprojeto, o
abono seria concedido aos servido·
res sObre «os respectivos padrOes
referências, e símbolos ãé ~
mentos, salários do adicional fixo
concedido pela Lei n.o 856, de 24
de agõsto de 1956), dispondo o §
1.0 que quando o «Vencimento, sa·
lário ou remun67'a.ç4o) fOsse superior ao padrão cO) mais o adicional fixo, o que soma a Cr$17.000,00
sõbre esta quantia ·Se calcularia o
abono.
Nestas oondiç6es, pelo antepro·
jeto, todos os servidores teriam o
abono provlsór!o, o~ que percebes·
sem mais de Cr$ 17.000,00 teriam
limitado o abono sõbre essa base.
O projeto suprime o I 1.o do artigo, abolindo, em conseqüência, o
teto proposto. E \10 ccapuh r.on·
cede o abono na ·base cdo~ ·rt>spec·
tivos padrOes, referências, slmbolos, vencimentos, salários e do a1.ll·
cional fixo, , •
A primeira. vista, · pode parecer
que a redação aprovada consubs·
tancia uma redundâilcia, ao se re·
ferir a padrões ·~ rambêm a vencimentos, sabido ~orno é que, por
definição estatutária, vencimento ê
a retribulçlio r.o:rrespondente ao padrão fixado· em lei (árt: 117 do
Estatuto dos Funcionários da' P.D.
F.) e êste, na generalidade, se ex·
prinJi6, pela escala alfabética.
Acontece que, na Pre'fe!tura, exls·
tem ca11gos estlpendiad«;~s com ven·
cimentos especiais, não padronizados alfabeticamente, mas fixa·
dos desde logo na cifra correspon·
dente, verbi gratia. os secretários
gerais, os fiscais do Tesouro e alguns extranumerários contratados.
Todos os demais servidores ou
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agências noticiosas não esportivas,
mas que prestam inestimáveis ser·
viços ·à imprensa falada ou escrita,
!:cariam à margem da isenção com
repercussões até mesmo no custo
dos serviços prestados, o veto vem
restabelecer assim, Igualmente,
igualdade de tratamento a tõdas as
agências noticiosas, de confonni·
dade com o preceito constitucional
e guardando coerência com o texto
da Mensagem n.0 3, ·de 23 de mar·
ço de 1959, que, no artigo 31, dispunha.
:·:
d 1.o do artigo 154, da Lei
n.o 899, de 28 de novembro de
1957, passa a vigOTar com·: a se·
guin.te redaçáo.
«Art. 154 .. , ....... ; ..... · ·
§ 1,0 Ficam isentos de todos os impostos municipais os
jamais, revistas, agencias no·
ticiosas, estações de~ radi(JdifU·
são e televtsão, os estabeleci·
mentoBI de ensJno de todo groo
ARTIGO 34
ou ramo, reconhecidos oficial·
mente, as livrarias e emprllsas
Redação
..··do Projeto:
edit6ras de obms de sua edição,
os teatros, parques de diversões
«0 § 1.0: do artigo ·154, da
e cirCOS),
!Jei 11.0 899, de· 28 de navem- · .
bro de 1957, 'PQ8Sa a· vigOTal' ·
ARTI~'. 47 :
C07IIi a seguinte redação:
Redação do Projetll
«Art. 1M.
~Ari. 47. · - O· imp6st1 só·
bre
vendas e consignações, nos
§ 1.0 Ftcarm istmtos de todos
em que f6r obrigatória a
casos
os tmPQstos municipais os joremissão de «Nota-Fiscal»,. se1·á
Mis, revil!tas, agllncia8 noticiO-· ·
pago em estampilhas, median·
sas esportivas, est~s. de rate selagem de uma das 111ias de
diodifusão e teZeviaao, os esta·
o:Nota-Ftscal»· que acompam,ha
belecimentos de ensino de todo
a mercadoria.. ,
.~grau ou ramo, recon.hecidos
oficialmente, as livrarias e em§ 1.0 ' • • ''' • • • •'' , , ', •:•', •'
. ~sas edit6ras de obras de sua
§ 2.0 . •.................... .
§ 3.0 ..................... .
ediç(lo, os teatros, parques de
diverslles, circos, clubes, fede·
a)
....•••......•....•...•.
r~es ..e COtlfederat;ões despor·
·'''••'t
·•
''
•
twas. . .. .
.
. . . .
b) as ·venda.s rei:r.Zi.iciilas no
Distrito Feaeral, por meio de
I~ado veto:
vefculos quamdo . a mercadoria
/6'1' de. produção ou. fab.ricaçãp
RIJZ6es
de .contribuinte vendedOT e a
11Ua entrega se fizer no próPrio
Vetei · a expressão «espó:rtiT~:o
ato de 'l{cndi;l, .salvo 8e houver
porque a mesma envolve ·uma restrição injustificável, pois outra!l
. obri;qatoritmade ·ue .emiss.4p d.e

taxa!;ão muito elevada. · Por outro
lado,. não haverá debilidade na receita, uma vez que a base de cál·
culo será sõbre o valor locativo
contemporâneo ao lançamento. É
de destacar a atividade hoteleira
que deve ser incrementada, ·como
propôs o Executivo, outorgando
isen!;ão para os hotéis exlsten tes e
para os que vierem a ser construí·
dos dentro de requesltos de capacidade e contõrto com o mínimo
de 120 quartos com banheiros prl·
vativos - como único meio de lm·
pulslonar êsse negócios e desenvol·
ver o tráfego turístico, cujo valor
económico e financeiro tem sido re·
conhecido por todos os países adi·
antados. O veto abrandará a ta·
xação, eis que aquelas atividades,
principalmente a indústria hotelei·
ra irão beneficiar-se com o item
previsto no n.0 6, com a cota variável de 15 % Rôbre o valor locativo.
·
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§ 4.0 ...................... .

I'I!CiUncia do veto.

-

Razões

O veto se impõe para que não se
anule a exceção prev sta na letra
b. Visou o legislador excluir da
norma obrigatória do pagamento
do impOsto por estampilhas as ven.
das realizadas, no Distrito Federal,
por meio de veiculos, quando a
mercadoria fôr de produção ou fabricação de contribuinte vendedor
e a sua entrega se fizer no próprio
ato da venda.
'S:sse estimulo seria anulado, eis
que a lei vigente do Impôsto de
Consumo obr.ga a êsses fabrican·
tes a emissão de notas fiscais.
A prevalecer a norll)a: integr~l·
mente, ela seria contrana aos m·
terêsses do Distrito Federal, po1s
perturbaria a distribuição e a .cir·
cl1lação dos produtos com poss1vel
,agravo no seu custo.
. ARTIGO 65
r •. , " .

Redação do Projeto.
~··

'

'

«Art. 65 - Os parágrafos 1.0 ,
2,0 e 3,0 do artigo 77 do Códi!!O
de Contabilidade Pública do Distrito Federal, aprovado pelo artigo
189 da Lei n.0 899, de 28 de novembro de 1957, só se aplicam aos
contratos cuja duração elevar-se
em Virtude da lei especial, além do
prazo usual de cinco anos.
~/1.!"

§ 1,0 ....•...................
§ 2.0 ...............•..•....•
§ 3.o A revisão constante no~

parágrafos 1.o e 2.o dêste artl·
go só será efetivada quando se
verificar que os preços licitados
não eram inferiores em menos
de 10% (dez por cento) aos preços un'tários constantes do or·
çamento elaborado pela Prefeitura~.
§ 4.~

.......................
.'
...
. . .

· Incidência do· veto. · ·
O § 3.0 do artigo 65 não pode
merecer a minha BOHIÇão, apesar de
reconhecer os Zouvá.veis intuitos que

sua inclusão no texto
do -projeto, em virtude dos· inconvenietlltes que poderá causar, no caso

ditaram a

de 'llf.r a ser convertido em lei, serem superiores aos males que pre·
tende corrigir.

Com efe'to, a sua única vanta·
gem seria impedir a apresentação
de proposta, para a execução de
obras ou serviços, que pelos ·seus
preços fôsse :nexeqüivel e fraudu~
lenta, com a idéia preconcebida de,
imediatamente apos a sua aceita·
ção, o seu autor Vir demonstrar
que houve os acréscimos previstos
nos parágrafos 1.0 e 2. 0 dêste artigo e, portanto, pleitear o reajustamento dos preços unitários de
sua proposta. O inconveniente
apontado poderá surgir quando o
método de reajustamento preconizado fôr diretamente calcado nos
preços de material e de mão-deobra, Isto é, por método do tipo
analitico ou s mllar.
.·
Realmente, poderia haver êsse
perigo se não existisse o § 4.~ d~s
se mesmo artigo, que reza: ·
cA revisão de que tratam os
parágrafos dêste .artigo obedecerá às disposições que o Prefeito aprovar em ato rei!'Uiamentat:, as quais instituirão
critério a ser uniformemente
aplicado· em relação a todos os
contratos por prazo não sujmrior a cinco; anos,.
Há, pois, meio de se evitar o
inconveniente assinalado sem que
se adotem, também. as desvantagens que poderão surgir caso êsse
dispositivo seja conservado na lei.
As desvantagens que poderão decorrer do parágrafo impugnado· são
as seguintes: ·
·
a) fazer com que nenhum :pro·
ponente se aventure a apresentar
oferta inferior em ma's 'de. 10%
(dez por. cento). aos preços · unitá·
rios constantes do orçamento
.. ' ela-·~

~
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borado pela Prefeitura, mesmo que
cAs tarifas dos serviços de
clrcun.stânclas especiais de esto·
transporte coletivo por meio de
ques de materiais que possua, maauto-ônibus, micro-ônibus e
quinaria que disponha ou ainda fabondes serão revistas e .fixa·
tos outros que ocorram, lhe permidas em decreto do Poder Exetam oferecer tal vantagem, com recutivo, competindo ao serviço
ceio de que fatOres não prevlsiveis
do contrõle econômlco e financeiro criado pelo art. 13 da
possam surgir sem que tenham a
possibilidade de se aproveitar d.a
citada lei; ou comissão espec:al designada pelo Prefeito,
cláusula de reajustamento, po's a
proceder aos estudos e verifiela terá renunciado implicitamente
cações necessárias ao cálculo
quando da apresentação de sua proda tarifa, que levará. em conta:
posta;
a) os custos de operação e mab) não ser aplicável no caso dos
dos serviços i
nutenção
preços globais em que os unitários
b)
a
depreciação dos veiculos
que a êles conduziram sejam des·
instalações;
e
conhecidos;
c) a justa remuneração do
c) Impedir que a Prefeitura se
capital
de operaçlio, a qual não
possa beneficiar do reajustamento
poderá
ser superior a 12% (dode preços, mesmo que haja difeze
por
centoh.
rença de mais de 10% (dez por
cento) entre os preços vigentes e
A Lei n.0 843 outorgou expressa·
os contratuais, quando se verif' car
a seu favor a hipótese prevista mente competência ao Poder Exe·
cutlvo para a fixação e reVisão de
neste parágrafo.
A Prefeitura caberá, entretanto, tarifas dos serviços de transnorte
tomar as necessárias providências coletlvo, pondo têrmo a controvérpara evitar que se possa apresen· sias de cunho doutrinár!o acêrca
tar o finlco caso em que o disposi- da mesma competênc:a, a teor do
tivo poderia favorecer a um em- que antes ocorria na própria esfe·
preiteiro de má fé e, se Isto nAo ra da administração local.
Um repasse na legislação mais re·
fôr de todo passivei, que possa
cente,
peculiar à fixação de tarifas
prevalecer.
no Distrito Federal, sobretudo no
AJl'l'lOO '12
que diz respeito à competência puBedaç!Jo do Projeto
ra tanto, põe em evidl!ncia que o
reconhecimento
de tais poderes ao
«Art. 72. Fú!a revogada a
Lei n.o 843, de 7 de maio de Executivo tem constituido assunto
pacifico.
1956:),
Incidbncia do veto.
Lembre-se que ao ensejo da dis·
cussão
do Projeto de Lei n.o 945Total.
R, de 1952, da Câmara do Distrito
Federal, do qual resultou a Lei n.0
Resolvi, ainda, opor veto ao arti- 775, de 27 de agOsto de 1953, a mago 72 do projeto, por entendê-lo téria despertou interêsse em razão
manifestamente contrário aos inte- do veto oposto pelo então Prefeito
rêsses do Distrito Federal.
do Distrito' Federal, ao § l.o, do
A Lei n.o 843, que o dispositivo art. 6.0 , do projeto, que reservatranscrito revoga, deu nova reda· va ao Legislativo competéncia pa..
ção ao art. 6.0 da Lei n.0 775, de m alteraçdo àe tarifas, competén·
27 de agôsto de 1953, nestes têr- cia que, por 1'ôrça do próprio art.
mos:
1.0 do projeto, fõra cometida ao
<Art. 1.10 O art. 6.0 da Lei Executivo.
0
n. 775, de 27 de agôsto de
Aquela época o Chefe do Exec~·
1953, passa a ter a seguinte re· tivo resolveu vetar o mencionado
parágrafo 1.0 ,. do art. 6.0
daçlio:
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«porque no corpo do artigo
reserva-se ao Execut:vo o poder de rever as. tarifas, ao pas·
so que no § ·1.0 estabelece-se
que qualquer alteração caberá
ao Legislativo:..
Como razões de veto, naquela
oportunidade, também foram ali·
nhadas as seguintes:
«Evidentemente se se atribui
ao Executivo a prerrogativa de
fixar «por decreto:. a tarifa
que deve vigorar, lógico que o
exerclclo dessa atrlbu'ção não
pode ficar condicionado ou ads·
trito a. autorização da Câmara.
Há, portanto, uma contradição
e se a Câmara usar da atribui·
ção, estará pelo art. 25 da Lei
Orgânica invadindo competên·
ela do Executivo a cujo Pre·
feito cabe, exclusivamente, a
adm"nistração dos negócios pú·
bllcos locais, ofensa que alcan·
çaria o interêsse do Distrito
Federab. (Diário da Câmara
do Distrito Federal, de 4 de se·
tembro de 1953, páginas 2.2502.251).
Aquêle veto - ressalte-se - foi
confirmado pelo Senado Federal.
Mais tarde, a questão foi reaber·
ta no Legislativo, em decorrência
da Mensagem n.o 30, de 1954, referente à fixação, pela Câmara do
Distrito Federal, de tarifas para o
transporte de bondes desta Capl·
tal.
O parecer da Comissão de Justi·
ça, então, foi concludente:
«Preliminarmente concluímos
não ser função do Poder Legislativo fixar tarifas. No âmbito
federal existe o Conselho Na·
clonai de Tarifas, que fixa as
tarifas das ferrovias dos trans·
portes marítimos e aéreos.
Nunca se solicitou ao Poder
Legislativo Federal lnterven·
çlío no assunto. Não existindo
o Conselho Municipal de Tarifas, órgão que na PDF caberia
decidir sõbre o assunto, pode
o própr' o Prefeito do Distrito Federal, através de Decreto,
fixar tarifas,.

Aliás, nesse sentido, esta Câmara já deu poderes ao Exe·
cutlvo, autorizando «a criar, no
Departamento de Concessões
da Secretaria Geral de Viação
e Obras, o Serviço de Contrõle
Econõmico e Financeiro das
emprêsas concessionárias de
serviço público, ou permlss :a.
nárlas de serviço assim consl·
derados.:. (art. 13 da Lei n.o
775, de 27-8·53). A êsse serviço caberia o estudo da matéria,
a revisão de tarifas, segundo
dispõe taxativamente o artigo
6.0 da mesma lei.
lt verdade que o legislador
pretendeu também participar
do direito de fixar tarifas,
quando Introduziu, no corpo da
lei, o § 1.o do mesmo art. 6.o,
assim expresso:
.
«Não poderá ser estabeleci·
da qualquer modificação de tarifa sem autorização do Poder
Legislativo:..
Mas o parágrafo acima é
uma perfe:ta contradição ao
que restou da Lei 775-53 no
que toca à competência de fi·
xar tarifas, pois que cabe apenas ao Poder Executivo independente de autorização do Po·
der Legislativo». (Diário da Câmara do Distrito Federal, n.o
181, de 10-12·954 págs. 3.416).
Resultou dêsse entendimento da
<Comissão de Justiça a apresentaçã~> do Projeto de Lei n.o 1.501 al·
terando o artigo 6.o da Lei 775, e
dando poderes expressos ao Executivo para fixar tarifas dos serviços .
de transporte por melo de bondes,
ônibus e auto-lotações.
Posteriormente, ao ensejo de
Mensagem n.o 4, de 1956, a Câma·
ra do Distrito Federal dedicou-se
mais uma vez, ao exame dessa competência, destacando-se do parecer
então emitido pela Comissão de
Justiça o segu'nte trecho:
«A matéria submetida a nos·
so exame é de tanta singele·
za que quase dlrlamos ocioso
se torna à Câmara do Distrito
Federal sõbre ela legislar. E

...
·-198dizemos tornar-se quase ocioso Legislativo local tem mantido coesObre a mesma legislar porque: rência em atribuir ao Executivo,
a) já. temos Lei Maior que competência para a fixação de ta·
habilita o Poder Executivo a rifas. Através da Lei 775, na sua
deferir tarifas remuneratórias pr:mitiva redação, bem assim da
aos concessionários do serviço Lei 843 que o projeto revoga, fopúblico (ConstitUição Federal, ram estipuladas condições básicas
art. 151);
para a fixação de tarifas de trans·
portes .coletivos e calcado nelas, po·
b) já. temos lei ordinária
que autoriza o Poder Executi· derá obter o Executivo, por meio de
vo a 'alterar, de seu exclusivo órgãos especializados, os elementos
arbitrio (note-se que usamos imprescindiveis à revisão e fixa·
·essa expressão no sent:do téc- ção de tarifas no setor dos trans·
ntco-juridico, inconfundivel com portes.
. Sendo as tarifas slmples preços
discrição), o Decreto-lei n.0
5.404, de 13 de abril de 1943, de serViços públicos devem ser fi·
modificativo de algumas cláu- xadas pelo Poder Executivo, com
sulas do Decreto-lei n.0 5.162, atendimento dos ditames do pará·
de 31 de dezembro de 1942, o grafo único do artigo 151, da Cons·
qual já autoriZara o exerciclo tituição Federal e das leis ordiná·
dêsse arbitrio; (e p.orque é da rias que estipularem suas bases.
tradição centenária 'do nosso
Ressalte-se que quando a Câmara
Dire .to Administrativo, e tra· do Distrito Federal por ma·s de
dição legislativa até no campo uma vez, com apoio em respeitáveis
particular das concessões de argumentos, sustentou a competên·
carris urbanos e suburbanos, ela do Executivo para a fixação
que ascende às primeiras con- de tarifas, o fêz seguindo orientacessões originadoras das Com· cão já assente em ensinamentos
panhias cFerr.o Carril do Jar· doutrinários do melhor quilate e
dim Botânico, (Decreto Impe- em jurlsprudência copiosa dos nos·
rial n.o 1. 733, de 12 de março sos Tribunais.
de 1856) e de Carris Luz e Fôr·
Com a revogação pura e sim·
ça do Rio de Jane'ro Ltda. pies
ua Lei n. o 43, retirar-se-la ao
<Decreto Imperial n.0 1. 742, de . Executivo competência legal para a
29 de março de 1856), ser atri· fixação de tarifas, bem assim aquebuiçOes do Executivo, a fixação les fatôres de aferição para a sua
de tarifas, inconfundivel com composição, no referente aos trans·
outras atribuições que irroga- portes coletivos; eliminaria, a mais,
vam; à predecessora. do atual dispositivo salutar, qual aquêle conórgão Legislativo do Distrito tido em seu artigo 2.0 , que limita
Federal, a então chamada as alterações tarifárias nas concesdlustrissima Câmara Munici- sões de serviços de bondes à co·
pab do Municipio Neutro (Diá- bertura de custo de operação e ma·
rio da Câmara Mun'cipal n.0 nutencão.
·
41, de 5 de maio de 1956, páSe
revogado
o
preceito,
óbvio
que
ginas· 491-492) •
resultariam novos encargos para a
Resultou dêsse parecer o Projeto administração, que ficaria obrigada
de Lei n.0 50, que dispunha sôbre a remunerar o capital empregado
a competência para a fixação de no serviço de bOndes, cujo obsole·
tarifas de serviços de transportes t:smo e abandJ)no a que foi rele·
coletivos, mais tarde consubstan· gado, por muitos anos, em hipóteciado na Lei n.0 843, que o proje- se alguma justificaria tais despeto em apreciação revoga, no texto sas, de vez que não atende à pre·
vetado.
missa natural do serviço público
l!:sse retrospecto bem evidencia concedido, ou seja, a prestação de
que em diferentes oportunidades, o serviço eficiente .à coletlvtdade,

-mAtente-se· ainda· que a revQgação
pura e simples da Lei 843, como
prev~sta IloO projeto, não importa·
ria em restabelecer o texto revogado do art. 6.0 da Lei 775.
· Decorreria dessa situação ausên·
ela com,pleta de critério, que só da
lei deverá advir, para a composi·
çAo de novas tarifas dos transpor·
tes coletivos .
Na verdade, o dispositivo vetado,
seria revogatório de lei que revo,gou outra, sem contudo, restabelecer o Vigor do texto primitivo.
Ocorreria pura e simplesmente, a
revogação da Lei n.0 843, que revogara, a seu turno, o artigo 6.ó
da Lei número 75, na sua redação primitiva. Mas a revogação
da· última lei, sem a restauração
do texto original, deixaria o Poder
ExP.t:Utivo desprovido de critério le·
gal, portanto Impossibilitado de fi·
xar tar'fas. A propósito, o § 3.o da
artigo 2.0 , da Lei de Introdução ao
Código Civil, não deixa dúvidas
c!alvo disposição em contrário, a lei revogada não se
restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência~.
Na hipótese, Impunha-se com a
revogação - o que não houve proVidência restauradora da lei
primitiva; Impunha-se o revigoramento, o ressurgimento da primeira lei, por efeito repristlnatório da
lei revogadora, a não ser que a Câmara do Distrito Federal, desde
logo convertesse em lei outro critério que entendesse melhor para
a fixação de tarifas do qual seria êsse o desejo do Executivo também compartilhasse o próprio
Legislativo na solução de cada caso
concreto.
Os motivos acima expostos são
suficientes para que se justifique
o veto oposto ao artigo 72 do projeto, lrrecusàvelmente contrário a
lfdimos interêsses do Distrito Fe·
dera!.
ARTIGO

78

Redação do Projeto

«Fica o Prefeito do Distrito
Federal autorizado a permutar

com G Govêrno Federal os lGtes 1, 2, 3, 4 e 5 da Quadra
16-A do Plano da Avenida Presidente Vargas, para nêles ser
construido o Centro de Abastecimento e Distribuição do GGvêrno Federal, pelo mesmo ad·
·ministrado diretamente. ou med'.ante a constituição de Socle·
· dade de Economia Mists, onde
o Govêrno será o maior aclGnista>.
l'IICiUncia do Veto ..

Raz68a
A Idéia de autorizar a permuta
com o Govêrno Federal dos lotes
1, 2, 3, 4 e 5 da Quadra 16-A da
Avenida Presidente Vargas .constl·
tutu, realmente, uma Iniciativa do
Executivo, estando, como está, con·
tida no art. 69 do anteprojeto de
lei que acompanha a Mensagem n-0
3-59.
O profeta de lei proveniente da
Câmara do Distrito Federal, repe·
te, em parte, o que se continha na
aludida proposta do Executivo lo·
cal. Em parte, porque se de um lado
acolhe a permuta, do outro torna
Inteiramente Inócua a destinação
suger'da na aludida mensagem,
que se refere à construção, pelo Govêrno Federal, no terreno permutado, de um órgão 'ctantasmu, ou
seja o «Centro de Abastecimento e
Distribuição do Govêrno Fed~rab
<slc).
! ·, .. ~!
No particular, é de se registrar
a falta de sentido que caracteriza,
data venla, a alteração à primitiva proposta do Executivo, como
ora se contém no art. 8 do projeto da Egrégia Câmara.
No anteprojeto enviado à Cãma·
ra a providência, de lrrecusável ln·
terêsse públjco, estava concebida
nos têrmos que seguem:
cArt. 69 - Fica o Prefeito
do Distrito Federal autorizado
a permutar com o Govêrno
Federal os lotes 1, 2, 3, 4 e 5
da Quadra 16-A, do Plano da
Avenida ·Presidente . Vargas,
para nêles ser construido . o
Centro de Abastecimento e Dls·
1

-200tribulçll.o para o consumo de por inconstitucional e contrário, ao
gêneros, podendo, inclusive, se mesmo tempo, aos interêsses do
julgado mais conveniente, ce- Distrito Federal.
der os imóveis em causa, com
A aprovação dêste dispositivo
o encargo da referida constru- importaria em ingerência do Le·
ção, e para o fim em aprêço». gislatlvo em matéria da exclus:va
A modificação contida no artigo alçada do Executivo, Isso em detri·
em exame, in fine, além de apresen- mento da competência própria que
tar providência" alheatórla ou, até a Constituição delimita a cada po·
mesmo, sem qualquer sent do (fa- der. Sem duvida, o dispositivo em
la-se em Centro de Abastecimento causa, examinado à luz dos prln·
e Distribuição do Govêrno Fede· cip:os basilares que regem a com·
ral, sem alusão a que assunto petêncla privativa do Poder Execudiz respeito êste abastecimento e tivo local constltu'ria flagrante Indistribuiçã.o), constitUi medida que, vasão de atribuições, o que é vedase· acolhida, importaria el!l interfe- do expressamente pela Constituirência in.débta em assunto cuja ção Federal (art. 36).
O artigo 92, vetado, transfere pa·
administração ou gerência, compera
alçada do Leg'slativo encar·
te, pr.vativamente ao Govêrno Fe- gos a tipicamente
administrativos,
deral.
Orgânica, à
atribuidos
pela
Lei
De fato, como seria posslvel sem
competência
do
Prefeito.
ferir a autonomia de cada esfera
Prescreve com efeito, a Lei Org.overnamental, ao arrepio total
gânica
do Distrito Federal - Lei
dos principios constitucionais
n.O
217,
de 15 de janeiro de 1948,
determinar a lei local que a União no seu artigo
24.
teria de adotar esta ou aquela for·
cO Poder Executivo será
ma para gerir os seus negócios ou
exercido pelo Prefeito.
administrar os assuntos de sua
§ 1.o Competlr-lhe-á escompetência ? É entretanto isto,
pecialmente.
exatamente, o que se pretende, no
III - dirigir, superintender
artigo em citação, na sua parte fie fiscalizar oa senviçoa pábU·
nal, impondo, por assim dizer, ao
coa municipais:..
G4>vêrno Federal, a adoção de uma
forma descentralizada de adminisEm decorrência do dispositivo vetrar, através de uma Sociedade de tado passar:a à alçada do Legisla·
Economia Mista, para gerir o cór- t1vo a aprovação do plano anual
gão fantasma:., cuja finalidade es- de obras da SURSAN, ou melhor
pecifica é de todo ignorada.
dito, dependeria da fixação por lei,
Interêsses do Distrito Federal; em cada exerciclo, o seu programa
princlplos básicos da Constituição e anual de obras, matéria que a riaté razões de siso comum, acon· gor é da com,petêncla privativa do
selham, pois, o veto a tudo o que executivo.
·
se contém na parte final do arti·
A Lei Municipal n.o 899, de 28
go 78, do projeto em exame.
de novembro de 1955, instituiu, na
ARTIGO 92
Prefeitura do Distrito Federal, um
Fundo Especial de Obras Publl·
Redação do Projeto
cas, destinado a prover e flnan·
cArt. 92 O plano de obras clar a execução do Plano de Reaanual da SURSAN deverá ser lizações também por ela aprovado
previamente aprovado pela Cã· (·artigo 1.0 ). :S:sse plano foi objeto
mara».
de dispositivo especial, abrangendo
Inciàencia do veto.
cada obra a ser Iniciada, termina·
Total.
da ou prosseguida (artigo 3.0). E
para
a Administração do Fundo
Ra:!6es
Especial
criado, e execução do PlaTambém resolvi vetar o artigo
92 Projeto de Lei n.o 23-A, de 19591 no de Rea11zações, foram delegados
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poderes expressos à SURSAN ber gratificações por serviços
Superintendência de Urban:zação e
extraordinários, ou técnicos,
Saneamento - autarquia criada
acima de Cr$ 5.000,00 (cinco
«nos têrmos desta lei e do seu remll cruzeiros) mensais.»
gulamento, com personalidade juI!~Ci~Uncia do 1J6to.
ridica e autonomia financeira (Lei
Total.
899 - artigos 4.o e s.o) •
Prescreveu o ato Institucional da
Rozóes
SURSAN que seria ela dirigida por
Pretende-se,
através dêsse dispoum Conselho de Adminlstraçll.o,
com a competência para os atos de sitivo, estabelecer um «teto:. para
orientação e fiscalização das atlvi· as gratlf caçOes, por serviços extradades da autarqu:a, cabendo-lhe, ordinários ou técnicos, Isto, ea:cZúsiainda, especialmente, «a'fYT'ovar os vamente, para servidores da PrefeipZanos a111Lais de traba'lll.0 (Lei tura que ora servem na BUBBAN.
899, artigo 7,o - a).
Tal discriminação já, por si só, é
A SURSAN foi instituida, com odiosa, por que visa, sem qualquer
caráter autárquico, dotada de per· ponderável motivo, excluir um gru·
sonalldade juridlca e autonomia fi· po de servidores da partlclpaçll.o de
nancelra, exatamente para que lhe beneficlos estatuidos, sem qualquer
fOsse propiciada liberdade de Ini- limitação, pela Lei n.o 880, de 17
ciativa, dentro do esquema traça- de novembro de 1956, art. 140,
do em lei, para a execUÇII.o das itens m a VII, a todos os que, lnobras públicas programadas. A ex- distintamente, integram os quadros
periência já co.lhlda em pouco mais de pessoal da Prefeitura.
Seria, rigorosamente, uma injus·
de um ano de vigência da lei que a
Instituiu nll.o aconselha modifica· tlç~, e ferido, ao completo, o .prin·
eões substancia's na estrutura do cip10 constitucional - que encontra
611gão autárquico por ela criado. raizes na declaração dos dire'tos do
homem- de que «todos são iguais
O dispositivo vetado traria como perante
a lei,.
conseqüência, se com êle aquies·
Estabelecer-se
um teto, como me·
cesse o Executivo, retirar à autar·
dlda
de
economia,
para a fixaçll.ll
qula uma de suas atribuições es·
de
gratificações,
não
seria, a rigor,
pecificas, qual aquela de elaborar
providência
desaconselhável,
para
o seu programa anual de atlvlda·
astrcnõmica
com
reduzir
a
despesa
des, o que Importaria, na prát'ca,
o
pessoal,
modificado
o
Instituto
em anular a autonomia e o sentido
autárquico que a lei lhe outorgou, para ev:tar abusos. Mas, cercear·
como condições lmprescindlvels à lhe o âmbito, prejudicando, dellbe·
radamente, um determinado •grupo
execução de seus encargos.
de
servldol'es, sem qualquer crlté·
Em rl'sumo: além de constituir
rio,
e fugindo ao cunho da genera·
tiplca Invasão de atribuições de um
não nos parece medida
lldade,
poder por outro, o d.'sposltlvo vecurial.
Longe
disso, afigura-se-nos
tado seria contrário aos reais ln·
providência
odiosa,
parcial, que
terêsses do 'Distrito Federal, que
atenta
contra
o
principio
da igual·
confia na SURSAN, com as caracdade
de
todos
perante
a
lei,
geran·
teristicas que lhe deu a sua lellns·
do
Injustiça
e
descontentamento;
tltuclonal, e com o Regulamento
que a disciplina, em conformidade quebrando .tôda a sistemática es·
com os quais vem cumprindo a sua ·tatutárla que, até aqui - e, quere·
mos crer, que em qualquer parte
tarefa.
do mundo - dá tratamento Igual a
ARTIOO 95
funcionários da mesma categoria.
Registre-se, por oportuno, que n
RedOIJ{Jo do Projeto
situação sui-generis da SURSAN, a
«Os servidores lotados na cujos postos de direcã.o e chefia
SURSAN não poderão perce- não correspondem ainda - porque
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não foram até hoje criados - cargos, em <Comissão, justifica plena·
mente, na maioria dos casos, pa·
gamento de gratificações de certo
vulto, para compensar, na inexis·
tênc!a de tais cargos em comissão,
pesados encargos de chefia e direção, os quais normalmente na Pre·
feitura são melhor estipendiados.
O mesmo se d'ga com referência a
prestação de serviços altámente téc·
nicos, cujo ritmo Intenso e acelerado para cumprimento dos importantes programas de realizações da
SURSAN, justificam, por igual, es·
tabelecimento de gratificações que
possam realmente compensar esforços e servir de estimulo aos
mais capazes.
Acresce ponderar, finalmente,
que a Lei Orgânica do Distrito Federal, através do seu artigo 14, §
1.0, atribui, iniludlvelmente, ao Prefeito.
« ... a iniciativa das leis ...
que alterem as categorias ~o
funcionalismo, os seus vencimentos, e o sistema de remuneração),
Sendo certo que o dispositivo em
comentário pretende - . sem que
pela ~niciativa do Preje~to -:. ai·
terar o sistema de remuneraçao e
vencimentos do funcionalismo, criando inexpl!càvelmente, limitações
P vantagens (gratificações)
que
lhes são. •genérica e amplamente
outorgados pelo Estatut~, em sua
coerente sistemática, óbVIo, pois, a
conclusão de que é manifesta a inconstitucionalidade daquele dispositivo. justificando-se o veto, também sob êste aspecto ..
PROJETO A QUE SE REFERE O
VETO
PROJETO Dlll LEI

N.o 23-A, de 1959
Ooncede abono provisório aos
servidores do Distrito Federal,
estabelece medidas financeiras
concomitant(lB, a~tera a legisla·
ç4o tributária na parte qu~
mB1VJiona e dá outras proVI·
•clbncias.

A Câmara do Distrito Federal;
resolve:
Abono provisório
Art. 1.0 Até que seja aprovado
o Plano de 'C! as si ficação de Cargos
e Funções previsto no art. 40 da
Lei Orgânica de, Distrito Federal,
modificado pela Lei Federal n. 0
2 .452, de 7 de aiJr:J de 1955, é con·
cedido aos servidores, funcionários
e extrun.umerárlos, da Prefeitura
do Distrito Fed1 ral, um abono pro·
v!sório correspondente a 30 %
1trinta por cento) dos respectivos
padrõe:;, referências, símbolos, vencimentos, salários e do adicional
fixo concedido,pela Lei n.0 856; de
24 de agôsto ele 1956.
Parágrafo úuico. Aos atuaís ex~
tranumerários contratados o abono
será concedide: mediante têrmo adi·
tivo.
·
Art. 2.o C abono de 30% (trin·
ta por cento) a que se refere esta
lei é extensivo aos servidores ina·
tivos.
Parágrafo único. Quando os pro·
ventos forem proporcionais ao tem·
PI> de serviço, o abono será calcu·
lado também proporcionalmente.
Art. 3.0 Nenhum servidor poderá receber vencimento, remunera·
cão ou salár'o inferior ao saláriomínimo previsto para o Distrito
Federal, excetuando-se do disposto
no artigo os servidores menores de
18 (dezoito) anos, que não poderão
perceber salário inferior a 50%
(cinqüenta por cento) do salário·
mínimo previsto para o Distrito
Federal.
Art. 4.0 O abono provisório de
que trata esta lei não será, em caso
algum, nem para qualquer efeito, incorporado ao vencimento, remuneração, salário ou proven.to de
!nativos e pensionistas.
Art. s.o O abono de que trata
esta lei não será computado para
efeito de fixa cão de gratificação
adicional por tempó de serviço,
qüinqüênios ou quaisquer outras
gratificações,
Art. 5,0 O disposto nesta lei
aplica-se aos funcionários e servi·
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dores do Montepio dos Empregados
Municipais, dos Departamentos de
Estradas de Rodll!gem, do Tribunal
de Contas e da Administração dos
Estãdios Municipais.
Art. 7.o O abono de que trata
esta lei f:ca sujeito ao desconto le·
gal do vencimento ou salârlo mensal do servidor por ausência ao
serviço ou outro motivo de que resultar aquêle desconto na deVida
proporção.
Art. 8.0 Beneficiar-se-ão, também, do abono provisório de 30%
(trinta por cento) os pensionistas
da Prefeitura e do Montepio dos
Empregados Munic'pals nas mes·
mas condições estipuladas para os
servidores ativos e !nativos.
Art. 9.0 Serã incluído na pro·
posta orçamentãrla relativa a cada
exercício, a verba necessãria para
pagamento, ao Monteplo, do abono
por esta lei concedido aos seus
pensionistas.
Parãgrafo único. O pagamento a
que se refere o art'go 9. 0 será fel·
to ao Montepio dentro do respecti·
vo exerciclo, em duodécimos.
Art. 10. O abono de que trata
esta lei fica sujeito ao desconto le·
gal para o Montepio dos Emprega·
dos Municipais.
Parãgrafo único. O desconto de
1% (um por cento) para o Hospital do Servidor não incldirã sôbre
o abono provisório, ora concedido.
Art. 11. O ab.ono provisório é
concedido com efeito a partir de
1.0 de janeiro de 1959 e a atuall·
zação do pagamento relativo aos
meses anteriores serã feita em duodécimos pagos, mensalmente, a par·
tir de julho do corrente ano.
Art. 12. O abono aos servidores
da Secretaria da Câmara do Dis·
trito Federal fica conced ·do na ba·
se de 30% (trinta por cento), nas
condições estabelecidas na Resolu·
ção n.0 141, de 1959, da Câmara
d,os Deputados.
PariÍigrafo único. Para ocorrer à
despesa com o disposto no presen·
te artigo fica o Prefeito autorizado a abrir o crédito especial de
Cr$ 49.788.000,00 (quarenta e no-

ve milhões, setecentos e oitenta e
oito m1 cruzeiros) o qual serã compensado na forma do disposto no
item III, do § 1.0 do art. 27. do
Código de Contabilidade Pública
do Distrito Federal, aprovado pela
Lei n.o 899, de 1957, com o cancelamento de igual importância na
Verba 000 - Câmara do Distrito
Federal- do Orçamento em vigor,
na fonna seguinte:
Cr$
Cod. Geral 8000 Cód. locall11.1 . . . 44.100.000,00
Cód. Geral 8001 Cód. local 115 .o . . . 468.000,00
180.000,00
Cód. local131.0 . . .
Cód. Geral 8001
Cód. local141.0 . . . 4.040.000,00
49.788.000,00
Art. 13. Fica o Prefeito do J?istrito Federal autorizado a abnr. o
crédito especial até a importância
de Cr$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de cruzeiros) para ocorrer à
despesa, no corrente exerci<;~o, com
o abono provisório concedido por
esta lei aos servidores da Prefeltu·
ra, Montepio dos Empregados Munic'pais, Departamento de Estradas
de Rodagem, Tribunal de. Contas ~
Administração dos Estâd1os Mum· .
cipais, 0 qual serã compensado nos
têrmos das normas contidas nos
Itens I a IV do § 1.0 do art. 27,
do Código de' Contabilidade Pública
do Distrito Federal, aprçvado pela
Lei n.o 899, de 28 de novembro de
1957.
Parãgrafo único. Fica desta·
cada da importân.cia de Cruzeiros
3.000.000.000,00 (três bilhões de
cruzeiros) necessãri~s ao pagamen·
to do abono, a quant·a de Cruzelr~s
86.400.000,00 (oitenta e seis. nulhões e quatrocentos mil cr~Iros)
para pagamento aos pensiOnistas
do Montepio dos Empregado~ Mu·
n.lcipais, no corrente exercic10 de
1959.
Dos Impostos Predial e Territorial

Art. 14. Os artigos 54, 55 e 56
do Decreto-lei n. 0 157, de 31 de de·

-2M·zembro de 1937, passarão a vigorar com a seguinte redação:
«Art. 54. Constituem infrações passiveis de multa, calculada na base do impõsto do
exercício em que elas se verifiquem ou na da sonegação objetivada, imposta pelo Chefe do
Serviço de Vistoria Fiscal do
Departamento da Renda Imob:Jiária, e notificada por via
postal:
a) entrega fora do prazo previsto, das fichas de inscrições e
de alterações, multa de 20%.
b) falsidade das declarações contidas nos documentos
exigidos e legalmente firmados, para comprovação do valor
locativo ou venal, objetivan.do
sonegar os impostos, multa
de 100%.
§ 1.0 Das multas impostas
nos têrmos dêste artigo caberá
recurso, dentro do prazo improrrogável de 30 (trinta) dias,
contados da data da entrega
da respectiva not:ficação, para
o Diretor do Departamento da
Renda Imobiliária, de cuja decisão, dentro de 15 (quinze)
dias, poderá recorrer o contribuinte para o Conselho de Recursos Fisca's, que decidirá em
última instância, na forma do
que preceitua a Lei n.0 646, de
30 de outubro de 1951.
§ 2.o No caso da infração
prevista na letra b d.êste artigo, além da multa que devida
fôr, cabe procedimento criminal contra os responsáveis.
Art- 55- Para cobrança das
multas, o Departamento da
Renda Imobiliária fará inclu'r
o valor das mesmas na gula de
pagamento dos Impostos Predial e Territorial do exercício
saguinte àquele em que se apurar a infração.
Art, 56. As multas, uma vez
incluídas nas gulas de pagamento dos Impostos Predial e
Territorial, ficarão sujeitas aos
mesmos prazos de pagamento,
juros e multas moratórias a

que se subordina a cobrança
dos referidos impostos~.
Art. 15. Os logradouros situados em mais de uma zona serão
classificados pela zona em que tiverem maior extensão.
Art. 16. Os terrenos loteados
cuja área total esteja compreendi·
da em mais de uma zona serão
classificados na zona· mais importante.
Parágrafo ún:co. O disposto neste artigo não se aplica aos terrenos
destinados à agricultura, cujos loteamentos hajam sido aprovados
nos têrmos dos Decretos 9.942, de
29 de setembro de 1949 e 8.386, de
14 de dezembro de 1945, que continuarão classificados na zona ru·
ral, para fins tributários.
Art. 17. Os terrenos que tenham pelo menos metade da área
útil efetivamente cultivada, situados na Zona Suburbana, continuam a gozar da isenção outorgada pelo art. 8.0 , da Lei n.o 764, de
29 de dezembro de 1952, nas condições all mencionadas.
Art. 18. Os valores locativos dos
p~édios ocupados pelo próprio, e
tr. butados dos terrenos situados na
zona suburbana estabelecida por esta lei, não poderão ser alterados
até 1961, salvo em virtude de loca·
ção ou de obras de acréscimo, no
primeiro caso, e de desdobramento
ou loteamento, no segundo.
Do Imp6sto de TranBmiBBão

Ar.t. 19. O adquirente de Imóvel poderá pagar, até 31 de julho
de 1959, mediante requerimento·, o
Impôs to de Transm· ssão de proprleda~e «inter-vivos:~>, pelo valor do
!movei na época da escritura pública de promessa de venda ou se
fôr o caso, da definjtjva de ce~são
de f!ireitos ou da de promessa de
cessao.
§ 1.0 lllsse valor será apurado
mediante a aplicação das regras
contidas no art. 9.0, do Decretolei n.0 9. 626, de 22 de agôsto de
1946, e da Lei n.o 139, de 31 de
outubro de 1948.
§ 2.0 O valor das obras, entretanto, para aplicação do disposto
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neste . artigo, será o da época do
instrumento · público de promessa
de compra e venda, de cess!l.o de direitos <>u da promessa de cessão,
tomando-se, porém, para efeito do
cálculo do impôsto respectivo, O VO•
lume das benfeitorias ex"stentes à
data do pagamento do tributo.
Art. 20. Os conhecimentos relativos ao pagamento do Impôsto de
Transmiss!l.o de propriedade cintervivos» poderão ser admitidos no
ato da lavratura do instrumento
público correspondente à transaç!l.o,
dentro de 5 (cinco) anos, da data
do recolhimento do tributo, desde
que êsse recolhimento ocorra até
31 de agOsto do corrente ano; findo êsses 5 (cinco) anos, deverão
ser submet'dos a revalidação, sujei·
to o objeto da transação a nova
a valiaç!l.o, se fõr o caso.
§ 1.o Os conhecimentos anterio·
res à publicação desta lei têm,
tambêni, para o efeito de que tra·
ta êste artigo, a validade de 5 (cin·
·co) anos a contar da data do reco·
·lhimento do impõsto.
§ 2.o Não se aplica aos certifi·
cados de isenção o que dispõe êste
artigo·,
Art. 21. Fica sujeito à multa
de Cr$ 1.000,00 (hum mU cruzeiros)
o contribuinte que, sem justa cau·
sa, devolver ao Departamento de
origem a guia expedida para reco·
lhimento do Impõsto (!e Transm'ssão «inter..vi.vos», bem como o que,
no prazo de 30 (trinta) dias, con·
tados da publicação do despacho
que fixar o valor para o cálculo do
referido impOsto, não retirar a res·
pectiva guia para pagamento.
· Parágrafo único. A multa de
que trata êste art'go será aplicada
pelo Diretor do Departamento da
Renda de Transmissão <DRT) .
Art 22. O impOsto sôbre a per·
manência de imóvel no patrimõnio
de pessoa juridica, de que trata o
art. 2.o do Decreto-lei n.0 9. 626, de
22 de agOsto de 1946, poderá ser
pago em apólices da Prefeitura do
Distrito Federal, emitidas, de conformidade com a Lei n.0 820, de 22
de julho de 1955, desde que o seu ·

recolhimento se efetue até 31 de
dezembro dêste ano.
Art. 23. Para efeito do cálculo
do Impôsto de Transmissão de propriedade «inter-vivos» fica o De·
partamento da Renda de Transmis·
são (DRT) autorizado a atribuir
valor aos prédios em construção,
par11 o que organizará o seu titu·
lar, anualmente, uma tabela de valores.
Art. 24. Os conhecimentos rela·
tivos ao pagamento do Impôsto de
Transmissão de propriedade dnter·
vivos» no caso do art. 151, da Lei
n.0 899, de 28 de novembro de
1957, só poderão ser admitidos no
ato da lavratura do instrumento
público correspondente à transacão,
até o prazo máximo de um ano da
data do p111gamento da última pres·
tação, prevista no contrato de pro·
messa de compra e venda.
§ 1.0 Findo o prazo, a que se
refere êste artigo, deverão os conhecimentos ser submetidos à re·
validação, sujeito o objeto da compra e venda à nova avaliação, se
fõr o caso.
§ 2.o O Departamento da Renda
de Transmissão (D.R.T.) consignará nos conhecimentos a data do
vencimento da última prestação de·
vida pelo promitente comprador ao.
promitente vendedor.
Art. 25. Nos casos de trans·
missão de propriedade «intei""'Vi·
vos» o valor das obras será o do
ano fiscal em que ocorrer a trans·
miss!l.o, tomando-se, entretanto,
para efeito de cálculo do fmpõsto
respectivo, o montante das obras
existentes à época do instrumento
público de promessa de compra e
venda, quando o adquirente fõr o
promitente comprador originário,
ou à. data da escritura pública definitiva de cessão de direitos, ouando o adquirente fOr o cessionár'o.
Em se tratando de instrumento
particular de promessa de compra
e venda ou definitivo de cessão de
direitos, devidamente registrado no
Registro de Titulas e Documentos,
tomar-se-á o montante das obras
exlstentes à época dêsse reglstro.
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Parágrafo único. Inexistindo os
documentos pllblicos mencionados
neste art:go, ou os contratos parti·
culares deVidamente registrados, o
volume das obras será o da época
em que foi protocolada no Departamento da Renda de Transmissão
(D.R.T.)a guia para pagamento
do respectivo impOsto, ou, em caso
de perempção, o da data em que
se possa verificar o seu· levantamento.
Art. 26. Fica revogado o artigo
l8 do Decreto-lei n.0 9.626, de 22
de·agOsto de 1946.
Art. 27. O valor do bem para
efeito do cálculo do ImpOsto de
Transmissão ccausa-mortls:. será
apurado mediante avallacão judicial.
I ·1.0 Quando se tratar, entretanto, de bem imóvel (terreno ou
fracão ideal de terreno ou prédio)
êsse valor não poderá ser inferior
ao qile servir de base ao cálculo
do ImpOsto Territorial, se o bem
fôr terreno não edificado, ou, se o
bem fOr terreno edificado, não po·
derá ser inferior ao valor venal do
terreno nem ao produto de 12 (doze) vêzes Q val.or locativo.
§ •2.0 Os valores de que trata
êste artigo serão os do ano eni que
.
ocorrer o óbito. ·
' .Art. 28. Ficam cancelados todos os débitos relativos à contri·
buição de calcamento, abolida pelo Decreto-lei n.0 • 8. 303, de 6 de
dezembro de 1945.

Númer~.,
· :1,

2

a
" '

Do I!Pnp<1sto de Indú&trias e
Profissões
Art. 29. O artigo 27 da Lei n.0
820, de 22 de julho de 1955, alte·
rado pelo art. 105 da Lei n.0 899,
de 28 de novembro de 1957, passa
a vigorar com a seguinte redação:
cArt. 27. O ImpOsto lancado
anualmente, será devido por semestre e representado por uma
percentagem sõbre o valor lo·
cativo do Imóvel ocupado pelo
estabelecimento e calculado de
conform'.dade com a seguinte
tabela, com ex.cecão das categorias enquadradas nos itens 9
e 10, as quais continuarão a pagar impôsto fixo:
Art. 3.o Os depósitos ou escritórios localizados fora . das matrizes, respectivas, e nos quais não se
efetuarem operações de compra e
venda, ficam sujeitos à tributacão
dos itens 7 e 4 das tabelas dos
Impostos de Ind'6strias e Profissões
e de licenca para localizacão, respectivamente.
Art. 31. O estabelecimento, cujG
objetivo social se caracterizar ·pela heterogeneidade de ativldades
econOmicas, estará sujeito à imposicAo tributária ainda que determinada espécie de comércio não esteja . inclwda, por motivo de isencão, no campo Impositivo dos Impostos .de Indústrias e Profissões e
de llcenca para localização.

Natureza da atiVidade
Estabelecimentos que explorem a indústria ou
comércio de fogos; que operem em. transaçlles bancárias, seguros e capitalização ....
Estabelecimentos que explorem jogos permitidos, apostas .OU loterias «bofteS), «dancing~»,
cabarés e similares .................... : ..
Guarda-móveis, garagen, hospedarias e casas
de ctamodo . . ............ ,J • • • • • • • • • • • • • • •

Variável
%

60

55
30

'

.,
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·1 Variável
.
.o/o

Número

Natureza da a.tividlade

4

· Estabelecimentos que operem por meio de com:ssões, representações, consignaÇões, correta"
gens, mediação de negócio, ou que sejam agentes de estabelecimentos situados fora do Distrito Federal; os distribuidores exclusivos,
as sociedades de crédito, financiamento ou investimento e as cooperativas de crédito .....
Estabelec . mentos que explorem a indústria ou
. comércio de bebidas alcoólicas de qualquer
·espécie e de fumo sob qualquer :forma .....
Que comerciem com jóias, pedras preciosas e
perfumes estrangeiros; em confecções de lu. xo, agasalhos de luxo e artigos· para jogos;
instituto.s de beleza e hotéis; e estabelecimentos que explorem indústria ou comércio de
. inflamáveis, explosivos ou corrosivos ...... .
·Armazéns gerais, traplches, depósitos e estabelecimentos outros não incluídos em qualquer
item desta tabela ....•............ , . . . . . . . . .
Estabelecimentos que explorem a indústria ou
comércio de. gêneros alimentícios;. hospitais,
casas de saúde, sanatórios, clinicas e ambulatórios; e estabelecimentos profissionais com
mais de três (3) assalariados .... ~ ......... .
Esta·bele'Cimentos profissionais ·com até três (3)' .
.............. , ..... '• ....
assalariados. .
.. ;.,

j
5

6

7·

.8

25
25

55
15

10
5
Fixo
anual

.. , .... , .. ,... Natureza da ativldade

Cr$
•,

·· · ·
Sem· ·base 'Variá'VeZ para o cálcuZo ..
' .Corrétores ·de imóvel, de seguro ou mercado. ria, sindicalizados, desde que exerçam atlvi"
dades em caráter individual ou com até três
(3) assalariados ...... :. ·.......... ·......... .
Profissionais liberais; leiloeiros, despachantes ·e
corretores nomeados pelo Poder ·Público; e
membros ·componentes da Diretoria de Sociedades Ail.ônimas . . ... : . : .................. ·.

9

10

I

·/
I

· Parágrafo único. Os impostos
lançados na conform'dade dêste artigo serão proporcionais ao valor
locativo da ·área: o.cupada pela ati·
vldade tributada ou ao volume do
respectivo negócio, . na impossiblli·
dade de ser determinado o valor loca~ivo aqUI. referido, .a. critério do
Sr.. ·J;>!r~tor. do .. Departame;(Jto de
.'l:'ri!>.uto~
'I;l!V,erso~
,• .
'
. ,CD.T.:p\.
.
...
'

'

:
•'

J'

.·2 .400,00

1.200,00

Art. 32.' As atividades dos· mem·
bros componentes âe' diretal:ia de
sociedades anõnimas serão•'!ança·
das ·uma única, vez, em cada exer·
ciclo, para efeito de cobrarica do
Impõsto de Indústrias e Profissões,
ainda que ·exercidas em mais' de
uma das sociedades da espécie.
Art. 33. A alinea «a,. do. art.
19·da.. Lei
de
· .n.o. '.820,·' de 22" di!' julho
'
.
'
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29 da Lei n.0 820, de 22 de julho de
vigorar com a seguinte redaç!lo:
1955, com a redação que lhes em·
«Art. 117. O lmpôsto de Ii·
prestou a Lei n.0 899, de 28 de
cença assenta sõbre a locall·
novembro de 1957, passam a vigozaçã.o de estabelecimento corar com a seguinte redaçAo:
mercial, industrial ou profissio«Art. 19. .
nal e sõbre qualquer outra que
a) de operações diretas ou
tenha objetlvo de lucro ou re·
indiretas de venda ou locação
muneraç!lo:..
de bens ou coisas nAo peculia·
c:Art. 120. . .•.....
a) de operações diretas ou
res à espécie do oficio ou pro·
flssão explorados:..
indiretas de venda ou locação
«Art. 'ri ...................... .
de bens ou coisas não peculiares à espécie ou oficio ou pro0
I 1. Em se verificando a
flssAo
exploradon.
concordância das atlvldades es·
peciflcadas em qualquer Item
«Art. 131. No caso de inicio de
da tabela a que se refere êste atiVidade, o lmpôsto fixo, a par·
artigo, prevalecerá para o cál· te fixa do lmpôsto e a cota var. áculo da cota variável a percen- vel calculada sõbre o valor locativo.
tagem mais elevada:..
serão deVidos a partir da data da
«Art. 29. No caso de· Inicio concessllo do inicio e pagos em duas
de ativldades, o lmpôsto fixo
(2) cotas: a primeira, prêvlamen·
e a cota variável calculada sõ- te. compreendendo a fração do sebre o valor locativo serão .de- mestre, e a segunda, no· prazo fixa.
vidos a partir da data da con· do pelo Calendário de Cobran.ca de
cessão do Inicio e pagos em Tributos, a que se refere a Parte
duas (2) cotas: a primeira, pre- VI da Lei n.0 820, de 22 de julho
viamente, compreendendo a de 1955,,
fração do semestre e a segun·
Art. 36. Ficam lncluidos na ta·
da, no prazo fixado pelo Ca· bela do art. 125 da Lei' n,o 899, de
lendário de Cobrança de Tribu- 28 de novembro de 1957:
tos, a que se refere a Parte VI
No item 3:
da Lei n.o 820, de 22 de julho
«•.. e as cooperativas de créde 1955:..
dito,.
Art. 34. O I 1.o do art. 154,
citem 7 - Corretores de
da Lei n.o 899, de 28 de novembro
imóvel,
de seguro ou mercadode 1957, passa a vigorar com a seria,
sindicalizados,
desde que
guinte redação:
exerçam
atlvldades
em
caráter
«Art. 154:. . •
individual ou com até três (3)
I 1.o Ficam isentos de todos
assalariados.
os impostos municipais os jor·
Varlávei
Fixo Anual
nais, reVistas, agências noticio·
Cr$
%
sas· esportivas, estações de ra·
dlodlfusAo e teleVisão, os esta·
2.400,00
beleclmentos de ensino de toArt. :rt. Fica excluido do item
do .grau ou ramo, reconhecidos número 6 da tabela do . art. 125
oficialmente, as livrarias e em- da Lei n.0 899, de 28 de novembro
prêsas edltôras de obras de S'lla de 1957, o seguinte:
ediçllo, os teatros, parques de
c •.. e membros componentes
diversões, circos, clubes, fededa diretorla de sociedades anô·
rações e confederações despornlmas,,
tivas•.
Art. 35. Fica acrescentado ao
Do Imp6ato de,. Licença para
artigo 127 o seguinte parágrafo:
zocaZkaçtfo
d 7.o A inobservância ao disArt. 35. Os artigos 117, alinea
posto no § 5.0 dêste artigo su(a» 120 e 131 da Lei n.0 899, de
jeitará o !nfrator. à multa de
I

••••••• I

•••••

o • • • • o.

o •••••••••••

o ••• o • • • • • •

• •••

-209-

j
I

i.

50% sôbre o valor do impôsto
do exercício em que vier ·a ser
apurado o aumento».
..
Art. 38. Para efeito de lançamentos dos Impostos de Indústrias
e P_!'oflssões e licença para localizaçao, correspondentes ao exercício
de 1959, deverão ser comunicados
ao Departamento de Tributos Di·
versos <D.T.D.), no prazo de trin·
ta (30) dias contados de vigência
desta lei, os aumentos dos valo·
res locatlvos dos estabelecimentos,
ocorridos nos exercícios anteriores
a 1959.
I 1.0 A inobservância ao dispos·
to neste artigo sujeitará o infrator
à multa de cinqUenta por cento
(50%) sõbre o valor dos impostos
do exercício de 1959.
§ 2.0 A eritério do Diretor do
Departamento de Tributos Diversos,
poderá ser reduzida, de cinqUenta
(50) para vinte e cinco por cen·
to (25%), a Jlilllta de que trata o
parágrafo anterior, se provado o
pagamento dos Impostos de Indústrias e Profissões e licença para
localização, referentes aos exerci.
cios anteriores a 1959, ou, não havendo débitos, a lmpossibllldade da
comunicação oportuna do aumento
do valor locativo.
Do ImQJOsto sObre Vendas e
Consignações
Art. 39. O I 3.o do art. 34 da

Lei n.o 899, de 28 de novembro
de 1957, passa a vigorar com a se·
gu:nte redação:
cart.M. . .... ·-· .............. .
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1 3.o Se a Importância estimada
não fõr suficiente para cobrir o
impõsto devido sõbre as operações
realizadas, o contribuinte recolherá a diferença na forma que o Re·
guiamento determinan.
Art. 40. São Isentos do impôsto:
, 1 - a primeira operação de ven·
da ou consignação efetuada pelo
pequeno produtor, assim definido,
quanto ao agropecuário, avicultor e
hortigranjeiro, o que cultive até
25 (Vinte e cinco) hectares de ter·
ra; e nos demais casos aquêle que
tiver produção anual não superior a

10 (dez) vêzes o salário-mínimo
anual vigente no Distrito Federal.
Art. 41. o § 3.0 do art, 53 da
Lei 899, de 28 de novembro de
1957, passa a ter a segUinte reda·
ção:
«§ 3.o A Prefeitura realizará se·
mestralmente um concurso ao qual
concorrerão os certificados emiti·
dos e entregues até .15 de junho
e 15 de dezembro, respectivamente,
com os seguintes prêmios em dinheiro por série:
1 prêmio de um mll.hão de cru·
zeiros. ·
1 prên:lio de duzentos mil cru·
zeiros.
5 prêmios de cem mil cruzeiros,
10 prêmios de cinqUenta mil cruzeiros.
50 prêmios de dez mll cruzeiros.
100 prêmios de cinco mil cruzei·
ros.
.
200 prêmios de dois mil cruzeiros.
Art. 42. No art. 18 da Lei n.o
899, de 28 de novembro de 1957,
que dá nova redação à alínea «h»
do artigo 4.o da Lei n.o 687, de
29 de dezembro de 1951, onde se
lê: n.as mercadorias- Leia-se: nas
mercadorias illlJlortadas .
Art. 43. ·No art. 18 da Lei n.o
899, de 28 de novembro de 1957,
que dá nova redação ào I 1.0 dO"
art. 4.o da Lei n,o 687, de 29 de
dezembro de 1951, onde se lê: pelo
vendedor ou comprador - Leia·
;e: pelo vendedor ao comprador.
Art. 44. No art. 18. da Lei n.o
899, de 28 de novembro de 1957,
que dá nova redacão aos U 1.0 ,
a.o, 4.o e s.o do art. 5.0 da Lei
n.0 687, de 29 de dezembro de 1951,
onde se lê §§ 1.o, 2.0 , 3.0 e 4,o, leia·
se, respectivamente: 11 1.o, 3.o, 4.o
e 5.0 •
•
Art. 45. No art. 18 da Lei n.0
899, de 28 de novembro de 1957,
que dá nova: redação ao parágra. .fo único da art. 6.o da Lei n.o
687, de 29 de dezembro de 1951, onde se lê: !rações de centavos ·Le'a-se: frações de cruzeiros.
Art. 46. O art. 17 da Lei n. 0
687, de 29 de dezembro de 1951,

-210Passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo a.o:
«§ 3.0 O cvisto» fiscal não
importará quitação do im·
pôsto,.
Art. 47. O Impõsto sObre Vendas e Consignações, nos casos em
que fOr obrigatória a emissão de
«Nota-Fiscal», será pago em es·
tam.pilhas, mediante sela.gem de
uma das vias da «Nota-Fiscal» que
acompanha a mercadoria.
A 1.0 As estampilhas serão apostas na cNota-Fiscab e inutilizadas
de acôrdo com as normas que o Regulamento estabelecer.
§ 2.0 Será .facultada a utilização de máquinas de selar para a
selagem de cNota"Fiscab.
§ 3.0 Excetuam.se dêste artigo:
a) as vendas a particular, ·com
remessa de mercadoria a compra·
dor domic liado no Distrito Federal
ou em municípios circunvizinhos,
salvo se houver obrigatoriedade dP.
emissão de «Nota-Fiscal» prevista
em lei federal;
b) as vendas realizadas no Distrito Federal, por meio de veículos,
quando a mercadoria fôr de produção ou fabr:cação do contribuinte
vendedor e a sua entrega se fizer
no próprio ato da venda, salvo se
houve obrigatoriedade de emissão
de cNota-Fiscal» prevista em lei fe.
'
deral;
c) os casos especiais a que se
refere o art. 48 da Lei n.o 899, de
28 de novembro de 1957.
§ 4.0 Nos casos previstos neste
artigo, responderá solidàriamente ·
com o vendedor pelo pagamento do
impõsto,·sem prejuízo das penalidades cabiveis na espécie, todo aquêle que entregar, remeter, transportar, receber ou armazenar mer·
cadoria desacompanhada de «No·
ta-Fiscal» ou acompanhada de «No·
ta-Fiscal» não selada, insuficiente
ou irregularmente selada ou sem a
declaração expressa de que a operação está isenta de selagem ou
do pagamento do impOsto.
Art. 48. As infraç!les relativas
ao Impõsto SObre Vendas e Con·
signações serão apuradas median·
te not:ficação ou auto de infração,

conforme o Regulamento determi·
nar.
Parágrafo único, Nos casos de
notificação será observado o se·
guinte:
a) o débito deverá ser liquida·
do dentro em cinco (5) dias con·
tados da data da ciência da notifi·
cação e a multa prevista será reduzida a 50% (cinqUenta por ce11r
to);
b) se o pagamento não fôr efe·
tuado no prazo f'xado na alinea
anterior será instaurado processo
fiscal na forma da legislação conum em vigor, ficando o infrator
sujeito às penalidades · previstas
para as infrações constatadas, sem
direito aos favores de que trata o
arti.go 44 da Lei n.0 889, de 28 de
novembro. de 1957,
Art, 49. No art. 44, da Lei 899,
de 28 de novembro de 1957, a ex·
pressão cantes da decisão de pri·
meira instância,, fica substituida
i;lelo segUinte: «dentro em cinco
<5> dias contados da data do auto
de infracão».
Art. 50. A execução dos serviços atin.entes à fiscalização de impOsto sõbre vendas e consignações
e de qualquer tributo a cargo do
Departamento da Renda Mercantil CGmpetirá às Inspetorias Gerais
Mercantis,. diretamente subordinadas ao Diretor do DRM.
Art. 51. Caberá a cada Inspetor Geral Mercantil, na forma do
artigo anterior, a direção de uma
Inspetoria Geral Mercantil.
·
Art. 52. As Inspetorias Gerais
Mercantis serão constituldas de
modo a que, em seu conjunto, possibflltem a execução concomitante
das várias modalidades de fiscalização e perm'tam a descentraliza·
ção ou a centralização de ativida·
des fiscais, de acõrdo com a conveniência do serviço.
Art. 53. A organização administrativa e a jurisdição fiscal das Inspetorias Gerais Mercantis serão determinadas, no Regulameto, segundo a natureza de seus encargos.
Art. 54. As Inspetor'as Gerais
Mercantis poderão ainda, dentro
das suas jurisdiç6es fiscais,. orga-

'i

-211-

'I

''

I

1
\

nizar os cadastros, efetuar, o contr61e de pagamento do impôsto e
executar quaisquer outros serviços
relacionados com o impõsto.
Art. 55, Incluem·se entre as atribuioões dos Inspetores Gerais Mer·
cantis as seguintes:
I - dirlg.r a execucllo dos tra·
balbos a seu ca1:1go;
, II - distribuir os serviços aos
funcionários sob sua direcão;
III - promover a fiscalização;
IV - ordenar diligências e tnspeclonar, quando julgar oportuno,
os estabelecimentos dos contr;buln·
tes;
V - emitir, pareceres e proferir
despachos saneadores lnterlocutó·
rios em processos, relativos às atlvldades da Inspetoria Geral Mercantil sob sua dlrecão, bem como
os finais, quando couber na sua ai·
cada;
, VI ·- propor a lnterdlçllo do es·
tabeleclmento e promovê Ia, quando
devidamente autor;zada;
VII - proVidenciar a apreensão
de mercadorias;
VIII - instaurar pr!>eessos de
avaliação nos casos previstos pelo
Regulamento;
, IX - propor a adocão do regi.
me de arbitramento e bem assim a
revisão dos indlces .fixados;
X - elaborar mensalmente, rc·
latório das ativldades da Inspetorla Ge~:~al Mercantil, sob sua di·
recllo;
Art. 56. O SerViço de Fiscalizacão da Renda Mercantil (2-RM)
passa a denomlnar.se SerViço de
Administração (2-RM), com atrlbuiQlles de caráter administrativo e
estatistlco, conforme o Regulamen·
to determinar.
,
DoR preços públicos
Art. 57. Os trabalhos ou aervl·
ços executados ou prestados facultafvamente pela Prefeitura do Dls·
trlto Federal, mediante solicitação
de quaisquer pessoas, serllo remunerados de acôrdo com os preços
fixados pelo Executivo, levando-se
em conta o custo respectivo.
Art. 58. As Secretarias Gerais,
por si ou por Intermédio dos De·

partamentos ou Serviços que lhe
são afetos, baixarão, quanto à
execucão de trabalhos ou serviços
da espécie, que lhes sejam mais comumente solicitados, relação de
precos, os quais deverão ser slstemàticamente atualizados, sempre
que necessário.
Parágrafo único. Os preços dos
trabalhos 'OU serviços de que trata a
presente lei, não previstos nas , relações, serão fixados pelo titular
da Secretaria Geral correspondente, mediante proposta circunstan·
c~ada da repartição Incumbida da
execução dos mesmt>s.
Art. 59. Os impressos confeccionados para o fim de serem prestadas declarações à Prefeitura do
Distrito Federai poderão ser fornecidos gratuitamente aos interes·
sados, quando assim o decidir a Ad- ,
mlnlstraçllo.
Art. 60. Os preços relativos aos
trabalhos ou serviços aos quais alude a presente lei, serão cobrados
por melo de guias ou de estampl·
lhas especiais .
Art. 61. Ficam revogadas como
textos legais, as dfscrlmfnac&s de
preços constantes dos seguintes dispositivos::
No Decreto n.o 121, de 14 de no·
vembro de 1936:
Os 'nclsos 3 a 12 do art. "35,
os n 1,0, 2.0 , 3.0 e 5.0, e a J)arte
final c:to § 6.0 , com suas aHneas
a e b, todos do mesmo art. 35;
o inciso 5 da Tabela do art. 38,
bem como os U 3.o, 4,o e 5,o
todos do mesmo art. 38; o
art. 39 e seus parágrafos, exceto o § 1.0 •
No Decreto-lei· n.0 157, de 31 de
dezembro de 1937:
A palavra «'gratuitamente, exls·
tente no § 1.o do art. 7,0;1 no art.
a.o; nas allneas a e b do § 1.0 do art.
9.o; no § 1.o do art. 25: nas alinens
a e b do § 1.0 do art. 26.
No Decreto-lei n.0 2.049, de 29·de
fevereiro de 1940:
Os Incisos 2 e 3 e as taxas fixas
dos ns. I e II do Inciso 5, todos da
Tabela H.
,
No Decreto·lel 2.740, de 4 de novembro de 1940 (tomando-se como
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Volume n da Coletànea de Legisla·
Cão Vigente, ed. da Imprensa Na·
clonai de 1947, páginas 518 e seguintes):
Os ns. 1 a 214 e 216 a 220 da
Tabela A; os ns. 228 a 274 da Tabela B; os ns. 275 a 277 .da Tabela C; os ns. 323 a 334 da Tabela D; os números 349 a 353, 357
a 365 e 368 a 376 da Tabela E i
bem como os artigos 6.o e 14 dêsse
mesmo decreto-lei.
Na Lei n.o 318, de 29 de janeiro
de 1949.
A Tabela A, integralmente; o
n,o 1 da Tabela C, com todos os
seus itens e alineas; o item I do
n.o 9 da Tabela D e tOda a Tabela
E da mesma lei.
Parágrafo único. tsses dispositi·
vos continuarão á vigorar como
simples tabelas de preços, até que a
Administração estabeleça novas ta·
belas na forina do art. 2.0 desta lei'
Disposições
Gerais
Art. 62. Passa a denominar-se
Serviço de Fiscallzaçli.o e. Avaliação
(3 R. T. ) o atual Serviço de Coordenaçli.o (3 R. T.) do Departa·
mento da Renda de Transmissão
(D.R.T.) da Secretaria Geral de
Finanças.
· .
Art. 63.
As multas por infra·
ção de po11tura municipal ficam
acrescidas em todos os casos de
100% (cem· por cento), estabeleci. do, entretanto, um mlnim.O de Cr$
500,00 (.quinhentos cruzeiros).
Art. 64. O «habite-se» provisó·
rio de que trata o art. 25, do Decreto n.o 7 .363, de 25 de setembro
de 1942, somente será concedido
após a apresentaçli.o de recibo de
entrega no Departamento da Ren·
da Imobiliária (D.R.I.) da ficha de
in.scriçli.o imobiliária.
. Parágrafo único. Concedido o
«habite-se» provisório na forma
dêste artigo, o ·Departamento'' da
Renda Imobiliária (D. R.I.) promoverá o lançamento para paga·
mento do ImpOsto Predial, toman·
do por base, para efeito. da ·apuração do valor locativo, a área efeti·

vamente ·con.Struida, nà hipótese de
ocupação pelo próprio, ou a rimda máxima produzida pelo !mó•
vel, no caso de locação, exonerando
o terreno do impOsto territorial na
forma do que preceitua a Lei n.0
764, de 29, de dezembro de 1952.
Art. 65. Os I§ 1.o, 2.o e 3.0 do
artigo 77 do Código de Contabili·
dade Pública do Distrito Federal,
aprovado pelo art. 189 da Lei n.0
899, de 28 de novembro de 1957, só
se aplicam aos contratos cuja duraçli.o elevar-se, em virtude de lei
especial, além do prazo usual de
cinco anos.
§ 1.o A revisão dos demais con·
tratos poderá efetuar-se indepen·
dentemente de cláusula expressa,
desde que os preços unitários posl·
tivem variações minlmas de 10 %
(dez por cento), para mais ou para
menos, inclusive pela criação, au·
mento ou diminuição de impostos,
taxas e encargos sociais oú altera·
ções dos indices do salárlo-minimo.
§ 2.0 O disposto no parágrafo
anterior se apl ca aos contratos de
preços globais, em relaçli.o aos pre·
ços dos itens que sofrerem variações.
§ 3.0 A revisão constante nos §§
0
1. e 2. o dês te artigo 'só será efetivada quando se verificar que os
preços licitados não eram inferiores
em menos de 10% (dez por cento)
aos preços unitários constantes do
orçamento elaborado pela Pre!ei·
tura .
§ 4.o A revisão de que tratam os
parágrafos dêste artigo obedecerá
às disposições que o .Prefeito apr~
var em ato regulamentar, ·as qua1s
Instituirão critério a ser uniforme·
mente aplicado em relação· a· todos
os contratos por prazo não superior
a cinco anos.
Disposições Tra.nsitimas
. Art. 66. O ImpOsto de Transmissão causa mortis, se recolhido até
o dia 31 de dezembro de 1959, fi·
ca dispensado da cobrança dos ju·
ros moratórias de 6% (seis por
cento) de que trata o artigo 56 do
Decre~o n.o 4 .613, de 2 de janeiro
de 1934, sendo permitido, no ,mcs·
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mo prazo, o pagamento na base de
50 por cento (cinqUenta por cento)
em apólices da Prefeitura· do Distr.to Federal, emitidas de confor·
midade com a Lei n.0 820, de 22
de julho de 1955, nas sucessões
abertas até o dia 31 de dezembro
de 1954.
Art. 67. Até 31 de dezembro de
1959 o impôsto sObre as transa·
Qlles econômicas previstas no art.
58, inciso IV, da Lei n.o 899, de
28 de novembro de 1957, poderá
ser recolhido em apólices da Prefeitura do Distrito Federal emi·
tidas de conformidade com a Lei
n.o 820, de 22 de julho de 1955.
Art. 68. Ficam reduzidos de
50% (cinqUenta por cento) da mui·
ta de mora e. dispensados dos res·
pectlvos juros os débitos lançados
na Divida Atlva, relativos aos Im·
postos de Indústrias e Profissões,
de licença para localização e terri·
torlal, se pagos até 31 de julho
do corrente exerci cio ..
Art. 69. Serão reduzidas à metade do respectivo valor as multas
por infração de postura mun'ci·
pai, cuja Imposição remonte a pe·
rlodo ·anterior ao exerciclo de 1959,
desde que efetuado o pa.gamento
até 31 de julho do corrente ano.
Art. 70. Gozarão do abatimen·
to de 50%' (cinqUenta por cento)
dos tributos a que estiverem sujeitos os terrenos ainda não inscritos para pagamento do Impôsto
Territorial, desde que diligenciada,
pelo respectivo proprietário ou responsável, a inscr'ção no Departamento da Renda Imobiliária (D.
R.I. ), até 30 de junho, e promovido o pagamento total do débito até
31 de julho do corrente exercicio.
Art. 71, Ficarão exoneradas das
multas previstas na a!inea a do
artigo 12 desta lei, os proprietários
ou responsáveis por imóve's que
apresentarem as respectivas fichas
de inscrição ou de alterações até
o dia 30 d.e junho do corrente ano.
Art. 72. Fica revogada a Lei
n.0 843, de 7 de maio de 1956.
Art. 73. Fica o Prefeito autorizado a firmar convênio com o
Banco Nacional do Desenvolvlmen.-

to Econômico a fim de estabelecer medidas para o financiamento das organizações, que operam,
dlreta ou indlretamente, com gêneros alimentiflcos, a fim de diminuir o custo de vida no Distrito Federal.
Di8poaiçõea diversas

Art. 74. Fica prorrogado para
31 de dezembro de 1960 a autoriza.ção para emitir as apólices de que
trata a Lei n.o 820-55.
Art. 75. Fica o Prefeito do
Distr:to Feãeral autorizado a abrir
à Secretaria Geral de Finanças o
crédito especial de Cr$ 650.000.000,00
(seiscentos e cinqUenta milhões de
cruzeiros), para atender ao pagamento em apólices emitidas na
fo.rma da Lei . n.o 820, de 22 de
julho de 1955, e pelo seu valor nominal, de sentenças judiciais cujos
beneficiários manifestarem, expressamente, a sua concordância
perante o Egrégio Tribunal de
Justiça do Distrito Federal.
Parágrafo único. O crédito a que
se refere êste artigo terá validade
por dois exer.ciclos e será compensado nos têrmos do Item IV, do §
1.0, do artigo 27, do Código de :Contabilidade Pública do Distrito Federal, aprovado pela Lei n.o 899,
de 28 de novembro de 1957, com o
produto e a emissão dos titulas de
que trata o art. 1.o da invocada
Lei n.0 820-55.
Art, 76. Fica o Prefeito do
Distrito Federal autor'zado a abrir
um crédito especial até o valor de
Cr$ 650. 000. 000,00 (seiscentos e
cinqUenta milhões. de cruzeiros),
com vigência por dois exercidos
para atender ao pagamento em
apólices emitidas na forma da Lei
n.o 820, de 22 de julho de 1955, e
pelo seu valor nominal· das dividas
reconhecidas administrativamente
e já relacionados.
§ 1.0 Os pagamentos de que
trata êste artigo obedecerão à ordem cronológica do relacionamento
das dividas,
§ 2.0 As importâncias Inferiores
a Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros)
serão pagas em moeda corrente,
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êste artigo será compensado nos
têrmos do item IV, do ·§ 1.0 , do
artigo 27, do Cód'go de Contabilidade Pública do Distrito Federal,
aprovado pela Lei n.0 899, de 28
de novembro de 1957, com o produto e a emissão dos titulas de
que trata o art. 1.0 da inv~ada
Lei n.o 820-55.
Art. 77. Fica o Prefeito do
Distrito Federal autorizado a abrir
um crédito especial de até 10 milhões de cruzeiros, para que possa
a Prefe ~tura do Distrito Federal
assumir o encar.go do pagamento
do Impôsto de Renda que está sendo reclamado pela Divisão do Impôsto de Renda sôbre os prêmios
dos 'Certificados de que trata o §
3.0 do art, 53, da Lei n.0 899, de
28 de novembro de 1957, cuja compensação se fará com o cancelamento de igual importância no orçamento vigente, na forma do
item III, do § 1.0 do artigo 27, do
Código de Contabilidade Públ:ca
do Distrito Federal.
Art. 78. Fica o Prefeito do Distrito Federal autorizado a permutar com o Govêrno Federal os
lotes 1, 2, 3, 4 e 5 da Quadra 16-A,
do Plano da Avenida Presidente
Vargas, para nêles ser construido
o Centro de Abastecimento e Distribuição do Govêrno Federa1; pelo mesmo administrado d .retamente ou mediante a constituição de
Sociedade de Economia Mista, onde o Govêrno seja o maior acionista,
Art. 79. Fica o Prefeito do Dis.
trito Federal autorizado a permuta:.:, com imóveis da Prefeitura do
Distrito Federal, terrenos da Fundação Getúlio Vargas e terrenos
necessários à urbanização das áreas
do Parque Urussumirim, destinado
à Feira Permanente de Amostras c
onde será realizada a grande exposição permanente e os festejos comemorafvos da passagem do 4.o
Centenário da Cidade do Rio de
Janeiro.
Art. 80. Fica o Prefeito do Distrito . Federal autorizado a emitir
· §

«Obrigações da Cidade do Rio de
Janeiro, até o limite de Cruzeiros
2.000.000.000,00 <dois bilhões de ,cruzeiros) para atender ao desenvolvimento de obras públicas e à liquidação da Divida Flutuante.
Parágrafo único. O Prefeito
dentro de 60 dias apresentará à
Câmara o Plano de Desenvolvimento de Obras Públicas, a que
se refere o presente artigo. .
Art. 81. As obrigações referidas no artigo anterior vencerão
juros simples de 5% (cinco por
cento) ao ano, que serão acumulados e pagos na ocasião do resgate,
juntamente com o principal.
Art 82. O valor nominal de
cada Obrigação será de Cr$ 500,00
(quinhentos cruzeiros), podendo a
Prefeitura emitir titulas múltiplos
ou, provisOriamente, cautelas representativas dos titulas.
Art. 83. A emissão, não poderá
ser feita abaixo do tipo 90.
Art. 84. As Obriga!)é5es poderão
ser entregues em pagamento de dividas, caucionadas em garantia ele
empréstimos e vendidas diretamente pelo Banco da Prefeitura do Distrito Federal S. A. ou por outros
estabelecimentos bancários, caixas
econômicas, córretores de fundos
públicos ou emprêsas devidamente
autorizadas para a venda de titulos. a prestações.
Art. 85. A Prefeitura do Distrito Federal, para a venda das
Obrigações, poderá abonar aos intermed ários, constantes do artigo
anterior, uma comissão até o máximo de 3% (três por cento), desde que seja respeitado o limite fixado no art. 74 desta lei.
Art. 86. O resgate das «Obrigações da Cidade do Rio de Janeiro» deverá se proceder, a partir
de 1962, em parcelas anuais de Cruzeiros 200. 000. 000,00 (duzentos milhões de cruzeiros) .
Parâ.grafo único. Bsse resgate
far-se-á ao par, mediante sorteio
a ser regulado em Decreto Executivo, realizado dentro da primeira quinzena de dezembro de cada
ano.
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Art. 87. As «Obrigações da C!-.
dade do Rio de Janeiro), no periodo de 1959 a 1971, concorrerão,
mensalmente, a sorteios com prêmios, realizados no dia 15 de cada
mês.
Art. 88. O valor total dos prêmios mensais será igual a 2%
(dois por cento) da clrculaçãG efetiva existente no último dia útil do
mês anter;or ao sorteio.
Parágrafo único. Haverá 6 (seis)
prêmios mensais sendo 1 (um) correspondente a 50 % (clnqüenta por
cento) do total calculado na forma
do artigo anterior e 10 (dez) outros correspondentes, cada um, a
5% (cinco por cento) daquele valor.
Art, 89 .. Em caráter excepcional dar-se-á, no dia 15 de dezembro de 1959, um sorte:o com a distribuição de prêmios no valor mínimo de Cr$ 600.000,00 (seiscentos
mil cruzeiros), mantida a proporcionalidade prevista no parágrafo
único do art. 79, podendo ser de
valor superior caso ultrapassado
o indlce estatuido nesta lei.
Art. 90. Os Orçamentos do
Dlstrlto Federal, a partir de 1960
até 1971, consignarão dotações próprias necessárias à execução desta lei.
Art. 91. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito especial de Cr$ 50.000.000,00 (clnqüenta milhões de cruzeiros), com
vigência por dois exercfclos, para
atender tôda e qualquer despesa
relacionada com a emissão e lançamento das «Obr'gações da Cidade do Rio de Janeiro,, Inclusive ao
pagamento do prêmio excepcional
previsto para o dia 15 de dezembro
de 1959 e comissões aludidas no
art. 76 desta lei.
Parágrafo único. O crédito de
que trata êste artigo será compensado na fonna do disposto no Item
III, do § 1.o, do art. 27, do Códi·
go de 'Contabilidade Públ'ca do
D'strlto Federal, aprovado pela Lei
n.0 899, de 28 de novembro de
1957.
Art. 92. O plano de obras anual
da SURSAN deverá ser préviamente aprovado. pela Câmara,

Art. 93. A partir de 1.0 de ja·
neiro de 1960, a Prefeitura poderá
admitir a troca de apólices do Plano cB,, da Lei n.o 820, de 22 de
julho de 1955, pelas Obrigações
emitidas na forma desta lei e na
proporção de urna daquelas apólices por duas destas Obrigações.
Art. 94. .As cObr'gações da Cidade do Rio de Janeiro, poderão ser
recebidas em caução, pelo seu valor nominal, em .garantia dos contratos de execução de obras.
Art. 95. Os servidores lotados
na SURSAN nlio poderão perceber gratificações por serviços extraordinários ou técnicos, acima de
Cr$ 5.000,00 <cinco mil cruzeiros>
mensais.
Art. 96. Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Distrito Federal, . . . de . . . de
1959.
Presidente ................... .
1.o Vlce-Presldente .......... .
2.o Vlce-Presidente .......... ·
1.o Secretário .............. ..
2.o Secretário ............ · · · ·
3.o Secretário .............. · ·
4,0 Secretário
............... .
A ComiBBão de ConBtituiçdo e

Justiça.
OF.lCIO DO PRESIDENTE DA

COMISSÃO DE SEGURANÇA
NACIONAL, NOS SEGUINTES
'It:RMOS:
DC,CSN.OF•n. 0 15
Em 2Q de abril de 1959.
Sr. Presidente.
Tenho a honra de comunlcar a
V. Ex.a que a Comissão de Segurança Nacional, em reunião realizada a 16 do corrente, deliberou,
de acôrdo com o preceituado no art.
325, n.0 1, do Regimento Iriterno,
propor que o Projeto de Lei da
Câmara n.0 3.311-B-53 (no Senado 333-56) e o Projeto de Lei do
Senado n.0 12-58, aguardem a che·
gada de proposições sôbre os mesmos assuntos, ora em final de tramitação na Câmara dos Deputados.
Aproveito o ensejo para renovar a
v. Exa. os meus protestos de elevado aprêço e dlstlnta consldern-
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ç!io·. - Jefferson de Aguiar, Presidente da Comissão de Segurança
Nacional.
REQUII:RlllmN'ro ,

N.o 89, de 1959
A Comisslio de Segurança Nacional, com fundamento no que
dispõe o art. 325, n.0 3, do Regimento Interno, requer seja sustado o curso do Projeto de Lei do
Senado n.o 12, de 1958 (que dá nova redaçlio ao Inciso 3.0 do art.
15 do Decreto n.o 3.695, de 6 de
fevereiro de 1958) até a· chegada,
ao Senado, de proposição existente sôbre o mesmo assunto em final de tramitação na Câmara dos
Deputados (Projeto n.o 2.139-56).
Sala da Comissão de Segurança
Nacional, em 20 de abril de 1959.
-Jefferson, de Aguiar, Presidente.

Fernando Oorr~a. Jarbas
Maranhão. - ZachariaB de Aasumpção.
REQUERillmNTO

N.o 90,· de 1959
A Comlsslio de Segurança Nacional com fundamento no: que dispõe 0 art. 325, n.0 3, do Regimento
Interno, requer seja sustado o curso do Projeto de Lei da Câmara
n.o 333, de 1956 (que regula o casamento de cabos e soldados do
Exército, estendendo-lhes os beneficias do art. 102, alinea b, n.0
3, do Estatuto dos Militares) até_a
chegada ao Senado, de proposlçao
ex'stente sôbre o mesmo assunto em
final de ti'amitaçlio na Câmara dos
Deputados (Projeto n.o 4.427-58).
· Sala da Comissão de Segurança
Nacional, em 20 de abril de 1959.
Jefferson ele Aguiar, Presidente. - Fernando Oarr~a. Jarbas Maranhão.
Assumpção.

oo

-

.Zacharias

OF1CIO DO PRESIDENTE DA
COMISSÃO DE SEGURANÇA
NACIONAL, COMO SEGUE
DC.CSN.OF•n.0 15
Em 29 de abril de 1959.
Senhor Presidente:
Tendo a honra de comunicar a
V·, Ex.a que a Comissão de Se-

guranca Nacional, em reunião realizada a 23 do corrente, deliberou de acõrdo com o preceituado
no 'art. 321, n.0 2, do Regimento
Interno, propor seja ouvido o MInistério da Aeronáutica, sôbre o
Projeto de Lei n.o 3.794-A, de 1953,
na Câmara e n.0 315, de 1956, no
Senado, assim como sôbre a Emenda n.o 1, que 1lle fol oferecida em
Plenário.
Aproveito o ensejo para renovar
a v. Ex.a os meus protestos de
elevado aprêço e distinta consideração. - Senador Jettersrm de
Aguiar, Presidente da Comissão de
Segurança Nacional.
REQUIIIRillmN'ro

N.o 91, de 1959
A Comissão de Segurança Nacional, com fundamento no que dispõe o art. 325, n.0 2, do Regimen·
to Interno, requer seja sustado o
curso do Projeto de Lei da Câmara n.o 315, de 1956 (que estabelece
equivalência entre os Cursos de
Formação de Sargentos da Policia
Militar e do Corpo de Bombeiros e
o Curso de Comandante de Pelotão
do Exército) até que seja recebido
o pronunciamento do Ministério da
Aeronáutica· sõl>re a matéria, por
êste órglio julgado necessário e solicitado em OfiCio n.0 18, de abril
de 1959, reiterado em 29 de abril
de 1959.
Sala da Comissão de Segurança
Nacional, em 29 de al>ril de 1959.
- Jefferson, de Aguiar, Presidente.
- FerniJJ1ldo CorrOO.. - Jarbaa Maran.hião. - ZaohariaB de Assurmpçilo.
PAIUilCIIlR

N.o 144, de 1959
Da Comissão ele Ormatituição
e Justiça., s6bre o Pro;eto de
Lei do Sena4o n. 0 3, de 1958,
que autoriza o Poder E:x:ecutivo a abrir crédito especial de
Or$ 5.000.000,00 (cim.co milhões
de cruzeiros), como auxílio c!
«Real Sociooade Clube Ginástico Portugués:., para recrms·
trução do seu teatro.
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Relator: Sr. Ruy Carneiro.
De iniciativa do ex-Senador
Alencastro Guimarães, o presente projeto autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da
Educação e CUltura, o crédito especial de Cr$ 5.000.000,00 (cinco
milhões de cruzeiros), destinado a
auxiliar a Real Sociedade Clube Ginástico Português na reconstrução
do seu teatro, destruido por um Incêndio em 17 de maio de 1957.
No que pese a brilhante justificação do projeto, conducente a
demonstrar a necessidade de ser
auxiliada uma Instituição de ricas
tradições nos meios culturais do
Pais e ,grande lncentivadora das
relações luso-brasileiras, opõe-se à
sua aprovação motivo relevante a
que não podemos ficar alheios: a
lnfringêncla de disposição expressa
da Constituição Federal.
De fato, dispõe a Carta Magna,
em seu art. 67 § 1.0 , que cabe à
Câmara dos Deputados e ao Presidente da República a iniciativa
de tôdas as leis sôbre matéria financeira.
Assim, em sintonia com anteriores pronunciamentos dêste órgão,
em casos Idênticos, opinamos contràriamente à aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 6 de
maio de 1959. - LourivaZ Fontes,
Presidente. - Ruy Carneiro, Relator. - Jefferson de Aguiar. -·
Rui Pa'bmeira. -Lima Guinnarães.
- Attílio Vivacqua, pela constitu-

cionalidade do projeto.
PARlllClllR

N.o 145, de 1959

l
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Da 001111oÍ8sáo de Educação e
Cultura s6bre o Projeto número 232, de 1958, da Cdmara Federal, qUe assegura aos Oficiais
inativos e afastados •das fileiras do EIJ!ército, com o curso
completo das Escolas Superiores de Preparaç& de Oficiais,
o exercício da '[Yro/iasllo de
agrimensor.

Relator: Sr. Saulo Ramos.
O projeto em questão visa· asse-

gurar aos Oficiais !nativos e afastados das fileiras do Exército, com
o curso completo das Escolas superiores de Preparação de Oficiais,
o exercício da profissão de agrimensor.
ll: sabido que um dos problemas
da e>r,ganização de um cadastro
territorial, em pais vasto como o
Brasil, é a disponibilidade de agrimensores em número suficiente. A
organização da propriedade territorial, em nosso Pais, além de ressentir-se dos métodos primitivos,
carece de técnicos capazes de levar
por diante a mensuração e delimitação das terras.
O projeto· em questão alarga os
quadros de agrimensores, permitindo o acesso à profissão de uma
camada nova de técnicos constituída pelos oficiais !nativos e afastados das fileiras que possuam o
curso completo das Escolas Superiores de Preparação de Oficiais.
Vários fatos argúem em favor
de projeto em tela. O exercício
da profissão de agrimensor já é
assegurado às outras categorias
profissionais e até aos alunos do
Colégio Militar com o curso secundário.
O projeto, avisadamente, restringe o acesso à profissão de agrimensor àqueles oficiais que pos-·
suam cursos completos de Escolas
de Preparação onde tenham obtido certificado de aprovação em
Topografia e Desenho Topográfico.
Ficam assim prevenidos quaisquer
abusos ou deturpações que viriam
prejudicar ou rebaixar o nivel da
profissão.
Além disso, o projeto prevê o
indispensável registro no Conselho
Federal de Engenharia e Arquitetura, órgão competente para a
expedição da carteira profissional
e que terá, portanto, de apreciar,
de «per sb>, cada pedido de habilitação.
Por todos êsses motivos, somos
pela aprovação do presente projeto.
Sala das Comissões, em 6 de
maio de 1959. - Mour(lo Vieira,
Presidente. - Saulo .Ramos, Re-

- :ÚÍI-

lator. - Ja.,bas Maranohão. - Padre Cala2Cli!WJ. -

PauZo FE11'11andes.
ll'emandes.

Mem de Sá. -

-

ReginaZdo

O SR. PRESIDENE - Está finda a leitura do Expediente.
· Tem a palavra o nobre Senador
Gilberto Marinho, por cessão do
Senador Lino de Mattos, 1.o orador inscrito.
O Sr. Senador Gilberto Ma-

rinho pronwncia discurso que,
entregue à reWitio do orador,
será posteriormente publicado.

O SR. PRESIDENTE - Continua a hora do Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador
Attlllo Vivacqua, segundo orador
inscrito.
·
O SR. ATT!LIO VIVACQUA Sr. Presidente, creio que o momento é oportuno para submeter
Questao de Ordem à consideração
da Mesa. O Regimento Interno, ao
regular no titulo XIII o processo
de emenda ·à Constituição, dispõe
n() art. 372 que cem tudo quanto
não contrariem estas disposições
espCC:ais, regularão a tramitação
da matéria as disposições do Regimento atinentes aos projetas de
lei>.
Por sua vez, o art. 239 prescreve:
cAs proposições, salvo os requerimentos, devem ser acompanhadas de justificação que
poderá ser feita oralmente:
a) nos prazos previstos no
artigo 163, quando a apresen..,
taçãà se fizer no Expediente:
b) n() prazo a que o autor
tiver direito para discutir a
matéria, se tratar de emenda
a proposição em fase de discussão:..
.
Ora, foram apresentados ao Senado, na sessão de 6 do corrente,
os projetas das Emendas Constitucionais ns. 1 e 2, ambos sem as
respectivas justificações de seus
ilustres autores (Diário do Congresso Nacional, Seção II, de 7 de
mala de 1959, páginas 754 e 755),
as quais consideramos essenciais
e imprescindíveis.

-Em face do exposto, parecendo-nos que se acha eivada de vicio
Insanável a propositura das referidas emendas constitucionais, entendemos, cdata venia:., que não
podem elas ser objeto de deliberação do Senado.
É essa a Questão de Ordem, que
com o mais alto respeito, susc:tamos. (Muito ,bem).
O SR. PRESIDENTE - A Mesa
considera procedente a Questão de
Ordem suscitada pelo nobre Senador Attillo Vivacqua. O Regimento Interno determina sejam justificados, oralmente ou por escrito,
os projetos.
No caso, o primeiro signatário
dos projetos de Emenda Constltucionál ns. 1 e 2, o nobre Senador
Cunha Mello, fêz sentir à Mesa que
a just.ficação se continha no Relatório a ela encaminhado, anteriormente, e solicitou fõssem publicadas as proposições seguidas do
Relatório, a título de justificação.
A Mesa tomou providências nesse sentido; entretanto, tal não foi
feito, embora o «Diário do 'Congresso houvesse publicado o Relatório isoladamente.
Em face do equivoco, o nobre
Senador CUnha Mello, enviou à
Mesa, em 6 do corrente, o Oficio
que vai ser lido pelo Sr. Primeiro
Secretário.
:S: lido o seguinte
Ofício
Em 6 de ma!o de 1959.
Senhor Presidente:
Na qualidade de primeiro signatário dos projetas de emenda à
Constituição hoje apresentados, tenho a honra de comunicar· a Vossa Excelência· que a justificação de
ambos é constituída pelo Relatório encaminhado à Mesa nesta data pela Comissão Mista Incumbida de Sugerir Med'das Legislativas que Regulem a Organização
Político-Administrativa e Judiciária da Futura Capital da República e do Futuro Estado da Guanabara, devendo ser em . seguida os
mesmos publicados.
·
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Aproveito a oportunidade para
renovar a V. Ex.a os protestos de
minha alta estima e mais distinta·
eonsideração. - Senador Cunha
MeZZo, 1.0 Secretário.
(Oficio lido na sessão de 11-5-60)
O SR. PRESIDENTE- Tenho
a acrescentar que a Secretaria da
Mesa, ao encaminhar os processos
contendo os projeto&, fêz juntar a
cada um recorte do cDiárlo Oficiab com o Relatório, a titulo de
justificação.
Atendendo, entretanto, à observação do nobre Senador Attillo Vivacqua, a Mesa vai determinar nova publicação.
Continua a hora do Exped'ente.
Tem a palavra o nobre Senador
Jefferson de Aguiar, terceiro orador
inscrito. <Pausa) .
Está ausente.
Tem a palavra o nobre Senador
Mem de Sá, quarto orador inscrito.
O SR. MEM DE SA- Sr. Presidente, desisto da palavra.
O SR. PRESIDENTE- Tem a
palavra o nobre Senador Argemiro
de Figueiredo, quinto orador Inscrito.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO - Sr. · Pres!dente, também
desisto da palavra.
Não há outro orador inscrito.
<Pausa).

Passa-se à
ORDEM DO DIA
Primeira discttss4o
(com
apreciação .prelimmar da cons-

titucionalidade, nos termos do

art. 265 do Regimento Interno) do Projeto de Lei do Senado n.0 7, de 1959, que dispõe s~bre a franquia postal
e telegráfica para os Partidos
Politicas Nacionais <apresentado pelo ·Senador Caiado de
Castro) ; tendo Parecer sob
n.o 133, de 1959, da ComiRsão
de Constituiçlio e Justiça pela
inconstitucionalidade.

.'

O SR. PRES:rDENTE- Sôbre a
mesa requerimento que vai ser
lido.

:d: lido e aprovado o seguinte:
RlilQUEIIIION'l'O

N.0 92, de 1959
Requeiro nos têrmos do Regimento Interno, adiamento para o
dia 15 do corrente, da discussão
do Projeto de Lei do Senado n.0
7, de 1959.
Sala das Sessões, em 11 de maio
de 1959. - Atffiio Vi'llacqva,
O SR. PRESIDENTE -- Em
obediência ao voto do Plenário, re- ·
tiro o projeto da Ordem do Dia
para reinclui-lo na da sessão de 15
do corrente mês.
Está esgotada a matéria conatante da Ordem do Dia.
Não há orador Inscrito para esta oportun'dade. <Pausa>.
Lembro aos Senhores Senadores
que, amanhã, às 14 horas, reunirse-á o Congresso para apreciação
de vetos presidenciais.
Nada mais havendo que tratar,
vou encerrar a sessão.
Designo para a próxima a seguinte
ORDEM DO DIA

1 - Votação, em discussão única do Projeto de Resolução n.0
2s: de 1957, que aposenta Alipio
Ferreira Dias, Auxiliar de Portaria, classe «L», do Quadro da Secretaria do Senado Federal; tendo Parecer sob n.o 134, de 1959, da
Comissão de Const'tuição. e Justiça, pelo arquivamento.
.
2 - Discussão única do Parecer n.o 136, de 1959, da Comissão
de Constituição e Justiça, pelo arquivamento da Indicação n.0 1, de
1955, que dispõe sõbre a constituição de Comissão de Inquérito para apurar exata situação do .estado de saúde do Sr. João Café FIlho, e a compatibilidade dela com
a sua volta ao exerdc:o das atribuições no seu cargo de Presidente da República.
Está encerrada a sessão.
Levanta~se a sessão às 14
horas e 50 minutos.

Reunião de 13 de maio de 1959
PRESID2NCIA DO SENHOR FILINTO MULLER

..

As 14 horas e 30 minutos, a lista
de presença acusa o comparecimento dos Senhores Senadores :

Mourão Vieira.
Vlvaldo Lima.
Eugênio de Barros.
Leônldas M:ello.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Pimentel.
Sérgio ·Marinho.
Reginaldo Fernandes.
· Dix-Huit Rosado.
Buy Carneiro.
Barros Carval!ho.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Herlbaldo IVielra.
Ovfdlo Teixeira.
Lima. Teixeira.
Attfilo V1vacqua.
A.ry Vlanna.
Jefferson de Aguiar.
· Arlindo Rodrigues.
Gllberto Marinho.
Benedlcto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Llno de Mattos.
Pedro Ludovico.
Coimbra Bueno.
Taclano de Mello. ·
Filinto Müller.
Corrêa. da Costa.
Alô Guimarães.
Gaspar Velloso.
Francisco Gallottl.
Irineu Bomhausen.
Daniel Krleger.
Guldo Mondin. - (40).

O SR. PRESIDENTE - A lista
de presença acusa o comparecimento de 40 Senhores Senadores. No
reC'lnto, todavia, não há "quorum"
suficiente para. a abertura da sessão.
O Expediente, que se encontra
sôbre a mesa, terá o devido destino.
É o seguinte o Expediente
despachado:

Mensagens
Do Sr. Presidente da República :
Ns. 48 e 49, acusando e agradecendo o recebimento das de ns. 26
e 27, desta Casa. do Congresso;
N.0 50, restituindo autógrafos do
Projeto de Lei da Câmara n.0 335,
de 1952, que considera Aureliano
Cândido Tavares Bastos patrono
dos munlciplos brasileiros, já sanclonado.
Offcto
Da, Câmara dos Deputados n.o
398, encaminhando autógrafos do

PROJETO DE LEI DA

chuRA

(N.0 4.713-B, de 1958, na Câmara
dos Deputados)
Modifica o ttem II do art.
4.o da Let n.o 305, de 18 de 1ulho de 1948.

O Congresso NaC'lonal decreta :
Art. 1.0 A redação do item II
do art. 4.o da. Lei n.0 305, de 18 de
julho de 1948, modificada pelo art.

. ·~
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1.o da Lei n.o 2.572, de 13 de agôsto
de 1955, passa a ser a seguinte :
"Art. 4.0

••••••••••

'
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N.o 146, de 1959
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Bedação Ftool da emenda
do Seruulo ao Projeto de Let
da CdmartL n.o 54, de 1958.
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n - o número de unidades
administrativas existentes a
31 de dezembro do ano da. elaboração orçamentária, acrescido das que forem criadas até
essa data, desde que instaladas até 15 de a.bril do ano seguinte''.

l

Art. 2.o Esta lei entrará em vi·
gor na. data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá·
rio.

' j'

As Comissões de Economta e
de Finanças.
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N.0 148, de 1959

Redação Final da emenda do
ao Projeto de Lei da
Cdmara n.0 54, de 1958, que
concede IL penado especial de
Cr$ 5.000,00, mensais, a Irmgaril Wurmli d'Avfla Mello,
vfúva do Engenheiro Frederico
d'Avtla Bittencourl Mello.

Dispõe sôbre a reversão de
Benedtcto Afonso de Araúfo.

Sen~.tào

O Senado Federal resolve :
Art. r.o :t coneedfda a Benedicto
Afonso de Araújo reversão ao serviÇo ativo, no cargo de Auxlllar
'de Portaria, classe "J", no Quadro
da Secretaria do Sena.do, ficando
assegurado o seu acesso à classe
"K", na primeira vaga a ser provida por merecimento.
Art. 2.0 Esta resolução entrará
em vigor na da.ta de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Não mais existindo os motivos
que deram causa à aposentadoria

I

Vtanna.

N'.0 6, de 1959

i

J

Sala das Comissões, em 3 de. maio
de 1958. - Mourão Vieira, Presidente. - Joaquim Parente, Relator. - Sebasttão Archer. - A'l'
.ANII:XO AQ PARECII:R

Jmttttcação

j

A Comissão apresenta a Redação
Final (fi. anexa) da emenda do
Senado ao Projeto de Lei n.o 54,
de 1956, originário da Câmara dos
Deputados.

PROJETO Dlt RESOLlJ'ÇiO

.1

i'

Relator: Sr. Joaquim Parente.

Ao art. 1.0 (Emenda n.o 1).
Acrescente-se a êste artigo tn
jtne:

"Igual pensão será concedida a
Maria Chaguinhas de O~veira
Bastos, viúva. do ex-servidor Joaquim José de Ollveira Fllbo, enquan.to permanecer no estado de
viuvez".
PAJIICI:II

N.o 147, de 1959

do aludido fun.clonárlo, conforme
se verifica do processo anexo, o
'presente projeto se Impõe, nos têrnios da legislação vigente.

Da Comissão de Constttu~o

e Justiça, sôbre o Projeto de
Let do Senado n.o 71-54, que
dispõe sôbre o Plano de Valo-

Sala das Sessões, em . . de maio
·de 19SS. Filinto Milller. C'unha Mello. - Freitas CavalctLnti. - Gtlberto Marinho. - Novaes
Filho. - Herfbaldo Vieira.

rização Económica do Vale do
São Francisco.

Relator : Sr. Benedicto Valladal'es.

-222~ste projeto· foi relatado por
mim, na Comissão de Justiça, em
1956, deixando de ser votado por
ter havido pedido de vista.
· Voltando agora à Comissão, só
nos resta reportarmo-nos ao parecer junto ao processo.
O projeto, do nobre Senador Attílio Vivacqua, dispõe sôbre o plano
de valorização económica do Vale
do São Mateus. .
Abre, para as despesa.s respectivas, o erédito de Cr$ 50.000.000,00
(cinqiienta milhões de cruzeiros>

-

art. 4.o.

Apresenta-~~e.

assim, a esta Co·
missão, inais uma vez, a questão,
que ela Já. tem enfrentado, de se
saber se f:ncorre o projeto em lnconstituciona.Iidade face à norma
de que os projetos sôbre "matéria
financeira" são de · iniciativa da
Câmara dós Deputados.· Tem entendido a · Comlssão que projeto
criando despesa se inclui entre os
de ·"matéria financeira". ·
Nesse sentido, · tem sido · sempre
·nosso ·pronunciamento.
Somos pelá rejeição do projeto
. ·
'
por. inconstitucional. ·
Sala das Comissões, em 29 de
abril · de · 1959. ·.:.... Lourlval ·Fontes,
Presidente. - Benedicto Vallad4~
res, Rel'ator. - Argemtrà de ·FI·
guetretlo. - Menezes PtmenteZ. Rut Palmetra. - Lima GtLimariles.
PAUCD ·

N.o .148, de '1959
Redaçtlo Final do Projeto de
Decreto Legi8lativo n.0 19, ®
1957.

Relator: Sr. Padre Calazans.
A Comissão apresenta a Redação
Final (fi. anexa> do Projeto de De·
creto Legislativo n.0 19, de 1957,
orlgl.nário da Câmara dos Deputados.
· Sala das Comissões, em 6 de
maio de 1959. - Mourtlo Vieira,
Presidente. - Padre Calazans, ·Relator. - Ary Vfanna.
.·,

ANEXO AO PARECER

N. 0 148, de 1959
Redaçtlo Ftnal do Projeto de
Decreto Legtslatívo n.0 19, de
1957.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou ·nos têrmos do art.
77, § 1.0 , da Constituição Federal,
e eu promulgo, o seguinte
DECRETO LEGISLATl'VO

N.0

•• ,

de 1959

Aprova o ato do Tribunal de
Contas, denegatórlo de regtstro do têrmo aditivo ao acôrdo. celebrado entre a ·Superintendência do Plano de Valorização Económica da Amazônia
e a Fundação Getúlio Vargas.

Art. 1.0 1'!: aprovado o ato por
que o Tribunal de Contas em sessão realizada a 7 de fevereiro de
1956, denegou regiStro ao tênno de
30 de dezembro de 1955, aditivo ao
acôrdo celebrado a 16 de dezembro de 1954, entre a SuperintendêJl.
ela do Plano de Valorização Eco·
nômica da Amazônia e a Fundação
Getúlio Vargas, para reallzação de
um CUrso de Planejamento RegiOnal, na cidade de Belém, Estado
do Pará.
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
PAUCD.

N.0 149, de 14159

Da Comtssão de C01.18tttu~
e Justiça, sôbre Oficio 8-1, de
. 1958, cla8 Prefeituras Munfd.
país de Presidente Wenceslau
e Marabá, Estado de S. Paulo,
trammtttndo certfdtlo rle Acórdão do Egrégio Supremo Trlbu·
nal Federal, na Representação
n.o 247, do' Sr~ Procurador Ge·
ral da República.

Relator : Sr. Jefferson de Aguiar.

Os Srs. Prefeitos Municipais Al·
berto Faria Fraga Moreira e Lúcio
Mariano Pero, representando os
Municípios de Presidente Wencesla.u e Marabá Paulista, do Estado
de São Paulo, encaminharam ao
Senado Federal o acórdão proferido pelo Egrégio Supremo Tribu·
nal Federal na Representação n.0
247, do Exmo. Sr. Dr. Procurador
Geral da República, que, por viola.·
ção do art. 28 da Constituição Federal e do art. 73 da Constituição
de São Paulo, julgou lnconstltuclo·
nal, em parte, a Lei Paulista n. 0
2.456. de 30 de dezembro de 1953.
Pretendem os representantes le·
gals dqs municípios em referência
que o Senado Federal promova a
suspensão da execução da lei paulista parcla.Imente fulminada pelo
Excelso ~retórlo, nos têrmos do art.
64 da Constituição Federal, in ver-

bis:
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"Incumbe ao Senado Fede·
ral suspender a execução, no
todo ou em parte, de lei ou
decreto declarados lnconstitu·
clonais por decisão definitiva
do Supremo Tribunal Federal".
Ao ofíc.io dos postula.ntes, de 26
de outubro de 1957. foi anexado
acórdão do Egrégio Supremo Tri·
bunal Federal. de 31 de agôsto de
1956, por certidão extraída das notas do Cartório do Registro Geral
de Imóveis e An.exos da Comarca
de Presidente Wenceslau, Esta.do
de São Paulo (Ut livro B-4 do Registro Integral de Títulos, Documentos e outros papéis, às fls.
139, sob o n.o 1.984, em 21 de agôsto de 1957),
A representação do Exmo. Senhor Procurador Geral da República •cifrou-se no seguinte :
A Assembléia Legislativa do Es·
tado de São Paulo a.provou a desa·
nexação de 922 quilómetros qua.
drados do território dos Munlci·
pios de Presidente Wenceslau e
Marabá Paulista para integrarem
c .constituírem o distrito de Cula.bá

Paulista do Município de Mlra.nte
do Parapanema.
O ato da Assembléia Legislativa
do Estado se consubstanCiou na
Lei n.0 2.456, de 30 de dezembro
de 1953, e não se ateve à condição
essenC'Ial prevista. na Constituição
do Estado de São Paulo, art. 73,
e nos arts. 5, 6, 7, 8, 9 e 20 da
Lei Estadual n.o 2.081, de 27 ·de
dezembro de 1952, que deu nova
redação ao titulo I da Lei n.o 1, de
18 de setembro de 1947 (Lei Orgânica dos Municípios) , que exigiam
a reallza.ção de plebiscito para a
efetlvação legal de atos que tais.
O plebiscito não foi realizado
para a desanexação dos questiona·
dos 922 quilómetros quadrados, o
que se observa.ra na constituição
do Município de ''Marabá PaulJ.s.
ta", constituído de território des·
membrado do Município de Presi·
dente Wenceslau <Distrito de
"Areia Dourada").
Dai a Inconstitucionalidade par·
cial da !e! paulista, que afrontou
e vulnerou a autonomia municipal
resguardada plenamente pela Constituição Federal, art. 28.
·
A certidão exibida pelos postu·
!antes padece de erros da.tllográfi·
cos censuráveis em documento <te
tal porte, agravados afinal pela
contradição_ entre a aflrmatlv.a de
que a declsao foi pela improcedên·
cl.at e procedência da reclamação
ou representação como se lê às fls.
25 e v, textualmente lavrados.
O art. 64 da Constituição Fede·
ral confere ao Senado Federal a
atribuição privativa de decretar a
suspensão tota.I ou parcial de leis
e decretos julgados inconstltuclo·
nals pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva (res 1UB·
dicata).

O pronunciamento c;lo Supremo
Tribunal Federal há de ser em face
da Constituição Federal e os decretos vulneráveis pelo pronuncia·
mento da mais a.Ita Côrte e pela
medida conferida ao Senado deve·
rão ser do Presidente da Repúbll·
C'a, enuncia Temistocles cavalcanti
(Constituição Federal Comentada,
vol. n, pág, 120). ;Entende o mes·

-224mo constitucionalistl!l que a disposição constitucional colbe as inter.
pretações judiciais, incumbindo ao
Senado Federal - através da anulação do preceito de lei considerado inconstitucional - decretar a.
tese da lei e do seu eontexto (tbf.
dem, pág. 121) .
Se bem que autores falem em
veto judicial· · (Allen Smith, The
Splrit of American Govel'lllnent,
pág. 95), a lnconstltuclonalldade
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 ineflcácta da norma Cv. Pontes · de Miranda, Comentários à
Constituição de 1946, vol. n, página 58).
·
Carlos Maximiliano, na interpretação do texto constitucional,
aponta que a atlvidade do Senado Federal é restrita às leis e decretos, nêles incluidos os regulamentos, e sempre após pronunciamento def1:nltlvo da Côrte Excelsa
(Comentários à Constituição Bras!.
letra, vol. n, pág. 118).
O Senado Federa.! já apreciou
matéria idêntica, na sua conformação jurldico-constltuctonal, ao apreciar o Projeto de Resolução n.o 9,
de 1958 (Pareceres ns. 278 e 290, de
1958; promulgando-se a Resolução
n.o 18, de. 7·7·1958, como se decretou a suspensão da execução do
a.rt. 2.0 da Lei n.0 2.822, de 18 de
outubro de 1955, em decorrência de
julgado definitivo do Egrégio Supremo Tribunal Federal, de 6 de
·janeiro de 1958.
O Sr.' 8ecretârlo do Supremo Tribunal Federal enviou cópia autên.
tlca do aresto, .que transitou em
julgado, conforme solicitação que
·lhe 'fiz.

Por ·consegülnte, a solicitação
formulada. é procedente e merece
ser amparada, desde que provado
·de maneira escorrei ta que o Egrégio Supremo Tribunal Federal decretou a lnco·nstltuclonaUdade parcial da. Lei Paulista n.o 2.456, de
30 de dezembro de 1953, no que
concerne à desanexação de 922 qui-

lômetros quadrados de terras para
a constituição do distrito de "Cuiabá Paulista" do Munlcipio de "Mi·
rante do Parapanema.".
Demonstrado de maneira insofismável que a decisão definltiva
- mediante solicitação que fiz ao
Sr. Secretário do Egrégio Supremo
'Tribunal Federal e recebimento de
cópia autêntica. do aresto indicado pelos postulantes, proponho a
adoção do seguinte
PROJETO DE REIIOL11Ç!o

N,O 7, de 1959
Suspende a e:t:ecuçilo parcial

da Lef n.o 2.456, de 30 de dezembro de 1953, do Estado de
São Paulo.

Art. 1.o P'lca suspensa a execução da Lei n.0 2.456, de 30 de
dezembro de 1953, do Estado de
São Paulo, na parte que se refere
ao desmembramento de 922 qul'lômetros quadrados do território do
Municiplo de "Marabá Paulista"
para a Constituição do Distrito de
"Culabá Paulista" do Munl·cipio de
Mirante do Para.panema, por ter
sido julgada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva, de 31 de agõsto
de 1956 Cart. 64 da Constituição
Federal).

Sala das Comissões, em a ·de
maio de 1959. - Laurfval Fontes,
Presidente. - Jefferson de Aguiar,
Relator. - Attflto Vivacqua, conforme voto em separado. - Lima
GufmQrtfea, de acõrdo com o voto
do Senador Attillo Vlvacqua. But Palmeira. ·- Buy Carneiro.
VOTO EM

SEPARADO DO

SENADOR

AT'l'fLro VIVACQ11A

1 - Com a homenagem da minha admiração ao ilustre Relator, .
lamento discordar do brilhante parecer de S. Exa. e, portanto, do
Projeto de Resolução oferecido a
esta Comissão, determinando a
suspensão parcial da Lei n.0 2.456,
de 30 de dezembro de 1953, do Es·

-225tado de Sã.o Paulo, julgada !n.constitucionaJ pelo Egrégio Supremo
Tribunal Federal, como atentatórla à. autonomia do Município de
Marabá Paulista, sob o fundamento de que foi desmembrada dêsse
munlciplo, sem a observância de
pleblsc.ito exigido pela. Constituição
Estadual, uma parcela territorial
destinada. a. constituir um distrito
do Munlciplo de Mirante Para.pa.
nema.
Trata-se de decisão proferida em
virtude de representação do Procurador Geral da República, com
base no parágrafo único do art.
a.o da Constituição, e nos têrmos
do a.rt. 1.0 da Lei n.0 2.271, de 22
de julho de 1954.
2 - O art a.o dlspõe sôbre a cha.
ma.da. Intervenção judiciária., a
qual visa a. assegurar a observância. dos principias constitucionais
previstos no inciso VII da Lei Mag.
na, dentre êles, a autonomia munfcfpal (alfnea. e) • Declarada a
lnconstituclonalldade pelo SUpremo Tribunal Federal, cabe ao Congresso Nacional, e não ao Senado
(a.rt. 84 da. Const.). suspender a
execuç6o do ato argfltelo de tnconstftuclonalidade (art. 13 da Constt.
tuiçlio).

A a.rgüição de inconstitucionalldade foi feita com a.poio no referido artigo 8.0 da Ccmstitulção e
na forma. da. mencionada Lei n.0
2.271, cujo art. 1.0 , estatul :

.,I
•I

j
I

"Cabe ao Procurador-Geral
da. Repúbllclb. tôda vez que ti·
ver conhecimento da existência. de ato que Infrinja algum
dos preceitos assegurados no
art. 7.o, inciso VII, da Constituição Federal, submeter o
mesmo ao exame do Supremo
Tribunal Federal".
Em face do próprio sistema.
constitucional que regula expressamente a matéria e da Lei Complementar n.o 2.271, verifica-se que
não se cogita de hipótese da com·
petência. do Senado prevista no art.
M de nosso Esta.tuto poUtlco. A
suspensão da execução da lei de·

clarada inconstitucional compete,
no caso, exclusivamente ao Congresso Nacional (art. 13 da. Constituição).
Limito-me a estas breves c.onsiderações sôbre o a.ssunto, cuja
apreciação farei no Plenário.
Sala das Sessões, em 6 de
mala de 1959. - Attflto Vivacqua.
PARECER

N.O 150, de 1959
Da Comisslio de Constituição
e Justiça, s6bre o O/feto S-1,
de 1959, do Presidente da As·
.,embléia Legislativa de Minas
Gerais, encaminhando, para o
fim previsto no art. 84 da
Constituição, cópia da decislio
elo S. T. F. que considerou inconstitucional o art. 91, parágratos 2. 0 , 3.o e 4.o da Constf.
tuiçlio elo mesmo Estado.

Relator : Sr. Benedtcto Vallada·

res.

o Sr. Presidente da Assembléia
de Minas Gerais encaminhou ao
Senado cópia da decisão do Egré·
g!o Supremo Tribunal FederaJ con·
siderando Inconstitucional o art.
91, parágrafos 2.o, 3.o e 4.o da Constituição daquele Estado·; com a redação que lhe foi dada pela Lei
n.o 3, de 30 de janeiro de 1951. para
os fins previstos no art. 64 da.
Constituição Federal.
Pela leitura do Expediente vepflca·se que aquela Côrte declarou,
inconstitucionais. ex·vi dos artq. 23
e 28 da Constituição da R•públlca,
a.s citadas disposições, que davam
recursos para Tribunal de Contas,
da declsao das Câmaras Munlci·
pais que cassassem ma:ndatos de
\Vereadores.
·
Assim procede atendendo à. re·
presentação do Sr. Procurador Geral da República contra ato da
referida Assembléia. por provoca·
ção da Câmara Municipal de Sa·
llnas.
·
Em conseqüência dess111 decisão,
cabe ao Senado Federal, nos têr·
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mos do citado art. 64, suspender
a execução das disposições declaradas inconstitucionais.
Para êsse fim, apresenta.mos o
~inte projeto de resolução :
O Senado Federal, usando da
atribuição que lhe C'onfere o art.
64 da Constituição Federal, resolve:
·
Art. 1.0 Fica suspensa a execução do disposto nos parágrafos
2.0 , 3.o e 4.o do a.rt. 91 da Constituição de Minas Gerais, com a re·
dação que lhes foi dada pela Lei
Constitucional n.0 3, de 30 de janeiro de 1951, do mesmo Estado, nos
têrmos do acórdão do Supremo Tri·
bunal Federal, de 18 de agôsto de
1958, publicado no Dtárfo da Jus-

ttça.

Art. 2.0 .Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, em 29 de
abril de 1959. - Lourfval Fontes,
Presidente. - Benedtcto VaZZada·
res, Relator. - Lima Gutmarães.
- Rui Palmetra. - Mene2es Pi·
mentel. - Argemiro de Ftguetredo.

O SR. PRESIDENTE - Para. a
sessão de amanhã, designo a Se·
guinte
ORDEM DO DIA

1 - Votação, em discussão únl·
ca, do Projeto de Resolução n.0 28,
de 1957, que aposenta Alipio Fer·
reira Dias, Aux111ar de Portaria,
classe "L", do Quadro da Secreta.rla do Senado Federal; tendo Pa·
recer sob n.o 134, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça,
pelo . arquivamento.
2 - Votação, em dlsC'USsão únl·
ca, do Projeto de Lei da Câmara
n.0 40, de 1957, que fixa. nonnas
para a classificação e a padroni·
zação dos produtos alimentares e
das matérias·prlmas de origem vc·

getal ou anlmllll e seus subprodu·
tos de valor económico, revoga o
Decreto-lei ·n.0 334, de 15 de março
de 1938, e dá outras providências;
tendo Pareceres Cns. 589 e 590, de
1957, 236 e 237, de 1958 e 46, de
1959) sôbre o projeto: da Comls·
são de Constituição e Justlça, fa.
vorável; da Comissão de Economia, favorável; da Comissão de FI·
nança.s, favorável. Sôbre as emen·
das : da Comissão de Constituição e Justiça, favorável (com voto
em separado do Senador Lima Guimarães) ; da Comissão de Economia : 1.0 parecer - oferecendo a
Emenda n.0 1-C; 2.o pareC'er - fa.vorávcl à Emenda de Plenário (n.o
2) ; da Comissão de Finanças, fa.
vorável à de n.0 1-C e contrârio
à de n.o 2.
Nota - Projeto retirado da Ordem do Dia na sessão de 30.1-1950,
para d111gência requerida. · pelos
S~nhores Sena,dores Lima Guima.
rães e Mem de Sá e já cumprida
(audiência do Ministério da. Agri.
cultura).
·
'" : . ;'1

3 - Discussão única do Parecer
n.0 136, de 1959. da Comissão de
Constituição e Justiça, pelo arquivamento da lndicação
n.o 1' de
~
1955, que dispoe sôbre a constituição de Comissão de Inquérito
para a.purar exata situação do estado de saúde do Sr. João Café
Filho, e a com:'patibllldade dela
com a sua volta ao exercício das
atribuições no seu cargo de Presidente da. República.
4 -. Primeira discussão (com
apreciação preliminar da constitucionalidade, nos têrmos do art. 265
do Regimento lnterno) do Projeto
de Lei do Senado n.0 31, de 1955,
que institui uma pensão vitalicia
mensal de cinco mil cruzeiros a
Dona Rosa BianC'a. Bocayuva Sena,
filha viúva de Qulntino Bocayuva;
tendo Parecer n.0 130, de 1959, da

''
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Comissão de Oonstituição e Justiça, pela Inconstitucionalidade. ·
5 - Primeira discussão (com
apreciação preliminM da ·constitucionalidade, nos têrmos do art. 265,
do Regimento Interno) do Projeto
de Lel do Senado n.0 19, de 1957,
que autoriza o Poder Executivo a
auxiliar a Companhia !Municipal
de Transportes Coletivos de São

l
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Pa.ulo (do Sr. Senador Lino de Mat.
tos) ; tendo Parecer n.o 131, de
1959, da Coinissão de Constituição
e Justiça pela 1nconstituc1onal1dade do projeto, tendo voto em sepa.
rado do Senador Att!l1o Vivaequa.
Está encerrada a reunião.
Levanta-se lb reunião às 14
horas e 35 minutos.

26.a Sessão da 1.8 Sessão Legislativa, da 4.a Legislatura,
em 14 de maio de 1959
PRESID~CIA

DO SR. FILINTO MULLER

As 14 horas e 30 minutos, achamse presentes os Senhores Senadores :
Mourão Vieira.
Cunha. Mello.
Vivaldo Lima.
,
Lameira Blttencourt.
Zacharlas de Assumpção.
Victorlno Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Leônida.s Mello.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
!Menezes Plmentel.
Sérgio Marinho.
Dix Huit Rosado.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Freitas Cavalcantl.
Silvestre Pérlcles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
Ovídio Teixeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabelra.
Attíllo Viva.cqua.
Ary Vlanna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Gilberto Marinho.
Benedlcto Valladares.
Llma Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.

Llno de Mattos.
!Benedito Calaza.ns.
Pedro Ludovico.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Corrêa da Costa.
Alô Guimarães.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Franctsco Gallottl.
Se.ulo Ramos.
Irlneu Bornhausen.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondln. - (57).
O SR. PRESIDENTE - A llsta
de presença acusa o comparecimento de 57 Senhores Senadores.
Havendo número legal, está aber·
ta a sessão.
Vão ser lidas as Atas da reunião
de ontem, 13, e da. sessão ante·
rior, em 11 do corrente.
O Sr. Terceiro

Secretário,
servindo de 2. procede d lef·
tura das reterfdas Atas, que,
sucessivamente, silo postas em
dfscussllo e sem debates apro·
0•

vadas.

O Sr. Prlmefro Secrettlrlo dá
conta do seguinte

EXPEDIENTE
Manitestaç6es de 11esar recebidas
por motivo do falecimento do Se·
11ador Georuino Ave.Zino.

Do Exmo. Sr. Presidente da República.;
Do Embaixador do Chile;
Do Embaixador da Indonésia;
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Dos Governadores dos Estados : da Divisão de Orçamento dêste MInistério.
Do Pará;
Aproveito o ensejo para renovar
Do Rio Grande do Norte;
De Sergipe;
a V. Exa. os meus protestos de
Do Vice•Govema.dor do Estado elevada consideração. - Máno Pi·
notti.
do Rio Grande do Norte;
Do Presidente da Câmara dos
Cópia autenticada
Deputados;
Do Senador Benedlcto Vallada·
(Informação prestada peU.
res;
Divisão do Orçamento do MI·
Do Prefeito do Distrito Federal;
nistério da Saúde)
Da Associação Brasileira de Im·
prensa;
Sr. Diretor do D. A.
Do Tribunal de Justiça do Rio
o vigente orçamento dêste MI·
Gra.nde do Norte;
nistérlo não consigna ·crécllto para
Do ·Tribunal Regional Eleitoral do saneamento do Ribeirão das An·
Rio Grande do Norte;
tas, como indaga o Sr. Senador
Lino de Mattos.
Das Câmaras Municipais de :
A indagação, pela sua natureza,
Florânia;
deve ser didgida ao Ministério da
Natal;
Vi~ e Obras Públicas, a quem
Pedro Avelino;
cabem
atividades dessa na.tureza.
Pendência;
D. O., 29 de abril de · 1959.
São Mateus, no Rlo Grande-do Welltngton Brandão Júnior.
Norte;
Ao Requerente.
Vassouras, no Estado do Rlo de
Ja.neiro;
O/fetos
Do Prefeito de Pendência, no Rio
Do Presidente do Grupo BrasiGrande do Norte;
da união Interparlamentar
leiro
Do Secretário de Finanças do
n.o
12,
nos seguintes têrmos :
Estado de Minas Gerais;
Da Comissão Executiva do Parti·
UNIAO INTEBPABLAMENTAB
do Social Democrático, no Rio
Grupo Brasileiro
Grande do Norte;
Of. n.0 12-59.
Do Sindicato das Emprêsas de
Rio
de Janeiro, 8 de maio de
Transportes Rodoviários, no Esta·
1959.
do do Rio de Ja.neiro;
Senhor Vice-Presidente :
Da União Nacional de Fiscais
Tenho a satisfação de leva.r ao
Aduaneiros, Seção de Pernambuco. conhecimento
de Vossa Excelência
que,
em
reunião
realizada no dia
Aviso
5 do corrente mês, fui eleito Presi·
dente do Grupo Braslleiro da
N. 0 272.
União Interparlamentar, tendo
Em 12 de maio de 1959.
sido, na mesma ocasião, eleitos os
Senhor Primeiro Secretário :
Tenlho a honra de informar a Vice-Presidentes, Srs. Rui Pa.lmei·
V·. Exa. em resposta ao Oficio 161, ra e Fernando Ferrari e os de·
de 23 de abril do corrente ano, mais membros da Comissão Exe·
dessa Secreta.ria, que o vigente or· cutiva.
2. Outrossim, comunico que, em
çamento dêste Ministério não con·
signa crédito Para saneamento do reunião realizada na mesma data,
Ribeirão das Antas, no Municipio foi designado Tesoureiro do Grupo
o Sr. Nestor Jost.
de Gália, Estado de São Paulo.
Aproveito a oportunidade para.
Estou anexando ao presente, con·
forme desejo de V. Exa., duas có- apresentar a Vossa Excelência os
pias a.utenticadas da informação meus protestos de alta estima e
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consideração. - Satu.rnino Braga,
Presidente do Grupo BrasUeiro da
União Interpa.rlamentar.
Do Governador do Estado do Rio
de Janeiro, agradecendo a comu·
nlcação da eleição da nova Mesa
do Senado.
Da Câmara dos Deputados, encamlnhlblldo autógrafos do seguinte
PROJETO DE DECRETO LEGISLA'rlVO

N.0 4, de 1959
(N.0 168·A, de 1959, na Câmara
dos Deputados)
Batfjtca o Convénio de Interc4mbto Cultural entre o
Brasil e o Paraguai, assinado

a 24 de maio de 1957.

O Congresso Nacional decreta. :
Art. 1.0 :d: ratificado, nos têrmos do art. 66, Item I, da Constituição Federal, o Convênio de In·
tercâmblo Cultural entre a República dos Estados Unidos do Brasil e a República do Paraguai, a,s.
slnado a 24 de maio de 1957, na
cidade do Rio de Janeiro.
Art. 2. 0 Revogam-se as dlsposl·
ções em contrário.
As Comfss6es de Belações
Exteriores, de Ecbucaçtlo e Cul·
tura e de Finanças.

CON'VtNIO DE INTERCAMBIO
C:ULTURAL ENTRE A REP'OBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO
BRASIL E A RIEP'OBLIOA DO
PARAGUAI.
Os Governos da. República dos
Estados Unidos do Brasil e da República do Paraguai, animados do
desejo de conseguir maior aproximação entre os dois povos, por
meios que •Contribuam ao ca.bal
C'onheclmento de suas respectivas
culturas, de seus feitos históricos,
de seus costumes e de suas principais atlvldades.
Decidiram firmar um Convênio
que facilite a realização . d~ses

objetlvos, e nomearam para. êsse
fim seus Plenipotenciários :
o Excelentisslmo Senhor Presidente da República dos Estados
Unidos do Brasil, Sua Excelência
o Senhor Embaixador José Carlos
de Macedo Soares, Ministro de Es·
tado das Relações Exteriores; e
O Excelentissimo Senhor Presidente da. República do Paraguai,
Sua Excelência o Senhor Hipólito
Sanchez Quell, Embaixador Extra·
ordinário e Plenipotenciário da Re·
pública do Paraguai no BrasU;
Os quais, depois de haverem exl·
bldo as respectivas carta.s de Plenos Poderes, achados em boa e de·
vida forma;
Convieram no seguinte : ·
Artigo I
Os Governos da República dos
Estados Unidos do Brasil e da Re·
pública do Paragua.l dispensarão
todo o apoio oficial para Incre·
mentar o intercâmbio cultural, fa·
cllltando visitas de professôres,
cientistas e escritores, a fim de
que realizem cursos e conferências,
que versarão preferentemente sõbre a.ssuntos cientiflcos, literários
e a·rtistlcos do Pais do professor.
Artigo II
As Altas Partes Contratantes fomentarão, periodicamente, a reall·
zação de exposições de pintura, es.
cultura, de artes populares, . artes
Industriais, bem como a. apresen·
tação de elencos teatrais de orquestras, concertistas, solistas, gru.
pos corais e coreográficos. ·

Artigo III
os· dois governos facllltarão, reciprocamente, o intercll.mblo, a dls·
trlbulção e a venda de livros, folhetos, revistas e jornais em condições acessiveis ao maior número
de leitores.
A IBiblloteca Nacional do Rio de
Janeiro e a Biblioteca Nacional de
Assunção, terão seções especiais
onde serão conservadas as publica·
ções recebidas em virtude do pre-
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Os serviços oficiais de radlodifU·
são de cada uma das Altas Partes
Contratantes reservarão à outra
a posslblllda.de de participar de
seus programas, por melo de con·
ferênclas, números musiC'als e
qualquer outra forma de difusão
artistlca e cultural.

até vinte bôlsas de estudo a estu.
dantes brasileiros e paraguaios de
nível superior. post.graduados para
estágio em estabelecimentos de en·
sino universitário. O Govêrno que
enviar os bolsistas arcará com os
gastos de transporte e ao Govêr·
no que conceder as Bôlsas caberão
os gastos C'om a ma<\utençiio. A
mesma discriminação nos gastos se
aplica aos professôres, clenti,; tas,
escritores e artistas a que se referem os artigos I e II do presente
.. . .. :' ,.;.
Conve·mo.

Artigo V

Artigo IX

Os Dlretores dos Museus de am·
bos os países, com o apoio de
seus respectivos governos, permU·
tarão reproduções fotográfic!ls de
lugares, edificlos, móVIels, trajes,
iconografias, documentos e demais objetos pertencentes ao patrl·
mônlo Histórico de um e outro
pais.

Os certificados de ensino primá·
rio concedidos por autoridades bra·
silelras ou pa.ragualas, referentes
a cursos completos, serão reconhecidos pelos estabelecimentos ofl·
ctals de ensino de ambos os países.
O Ingresso nos estabelecimentos de
ensino secundário estará, contudo,
subordinado a legislação Interna de
cada país signatário. Os certifica·
dos parciais de estudo .(Primários
ou secundários) concedidos pelas
autoridades dos dois países, serão
reconhecidos como tal. O Ingresso,
entretanto, em estabelectmentos
de ensino primário ou secundário
estará Igualmente subordinadq à le·
glslação Interna de cada pais. Cada
Alta Parte Contratante admitirá
em seus cursos superiores os naclonais da outra Alta Parte que te.
nham completado o curso secundá·
rio, ou que tenham sido alunos de
cursos congêneres em seu pais, ln·
dependentemente de exame de ln·
gresso. Os pedidos de matricula
devt!rão ser encaminhados por via
diplomática. O Ingresso em esta·
beleclmentos primários, secundá·
rios ou universitários .se fará na
série a que estejam habilitados por
seus estudos anteriores.

sente Convênio, e manterão, per·
manentemente, a. asslna~ura de
dois jornais do outro pais.
Artigo IV

Artigo VI
IA. execução do presente Convê·
nlo estará a cargo, em ·cada pais,
de uma éomlssão Nacional, com·
posta de um representante do Mi·
nlstérlo das Relações Exteriores,
um representa.nte do Ministério da
Educação e um representante da
Universidade do Brasil ou da 'gni·
versidade Nacional de Assunçao.
Também Integrarão as referidas
Comissões. Nacionais, na qualida.de de membro adjunto, o adido
cultural a respectiva Embaixada
ou o Chefe da Missão Cultural, e
na ausêncta dêstes, o funcionário
deslgna.do pela Missão Diplomática.

Artigo VII

.
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As obras de autores nacionais registradas em um dos Paises Con·
tratantes gozarão no outro pais da
proteção que êste concede a obras
de autor~s nacionais registradas em
seu proprio território.
Artigo VIII
Cada uma das Altas Partes Con·
tratantes concederá, anualmente,

Artigo X
As Altas Partes Contratantes não
farão a cobrança de taxas da. ma·
tricula, de exames ou de revalida·
ção de cursos às pessoas a que se
refere o artigo anterior.
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Com o objetivo de estimular o
conhecimento mútuo entre a mocidade brastlelra e paraguaia, as Altas Partes Contratantes se comprometem a organizar, anualmente, através de sua Missão Diplomática e em colaboração com a imprensa loca.!, um concurso de dissertações entre estudantes de nivel
secundário. O concurso consistirá
de apresentação de traba.lihos sôbre assuntos que contribuam para
melhorar o conhecimento mútuo
entre os dois povos. Os prêmios
aos melhores trabalhos apresentados serão da.dos, de preferência,
sob forma de viagens ao pais ofertante.
.
O Govêrno do Paraguai, reconhecendo o estimulo que representam
os prêmios anuais que vêm sendo
concedidos pelo Govêrno brasileiro aos melhores alunos do Instituto Cultural Par~guai-Brasil, de As·
sunção, consistindo em viagens e
estada paga, expressa seu propósito de outorgar prêmios semelhantes aos melhores alunos do Instituto Cultural Brasil-Paro.guai, do
Rio de J 111neiro, ou aos da Escola
Paraguai, da mesma Capital.
Artigo

xn

O presente Convênio será aprovado e ratificado de acordo com
as prescrições constitucionais de
cada uma da.s Altas Partes Con·
tratantes. A troca dos instrumen.
tos de ratificação se efetuará. na
cidade de Assunção, no mais breve
prazo posslvel.
O Convênio entrará em vigor
imediatamente após a. troca de ra·
tificações e poderá ser denuncia·
do em qualquer momento por cada
uma das Altas Partes Contratantes. e seus efeitos cessarão um ano
após a. comunicação da denúncia.
Todos os beneficiários terão, con·
tudo. seus direitos assegurados atê
o fim do ano civil €'In que se ex·
tlngulr o referido Convênio. Para
os bolsistas, o Convênio continua·

rá. a vigorar até o término da Bôlsa de Estudos.
Em fé do que, os Plenipotenciários acima Indicados flrmiDJl o presente convênio, em dois exemplares, nas linguas Portuguêsa e Es·
panhola, igualmente válidos, e lhes
apõem seus selos ·na cidade do Rio
de Janeiro, aos vinte e quatro dias
do mês de mllllo de mil novecentos
e cinqüenta e sete. - José Carlos

)

de Macedo Soares.- Hipólito Sanchez Quell.
l'AIIECER

N.O 151, de 1959
Da Comissão Dirétora, s6bre

o .Requerimento n.o 45-59, de
A-dolpho PerB2,
Taqufgrajo,
classe "N", so!tcttando sua de·
missão.

Relator: Sr. Gilberto Marinho.
Adolpho Perez, Taquigrafo, classe "N", requer demissão do cargo,
que ocupa no Quadro da Secreta·
ria do senado.
2. Vale assinala.r, inicialmente,
a impropriedade de -que se reves·
te o requerimento. Não se trata,
com efeito, de ·demissão, a qual,
no sistema administrativo vigente,
tem efeito de sanção disciplinar.
Cogita-se, realmente, na hipótese
em exa.me, de exoneração, a pe·
dido.
3. As informações que acampa.
nham o processo esclarecem que,
não gozando o requerente de esta·
bllldade, o ato necessário ao atendimento de sua ·pretensão é da
competência da Comissão Dlretora,
nos têrmos do art. 241, do Regula.mento da Secretaria.
4 .. O exame do processo e da
legislação atlnente à espécie, não
nos aconselha, data venta, a observar tal orientação.
Os arts. 240 e 241 do Regulam~
to da Secretaria. do Senado Fede·
ral - (Resolução n.o 1, de 1950)
- estão compreendidos na parte
encimada pelo titulo "Da Estabilidade, da. Demtssdo e Exoneração". A exoneração, e mesmo as-
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sim aquela concedida "a peàtdo",
só está referida, e de maneira meramente ~incidental, no corpo do
art. 240. Já o artigo· 241, det~r
mina o órgão competente para
conceder a demissão, isto é, sanção
disciplinar da perda. do cargo,
nada dispondo sôbre a exoneração.
Por tal fundamento, verifica-se
que o Regulamento da Secretaria,
por omissão ou impropriedade, silenciou quanto ao órgão competente para. conceder exoneração ao
funcionário do Senado.
Dir-se-á que, através de ~nterpre
tação extensiva, será possível Inferir qual o poder · concedente da
medida, bastando atentar para. o
fato de ser ou não estável o funcionário exonerado.
Isso, ~ realidade, não pode
ocorrer. Trata-se de dois Institutos Inteiramente diversos, distintos
no seu alcance e repercussão materiais, diferentes na apresentação
formal. As . regras de hermenêutica repelem, no caso, tal sorte de
Interpretação.
5. Mas, não fôra. êsse o rumo
sugerido pelo estudo da hipótese,
o exame da letra expressa de outros dispositivos legais conduzirá
a conclusão diversa.
A Resolução n.0 4, de 1955, ao
dispor, no Capitulo VI, .sôbre os
direitos, deveres, vantagens e regime disciplinar do pessoal do Senado, modificou radica.lmente o regime instituído pelos arts. 240 e
241 do Regulamento - (Resolução n.o 1, de 1950, ICita.da) . Por êstes, os funcionários não estáveis
seriam demitidos pela Comissão Diretora. A Resolução n.0 4 não distinguiu entre servidores está veis
e não está veis.
O ato de demissão passou à competência do Senado, nos têrmos do
art. 30, n.o 1, da mencionada Rô·
solução. Assim, transferiu-se ao
Plenário, mediante proposta da
Comissão Diretora, o desempenho
da atribuição .capitulada no art.
210, n.o I, do Estatuto dos Funcionários Públicos Oivis da U'nlão,

vale dizer, a demissão. Não se tomou em conta o fato, considerado secundário, da estabilidade, mas
a natureza do poder concedente.
Realmente, se, de acôrdo com o
precitado art. 210, n,o I, do Estatuto, a competência para aplicação da pena disciplinar da. demls·
são é do Presidente da República,
o poder equivalente, no âmbito interno, segundo as boas normas e
a praxe da Casa, não pode ser outro senão o próprio Senado.
São êstes os peremptórios têrmos da Resolução n.0 4, de 1955 :

"Art. 30. Aplica-se aos funcionários do Senado Federal,
no que couber, o Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis
da União - (Lei n.0 1.711, de
28 de outubro de 1952) - observadas as seguintes normas:
1) São da competência do
Senado, mediante proposta da
Comissão Diretora, os atos pi"e·
vistos no n.0 I, do a.rt. 210 e
no art. 237".
Ora, o mencionado art. 210, n.0 1,
assim dispõe :
"Art. 210. Para imposição
de pena disciplinar são competentes:
I - O Presidente ·da República, nos casos de demissão,
de cassação de aposentadoria
e disponibUida.de".
Além desta, as demais disposições estatutárias, em cujo âmbito
esteja fixada a competência do
Presidente da República e cuja
aplicação ao Senado tendo sido
considerada conveniente, estão relacionada.s nas atribuições do Senooo, cabendo à Comissão Dite·
tora apenas a iniciativa da proposta.
O novo Regimento Interno da
Casa, - (Resolução n. 0 2, de 1959)
- consagra a tese. Na parte referente à competência da Comissão Diretora, dá a esta a atribui·
ção de
"propor privativamente ao Se·
nado, em projeto de resolu-
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ção, a. nomeação, demissão e
aposentadoria dos funcionários da Secretaria - (art. 85,
c, n.0 2).
Dessa maneira, embora tenha
omitido o instituto da exoneração,
o qual deveria estar igua,Jmente
arrolado entre os atos da competência do Senado, a êste conferiu
a prerrogativa de· nomear, demittr
e aposentar.
Não há mais, porta.nto, como invocar o art. 241 do Regulamento
para, com fundamento nêle, proceder-se à demissão de funcionário. Multo menos à sua exoneração. Se a Resolução n.0 4-55 e
o Regimento não acol:heram a distinção entre servidores estáveis e
'não estáveis, o dispositivo regula.mentar, anterior àqueles, está evidentemente revogado.
· Fôrça. é ainda convir que, atendidas as diversas áreas de compe'tência, fixadas pelas leis e regula_mentos aplicáveis, cabe ao Senado
o encargo de exonerar os seus foo(clonários.
. A Constituição Federal, no art.
440 e no caput do art. 67, reservou
•a cada uma das Câmaras a fac-ul·
'dade de livremente dispor sôbre
,sua organização, policia, criação e
Jlrovimento de cargos. O Senado,
oo legislar sôbre a matéria, entendeu, através da Resolução n.0 4,
de 1955, e do seu Regimento Interno, de refortalecer a praxe da equi'Valêncla das atribuições do Senado com as do Presidente da República, na prática de determina.dos
· atas administrativos. Nesse sentido, atribuiu-se a nomeação, demissão e aposentadoria dos funcionários de seus serviços, a autoriza.
ção para via.gem de estudo ou
missão no estrangeiro.
·
Tais faculdades, na esfera do
;Executivo, são exercidas pelo Presidente da República, o qual, no
caso que mais dlretamente interessa na espécie, é a. autoridade
admlnlstratjva competente para
expedir decretos de nomeação e
exoneração de funcionários mes·
mo daqueles que ocupem Interina-

mente seus cargos. Ao Senado, que
nomeia seus servidores através de
projeto de resolução vota.do pelo
Plenário, incumbe igualmente o
encargo equivalente de exonel.1álos, quando assim julgar de sua
peculiar conveniência adm~nlstra
tiva. Pois o Senado, órgão nomeador, pode eventualmente julgar de
seu interêsse a perma.nêncla, em
seus quadros, de um funcionário
por êle próprio nomeado e que venha posteriormente a solicitar sua
exoneração. Assim, não é e não
será de boa prática transferir à
Comissão Diretora prerrogativa do
Plenário, salvo qua.ndo aquela re·
ceba expressa delegação dêste.
Nomear e exonerar constituem,
atos de um mesmo órgão e de um
só poder, tal a sua intima Vln·
culação e seu perfeito nexo admi·
nistrativo. São, a bem cUzer, etapas de um critério. A exonera.ção
nada mais representa que uma incidência da nomeação.
Do exposto se conclui pela competência do Senado para atender
ao requerimento em exame, por
cujo enca.minhamento ao Plenário
ora nos manlfestamps, nos têrmos

seguintes:

PROJETO DE RESOLtTÇiO

N.o 9, de 1959
Art. 1.0 l!: concedida exoneração, a pedido, do cargo de Taquígrafo, classe "N", do Quadro da
Secretaria, a Adolpho Perez.
Art. 2.o Esta resolução entrará
em vigor ·na. data de sua publicação.
l!: o parecer.
Filinto M1lller, Presidente.
Gilberto Marinho, Relator. Crunh.a Mello. - Freitas Cavalcanti. - N ovaes Filho.

O SR. PRESIDENTE - Está finda a leitura do Expediente.
Há oradores inscritos.
Nos têrmos do art. 59, do Regimento Interno, tem a palavra. o
nobre Senador Lameira Bittencourt, como Lider da Maioria.
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O SR. LAMEIRA BITTENCOURT
( •) - Sr. Presidente, em dias
da semana passada, ou. mais exa.·
tamente, se não me falha a me·
mória, na sessão de têrça·felra, o
nobre Senador Lino de Mattos cuja. palavra é sempre ouvida por
mim, por esta Liderança e pelo Se·
nado com satisfação, e tôda a
atenção - proferiu dlseurso elo·
qüente, vibrante, inflamado e a.!tls·
sonante, eomo costumam ser os de
sua Excelência ...
-

O Sr. Lino de Mattos - Honrado
.com as palavra.s de rv'ossa Excelên·
ela.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT
- . . . em que teceu reparos, comentários, criticas, sôbre atos no
âmbito do Ministério da Fazenda,
Em face da relevância, se não da
gravlda.de da matéria, e também da
alta categoria do denunciante, pessoa credora do nosso maior aprêço
e estima ...
O Sr. Lino ele Mattos dn a Vossa Excelência.

Obriga.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT
- . . . ainda. da ênfase, da excep.
clonai e vigorosa ênfase dada por
S. 'Exa. às suas acusações, de logo,
em aparte à oração do eminente
representante do Estado de São
Paulo, assegure! leva.rla o assunto
ao conhecimento do Sr. Presidente
da República e do Sr. Ministro da
Fazenda, para as providências e
Informações julgadas necessárias
e ~mbivefs.
Rea.lmente, naquela mesma tar.
de, mal acabara de falar o nobre
Senador Llno de Mattos. solicitei
da Dlretoria de Taquigrafia, cópias
do discurso de S. Exa., as qua.is,
pela extensão da oração e dado
o vulto do trabalho estenográfico,
só puderam chegar à minha resl·
dência na noite dêsse mesmo dia.
No dia seguinte, ou seja, quar·
tarfeira, o Sr. Presidente da Repú·
bllca, cientificado por mim do que
se passara no Senado, teve a gen·
(>11) -

'

i
!i

I

li
1,,
I

Nflt> foi rwlsio

pelo or•ndor.

tlleza de, às primeiras horas, man·
dar buscar, em minha casa, as có·
pias do dlseurso do Senador Llno
de Mattos, para, sem mais demo·
ra e nenhuma tardança de ordem
burocrática, remetê·las ao sr. MI·
nistro da Fazenda. Na mesma
data, cêrca das onze horas e trin·
ta minutos, o Sr. Lucas Lopes, pelo
telefone, comunlcou·me já estar
providenciando as respostas e os
esclarecimentos;
e adlantou·me,
lealmente, que, num ponto, o hon·
rado Senador por São Paulo tinha
razão - o da reclama.ção quanto
à demora de informa~s solicita·
das ainda no periodo anterior à
gestão do a tua! Ministro da Fa·
zenda.

v.

O Sr. Lino de Mattos - Permite
Exa. um aparte?

O SR. LAMEffiA BITTENCOURT
- Com multo prazer, embora meu
discurso esteja apenas lnlelado ..

o Sr. Lino de Mattos - Desco·
nhcço o teor da resposta. Posso,
todavia, adiantar a V. Exa. que
tenho ra.zão em todos os casos por
mim denunciados, conforme provarei, apesar de o Sr. Minl:stro
tentar fazer crer, através de lnfor·
mações que v. Exa. pretende for·
necer, que a razão se resume num
só caso. Tenho razão, repito, em
todos êles; e provarei minha asser·
tlva..
.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT
- Não contesto a razão de V. Exa.,
nem objetlva meu discurso essa re·
ferência. Limltar.me·ei a transmi·
tir a V. Exa. e ao Plenário as ln·
formações prestadas pelo sr. Mi·
nistro da Fa.zenda. Repetir, quase
literalmente, o que· ouvi daquele
Titular. Naquele momento, S. Exa.
apenas sabia que num ponto Vos·
sa Excelência tinha razão: na demora das lnforma.ções, embora a
responsab11ldade, a eulpa por essa
procrastlnação, por essa tardança não caiba dlretamente ao Se·
nhor Ministro Lucars Lopes,
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Vos-

sa Excelência é apenas portador
da palavra do Ministro; segundo
o ditado popular, o portador não
merece pancada.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT
- Multo obrlga.do. V. Exa. sempre me honra com seus apartes
tão generosos, cheios de bom-humor, que bem refletem a eterna
juventude do nobre colega.
O Sr. Mem ãe Sá - O ilustre Líder da Maioria é tão slmpâtlco que
não merece pancada, ou, se a mereee, não hâ quem lha possa dar.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT
- Principalmente de a.mlgos portadores da generosidade dos eminentes Senadores Mem de Sã e Fernandes Távora.
Conto êsses fatos, Sr. Presiden·
te, entro nesses pormenores, ape.
sar da premência do tempo regimental que me foi conferido, apenas para mostra.r a sol1citude, o
cuidado, a vigilante atenção com
que o Chefe do Executivo providen·
clou no sentido das Informações a
serem prestadas, como realmente
o foram, com presteza digna de
registro, se não de louvor, porque
já segunda-feira. as recebia. Não
as prestei, desde logo, porque o Se·
nadar Lino de Mattos não comparecera ao Senado; e se só hoje o
faço é porque nos dois dias ime·
diatos não houve sessão.
O Sr. Ltno ele Mattos - Regls·
tro o fato como uma homenagem.
Representante de São Paulo, sou
multo gra.to ao Sr. Presidente da
República.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT
Cumpro apenas um dever,
como, estou certo, do mesmo modo
procedeu o Chefe da Nação na
consciência exata de seus deveres
e responsabllldades.
Passo. Sr. Presidente, a ler, sem
comentários, as Informações presta.das pelo Sr. Ministro da Fazenda, reservando-me o direito, para
não exceder o prazo regimental de

quinze minutos que a Lei Interna
do Senado assegura aos lideres,
de, em outra oportunidade, comentar o assunto.
Desde logo ressalto que a. pa1·te
relativa à Importação de automó·
veis - matéria sôbre a qual se tem
detido a critica veemente e lmpla.
cável do Senador Lino de Mattos
- será objeto de discurso especial,
a ser proferido, por solicitação da.
Liderança, pelo eminente campa.
nhelro da Ma.lorla, Senador Paulo
Fernandes.
Tem S. Exa. estudos especializa.
dos e mais completos sôbre a questão, jã havendo apresentado, Vi·
sa.ndo a objetlvos idênticos aos do
Senador Lino de Mattos, embora
por caminho diferente, projeto re·
vogatórlo do art. 59 da Lei de Ta·
rifas Aduaneiras.
A palavra do Sr. Ministro da. Fazenda está vazada nos seguintes

têrmos:

"Em 11 de maio de 1959.
Meu caro Senador Lameira
Blttencourt.
<A propósito de criticas levantadas pelo Ilustre Senador
Uno de Mattos sôbre alguns
atas da administração, deter·
minei a elaboração, pelos órgãos competentes responsáveis,
das seguintes notas que envio
em anexo:
a) sôbre o problema da ex·
portação do algodão;
bl sôbre o problema da ex·
portação do café torrado;
c) sôbre o problema de lm·
portação de automóveis (cópia
de informação da SUMOCl ;
d) sôbre a importação de
aviões no regime da Instrução
113.
Quanto às criticas levantadas sôbre as Companhias de
Acceptance devo Informar
ao prezado amigo que as Au·
toridades Monetárias estão
concluindo o estudo de uma
regulamentação que lmposslb!lite o caráter especulativo em
emprêsas, cuja existência é legal e que podem se transtor·
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ma.r num Instrumento útil ao
financiamento do nosso desenvolvimento econômico.
A propósito do pedido de informação sôbre despesas de publicidade do IBC, determinei
àquela autarquia habilitar-me
a responder no mais breve
prazo possível, esperando poder fazê-lo nos próximos dias.
Com um a.braço do Lucas
Lopes".
As notas a que se refere a carta
do honrado Sr. 'Ministro da Fazenda, são as seguintes :
Em rl!llhÇão ao café :
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''Pela Instrução n. o 167, foi
determinada a negociação no
mercado de câmbio livre das
divisas obtidas pela venda para mercados externos de cêrca de mil produtos que até
então se havla.m apresentado
com. expressão min!ma ou ln·
significante na nova pauta de
t•xportação.
E•{ldentemente, êsses produtos foram assim Incluídos no
mercado de taxa livre por um
processo de exclusão, ou seja,
depois de cuidadosamente sel~!clonados os que pelo vulto
a:preclável e tradição de export-ação deviam ficar mantidos nas categorias de ·taxa
fixa da referida Instrução.
Dentre aquêles mil produt-os ficaram automàtlcamente
io.cluidos o ca.fé solúvel e o
ton•ado, cuja significação houvesse sido nula até então. Deve-se notar que não se conhecia nenhuma tradição de eomérclo Internacional de café
torrado em grande escala.
No entanto, fooe ao súbito
lnterêsse demonstrado por exportadores em se aproveitar
da taxa livre para Inicio de
uma corrente de exportação
do café torrado, tornou-se então patente QUe essa modallda.de de · exportação do café, se
permitida a sua continuação,
abalaria profundamente tôda

a estrutura de preços de ca.fé
cru ou verde, criando novos
problemas para a comercialização normal do nosso produto básico.
Uma vez evidenciados êsses
reflexos pelas declarações de
venda de quantlda.des crescentes do café torrado, foi o as.
sunto objeto de sucessivos
reexames no sentido de encontrar-se solução adequada.
Esta se impôs, finalmente, como sendo a de colocar no mesmo nivel de bonificação, tanto o café cru como o torra.do,
cortando-se pela raiz o mal
Incipiente.
De fato, al!nlns contratos de
venda de café torrado chegaram a ter curso antes que as
providências corretlva.s se tornassem efetivas.
De referência ao café solúvel, verificou-se não haver nenhum Inconveniente em man.
ter as suas divisas no merca:
do livre.
Mantém-se a exportação do
café solúvel no regime da Instrução, uma. vez que nenhum
Inconveniente apresenta, atualmente, como suscetivel de
perturbar a salda do café verde. dada a diminuta capacidade exportável da úrtlca. fá.
brica existente no País.
Qua.nto ao algodão:
"A Inclusão do algodão cm
pluma entre as mercadoria~
cujas dlvlsa:s são negociáveis
no mercado de câmbio livre,
visou a restabelecer a.s condições competitivas para a colocação dêsse nosso produto
nos mercados lntemacl<mals,
face à grande queda nas respectivas cotações, de cêrca de
20%, a. partir de meados de
1958.

O assunto era de natureza
delicada, em virtude das repercussões de qualquer decisão
dessa espécie no mercado ln·
terno e da necessidade de fazer coincidir o aumento de
oferta no mercado livre com
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o aumento de procura, para
Em tais condições, é totalevitar uma valorização excesmente injustificável a afirmasiva do .cruzeiro no mesmo mertiva de que qualquer firma
cado, anulando o beneficio
exportadora tenha se benefi·
da medida tomada em favor
ciado com a. medida do Go·
do algodão e, na mesma oporvêmo, por ter sido esta eon·
tunidade, do acúcar. Destarsiderada tardia ou inoperante, somente tomou-se possível
te em qualquer sentido.
a medida em aprêço quando
Multo ao contrário, os boaterminados os estudos relatitos que corriam desde meados
vos à. inclusão, no mercado de
de mar~o, de referência à.
câmbio livre, do câmbio dos
eventual inclusão da.s divisas
serviços de importação, objede algodão em pluma no merto da Instrução n.o 180.
cado de cã.mbio llvre, fizeram
com que os lavradores aguarAdemais, somente em meadassem a con!lrmação dêsse
dos de abril tomou-se passivei
pa.ra que se beneficiassem
fato
uma segura verificação de
das
suas conseqüências em
eventuais excedentes exportámatéria de pre~o interno.
veis e, logo a seguir, no dia,
:11: o que ora se está verifi·
22 de abril, o Conselho da
cando, podendo-se esperar que
SUMOC aprovou a medida cona média geral dos preços do
cernente à.s exportações de alalgodão em caroço, consegodão.
qüente à Instrução n.0 180, be·
·Anteriormente à Instrução
neflcle os produtores de um
n.o 180, calcula-se que apenas
modo
geral.
30% do algodão em caroço haRio, 5 de mala de 1959".
via sido efetivamente vendido
pelos lavradores. A quase toSr. Presidente, essa a. informatalidade dessas vendas efeti- ção ou a defesa do titular da Fa·
vas se realizou no mês de mar- zenda na parte relatlya às crltl·
ço, ao prec;o médio pondera- cas sõbre o problema àa. exportado de Cr$ 250,30 a arrôba, se- ção do algodao no câmbio livre e
gundo levantamento feito pela sôbre o eafé.
Secretaria de Agricultura. do
Estado de São Paulo.
O Sr. Lino de Ma.ttos
Farei
Todo o restante do algodão prova em contrário.
em caroço entregue aos maSR. LAMEIRA iBITTENCOURT
quinistas antes da Instrução - OEntendo
dificU. Aguardarei, po·
n.o 180, o foi com preço a fi- rém, essa prova,
a impugnar,
xar, Isto é, com preço a fixar se realmente me para
convencer
que
depois de conhecida ao posição v. Exa., embora de boa fé,de con·
governamental sôbre exporta- tinua · equivocado ·e mal infor·
ção de excedentes. Divulga. mado.
da para todo o Pais, essa decisão, em 23 de abril, os preo Sr. Lino de Matt011 - Farei
ços médios de algodão em ca· prova .eom dados concretos.
roço situaram-se a partir de
Cr$ 250,00 a. arrôba, tendo
O SR. LAMEIRA IBITTENCOURT
atingido agora Cr$ 260.00. Nes- - Não desejava argumentar. Rese último nivel, os lavradores ferire!, no entanto, como homenaestão vendendo alguma coisa, gem ao eminente amigo, Senador
mas ainda com a mor parte Lino de Mattos, pequena circunsde seu produto a liquidar de- tância que me foi lembrada pelo
finitivamente na expecta.tlva nobre Senador Paulo Fernandes,
de preços mais altos do ca. que infelizmente não se encontra
roço.
:no Plenário.

r
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O nobre Senador Paulo Fernandes, para mostrar, no caso, a absoluta lisura do procedimento do Senhor Lucas Lopes ou do próprio
Govêrno da República., recordoume haver lido, em mais de um órgão de publicidade, que uma das
autoridades de mais prestigio politico, de mais prestigio econômico e de mais prestigio moral que
pleiteava essa providência, junto
ao Ministério da Fazenda, fôra. o
honrado e ilustre Dr. Ca.rvalho Pinto, Governador do Estado de São
.Paulo.
O Sr. Lino de Mattos- Eu mesmo proferi vário~ discursos, no Senado, pedindo a providência.
O SR. LAMEIRA IBITTENCOURT
.-- Sr. Presidente, como referência
,à suposta importação de um
:avião, as informações do Titular
'da Fazenda estão a.ssim redigidas :
"BANCO DO BRASIL S. A. -

Carteira de Comércio Exterior
- Rio de Janeiro, D. F., em
n de maio de 1959
Nota sôbre a importação
ele avtões mediante investimento de capital estrangeiro
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O único caso de um pedido
de importação sem cobertura.
cambial de avião foi feito pela
King, Ranch do Brasil S. A., a
qual solicitou em 1954, a concessão de licença para importação, pelos têrmos da Instrução n.o 113, de um avião bimotor, de 4 lugares, tipo "Piper-Apache", no valor de US$
35.500,00, destinado .a uso próprio em serviços de transporte entre suas fazendas e a
administração central em São
Paulo.
o pedido foi indeferido 3 vêzes, a primeira pelo Conselho
da SUMOC (sessão de 1-6-54),
a segunda, diretamente pelo
Diretor da. Carteira de Comércio Exterior (em 12·1·55) e a

novamente pelo Conselho da SUMOC (sessão de
14-6-55). Novo pedido de reconsideração da interessada
foi feito ao Conselho da SUMOO que em sessão de 19 de
junho de 1955, apreciando em
tese os casos· de importação de
equipamentos sem caráter de
fixidez, ao a.mparo da Instrução n.0 113, resolveu delegar
poderes à CACEX para decidir em cada caso, "desde que
haja incontestável justificação
de ordem econômica para o
deferimento e não se apresente qualquer possibllldade de
fraude ou concorrência. de~
leal para com os interessados
no mesmo ramo de atividade,
já estabelecidos no Pais".
Face a êsse critério e considerando que a King Ranch do
Brasll S. A. já havia. transferido pelo mercado de câmbio
livre um capital de dólares
3.000.000,00 para aplicação no
Brasil, considerando ainda que
o valor do avião pretendido,
único meio de garantir uma.
administração eficiente nas
grandes áreas desprovidas de
outros meios de transporte em
Mato Grosso, foi deferido o
pedido de licença de importação.
No entanto, essa licença não
chegou a ser utmzada., tendo
a interessada, em carta de 1712-56, solicitado o cancelamento da licença.
Em tais condições, não houve nenhuma importação de
aviões como investimento sem
cobertura cambial, quer nos
têrmos da antiga Instrução
n.o 113, quer nos têrmos do
Decreto n.o 42.820. - Visto :
~rceira,

-

Tosta Filho".

No tocante aos automóveis, embora já tenha esclarecido que o
assunto será objeto de discurso do
eminente colega da Maioria, Se·
nador Pa.ulo Fernandes, permito-
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me ler os esclarecimentos do Senhor Ministro da Fazenda :
"LEILOES ESPECWS PARA

IMPORTAÇAO DE AUTOMó·
VEIS DE PASSAGEIROS

A promulgação da nova Lei
de Tarifas, determinando a
realização de leilões especiais
para importlbÇão de automóveis de passageiros, colocou a
SUMOC diante de um problema de diflcll solução.
De um lado, a situação cambial não aconselhava fôssem
assumidos novos compromissos em moedas estra.ngelras.
De outro. o art. 59 da referida lel, determinava, taxativamente, a reallzlbÇão dos leilões.
Ao assumirmos a Dlreção
Executiva da SUMOC o assunto já vinha sendo examinado,
visando ao encontro de uma
fórmula que. sem agravar a.
. situaeão cambial, permitisse o
cumprimento do dispositivo legal citado.
De fato, não seria passivei
atender aos compromissos jâ
assumidos para a rea.Ilzação
dos projetas aprovados pelo
GEIA e, ao mesmo tempo, fornecer divisas. no elevado montante de US$ 20 mllhões para
os referidos leilões.
Nes~as condlcõ'!s, a fórmula
sugerida. pelo GElA, objeto da
Instrução n.o 181. procurou,
distribuindo os licitantes por
s grupos - fabricantes. montadores e nartlculares - apro·
veitar as divisas que, ma forma
do art. 59, teriam de ser leiloadas, para dar execução
àqueles projetas.
Diante, porém, das criticas
surgidas com a rea!lzação dos
primeiros leilões - motivadas,
principalmente, pelo fato de
terem comparecido aos mesmos
apen111s 2 firmas e de terem
adquirido as divisas pelo ágio
minlmo de Cr$ 130,00 por dólar - o assunto voltou a ser

examinado, substituindo-se a
Instrução n.o 181 pelas normas
da Instrução n.O 172.
Deve-se registrar, entretanto, que as importações rea.IIzada.s por aquelas 2 firmas, den.
tro da vigência da Instrução
n.o 181, obedeceram, rigorosamente, às disposições do a.rt.
59, inclusive quanto à limitação de lucros, limitação essa
que vem sendo devidamente
observl!>da, conforme compromisso assumido pelas Interessadas junto ao GEIA.
As normas atualmente em
v!gor prevêem a. realização de
letlões mensais, com um ágio
correspondente à média ponderada, na semana anterior,
da categoria geral e da categoria. especial.
mo tendo sido possfvel a distribuição dos licitantes por
Grupos - em face das criticas a.cima. referidas - a Carteira de Câmbitl serâ obrlaada
a dlsnender, além das divl~as
destinadas aos leilões especlficos, o câmbio relativo às cotas. já compromlssadas, para
a r.nncrPtlzação do.c; Plll>nos de
fabricação aprovados pelo
GEIA.

A situaelío Que o Pais atravessa, entreta'llto. não aconselha essa dualidade de fmportacll.o, tanto ma.ls que, se prevalecessem apena~ os Planos
aprovados pPlo GEIA. não ha·
veria posslbllldades dP. elevação exagerada de preços, uma
vez que os titulares da.nueles
Planos se comprometPram embora a Isso não obrl11:ados
- a observar a mesma limitação de lucros prevista pelo artigo 59.

Nessas condições, seria de
tôda, conveniência a revogação
do referido dispositivo, revogação essa. que não obstaria, em
absoluto, fôssem atingidos os
objetlvos nêle visados."

;:
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Informa ainda o Sr. Lucas Lo·
ta a lei, com o objetlvo de repes:
duzir os encargos de ordem
cambial.
"O Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito,
Diante, porém, das critica~
em sessão de 26-8-1858, aco·
surgidas com a realização dos
lhendo sugestões recebida.s
primeiros lellões, derivados da
do Grupo Executivo da indúsincompreensão aos altos objetria Automobllistica ·(GEIA),
tivos da Instrução •n.0 161 (Imdo Conselmo do Desenvolviportação de maior número de
mento, baixou a Instrução n.0
unidades a serem completadas
161, determinando a realização
no Pais com o mesmo dispên·
dlo cambial) , incompreensão
dos lellões especiais de câmbio,
essa agravada pelo fato de sopara a Importação de automó·
veis, previstos no art. 59 da
mente dois fabricantes terem
Lei n.o 3.244, de 14-8·57 (Lei
se hab111tado aos primeiros leiIões, pois os demais fabricande Tarifas).
tes
estavam ainda completanReferida .Instrução (anexo
do
a
documentação e exigênIl distribufa em 3 gruops os
cias
estabelecidas
na Portaria
participantes dos referidos lei·
n.o
522,
do
Ministério
da Via· Iões - fabricantes, montadoção
e
Obras
Públicas
(anexo
res e particulares - e visava
2),
a
Direção
Executiva
da ·
à execução do Imperativo le·
SUMOC,
examinando
novas
gal de lançar à licitação públisugestões do GEIA, a respeito,
ca divisas no montante de US$
deliberou submeter novamen·
20 milhões, durante dois anos,
te
a matéria à apreciação do
mas com o melhor· aproveitaConselho
em sessão de 23-12mento possivel das escassas
1958.
dlsponlbiUdades exlsten tes, caNessa oportunidade, a,pós
nalizando-as para. a Industriaentendimentos
com a Carteira
lização dos veiculas no Pais,
de
Câmbio
e
com
o GEIA. proalimentando os planos de fa·
pôs
o
Diretor
da
SUM:OC
a rebricação, em benefício de
0 161
vogação
da
Instrução
n.
maior número de usuários, e a
e sua substituição por novas
melhores preços, ao mesmo
normas
consubstancLadas 'na
tempo em que eram afasta.dos
n.o 172, de 23-12Instrução
os re11exos desta vorá veis ao
1958
(anexo
n.o 3), ora em vi·
programa nacional de fabrica·
gor,
que
melhor
corresponde
ção de veiculas, acarretados
à
letra,
do
referido
art.
59. uma
pela Importação pura e sim·
vez
que
a
Carteira
de
Câmbio
pies de carros montados.
se declarava apta a arcar com
Isso porque .como o Govêros encargos dos leUões em foco,
no já havia assumido comproconcomitantemente com os demissos cambiais para a reali. correntes dos projetas de fazação dos projetas de fabricabricação aprovados pelo GEIA.
ção de automóveis, aprovados
Assim, como se verifica, a
pelo GtEIA, ao defrontar-se com
atuação da Superintendência
a determinação incluida na
da Moeda e do Crédito. no as.
Lei de Tarifas, através de
sunto, foi pautada pelos ditaemenda que se transformou no
mes dos elevados tnterêsses do
mencionado art. 59 - de rea·
Pais, ao lado da est~ita, obser·
llzar os citados dispêndios pavância das disposiçoes legais
ra a importação de automóvigentes".
veis, procurou encamlnha.r
substancial parte dos recursos
Sr. Presidente, resta-me, ao en·
dos leilões para os programas cerrar minhas rápidas considerade fabricação, conforme facul- ções, que apenas serviram de mo-
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desta moldura. à ·palavra oficial
do Sr. Ministro da Fazenda, recor·
dar que, certa vez, neste Plenário,
aparteando, com multa honra para
mim, o nosso então llustre colega,
hoje eminente Governador Juracy
Magalhães, tive oportunidade de
afirmar, sem sofrer a mais ligeira contradita ou contestação, que,
se é exato que o Sr. Presidente da
República nem sempre tem logrado acertar ou ser bem sucedido
apesar dos seus esforços e boa. von·
tade; se tem errado mais .do que
todos nós e inclusive S. Exa. dese·
jariamos, não menos exato é que
o eminente Presidente Juscelino
Kub!tschek tem errado muito me·
nos e .com multo menor gravida·
de que a OPosição dentro da li·
nha rigorosa e lógica em que se
coloca., de Partido de Oposição, conforme tem proclamado com tanto
esfôrço, com tanta paixão e, por
vêzes, com pouco senso de justiça.
O SR. ·PRESIDE:NTE - <Fazen.
elo soar os timpanos) - Comunico

ao nobre orador que está esgotado
o tempo de que dispunha.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT

- Sr. Presidente, vou terminar.
Como vê o Senado, e bem poderá
atesta,r, ·confirmar e confessar o
eminente Senador Lino de Mattos,
o Chefe da Nação está sempre
pronto a acolher, com exemplar e
incomparável s·erenidade e isenção,
tôclàs as criticas, reparos, suspei·
tas e acusações que recaia,m sõbre
atos do seu Govêrno ou dos seus
Auxiliares. Logo que advertido e
convencido de qualquer êrro ou
equivoco, não hesita em procurar
repará-los, investigando as solu·
ções mais ·consentâneas com o ln·
terêsse público e do Pais. Acima
de tudo coloca S. Exa.. o superior
dever de honrar o cargo que lhe
foi confiado pela vontade soberB!na
do povo. <Muito b.em. Muito bem.
Palmas).

DOCUMENTOS A QUE SE RE·
FERE O ORADOR EM SIEU · ·
DISCURSO

"Rio de Janeiro, dezembro
1958.
.
Senhores Membros do Conselho.
Em eXPosição de 13-12·58, o
Presidente do Grupo Executl·
vo da Indústria Automobllis·
tica tece considerações a respeito dos le!lões específicos de
câmbio parar importação de au·
tom6vels de passageiros, . montados ou desmontados, previs·
tos no art. 59, da Lei n.0 3.244,
de 14-8-1957· (Lei de Tarifas),
contestando, de um lado, as
criticas feitas na. imprensa e
no Parlamento quanto à estruturação dos referidos leilões e,
de outro, as objeções leva·ntadas pela Carteira de Câmbio
quanto ao ágio mínimo fixado
parar os licitantes enquadrados
na categoria de fabricantes e
quanto ao financiamento dêsse
ágio.
·
No que tBinge à estruturação
dos leUões em causa, eStabelecida na Instrução n.o 161,. desta. Superintendência, em conseqüência de sugestão do GEIA,
confirma aquêle expediente
que a divisão dos licitantes em
três grupos .- fabridantes,
montadores e particulares
dando melhor tratam~nto ao
primeiro grupo, visou à execução do imperatiyo legal de lança.r ao . leilão · público divisas
equivalentes a US$. 20 milhões.
durante dois anos, mas.,com o
melhor apro11'!··1tameritó· ··possível das escassà · ' disponibll!dades cambiais e stentes, canalizando·as pa.ra a 1ndustr1al1zação dos ·veiculas no Pais, em
benefício de maior númer.o de
usuários, e a melhores .preços
ao mesmo tempo em que eram
afastados os reflexos desfavoráveis ao plano nacional de
fabricarção de automóveis,
acarretados pela Importação
de
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pura e simples de carros montados.
N'o que se refere à objeção
ao ágio minlmo de Cr$· 130,00
por dólar ou equivalente, para
as licttações dos referidos fabrlca.ntes, formulada pela Carteira de Câmbio, que entende
que referido ágio não deve ser
Inferior à média alcançada na
categoria geral - hoje bastante superior àquele ·nivel face ao disposto no art. 50 da
Lei n.o 3.244, ressalta o GEIA
que a. fixação dêsse ágio, que
teve por objetlvo evitar o en·
carecimento desmedido dos
veicules assim produzidos, se
apoiou na norma especifica do
§ a.o do mencionado art. 59,
que fixa em Cr$ 100,00 o custo
minimo da unidade monetária
estrangeira adquirida nesses
leilões, regra. que, especial e
transitória, se sobreporia à. do
art. 50.
Reconheeendo, entretanto,
por um· lado, a conveniência
de guardar conformidade com
a orientação governamental
de uniformização progressiva
das taxas cambiais e, .por ou.
tro lado, a necessidade de as·
segurar aos fabricantes de automóveis de passageiros - ora
lncluidos nos leilões de que
se trata por não seguirem a
tabela de na.clonalização nor·
malmente exigida certo
grau de establlidade no custo
das Importações de partes
complementares, C'ompativeis
com os elevados Investimentos
realizados e com a programa.
ção de produção e preços, sugere o GEIA a adoção da se·
gulnte fórmula :
a) que se dê curso aos leilões mensais, anteriormente
autorizados, nas bases já es·
tabeleclda.s, mas apenas para
montadores e particulares
(Grupos "b" e "c") :
b) que os fabricantes de
automóveis de passageiros, os
quais até aqui operavam ou

iam começar a opera,r .com
base na Instrução n.o 161, da
SUMOC, e Portaria 522, do MInistério da Viação e Obras Pú·
blicas, de 14 de agôsto de 1958,
sejam lncluidos no regime do
art. 45 da Lei n.0 3.244, de 14
de agôsto de 1957, eleva.ndose-lhes, porém, - por não se
ajustarem, ainda, ·aos níveis
de nacionalização exigidos o ágio para importação de peças e partes cõmplementares
da . produção naciona.l, que
passará a ser Igual ao nível da
média alcançada na categoriageral dos leilões comuns, na.
respectiva moeda, durante o
semestre imediatamente ante·
rior à data em que fôr .apro·
vada esta sugestão, mantidos
todos os demais requisitos da
referida portaria e as limitações de lucro previstas;
c) que se registre na Superintendência da Moeda e do
Crédito o financiamento, com
prazo de carência de três anos,
das Importações das ditas peças e partes complementares,
até o limite das C'otas de câmbio já atrlbuidas aos fabrlcan.
tes cla~sificados, para o segun.
do semestre de 1958 e seguintes, dando.se, assim, cumpri:
mento ao dispositivo regulamentar que disciplina a matéria (art. 67 do Decreto n.o
42.820, de 16 de dezembro de

1957);

.

d) que, simultâneamente,
se sugira ao Presidente da Re·
pública, o Imediato envio de
Mensagem ao Poder Leglslatl·
vo propondo a revogação do
mencionado art. 59 da Lei de
Tarifas, mantidas, porém, as
limitações de lucro nêle esta·
belecidas .
NOTA- :tllsse regime preva·
lecerá até 1.0 de julho de 1959,
quando, pela reformulação dos
planos apresentados. os fabri·
cantes terão atingido 50 por
cento de nacionalização em
pêso do veiculo, já com a ln·
clusão do motor, e quando,

j
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l'
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também, em face do art. 46
da Lei n.o 3.244, de 14 de agôs·
to de 1957, o Conselho de Politica Aduaneira deverá fixar o
procedimento fiscal quanto ao
impôsto aplicável segundo o
gra.u de nacionalização atingi.
do pelos fabricantes.
como se verifica, a Instrução n.0 161 foi, por um la.do,
objeto de critiea por parte da
Carteira de Câmbio, quanto ao·
ágio mln!mo para os fabrican.
tes e, por outro lado, alvo de
recriminações no Congresso,
sob a alegação de abrigar privUégios em favor dos ditos fabricantes, com desvirtuamen·
to da intenção do legislador,
porque estaria discriminado
com relação a.os três grupos
de licitantes nela instituidos,
mediante reserva da maior
parcela das divisas aos mes·
mos fabrica·ntes, além da di·
ferenciação dos ágios :minimos
entre os mencionados grupos,
em favor daqueles.
A modificação proposta pelo
GEIA, anteriormente consigna·
da, tem por base a revogação
do art. 59, medida que, salvo
melhor juizo, requer, ainda.
melhores reflexões. Meu prí·
melro pensamento a. respeito
se inclinava pela manutenção
dos leUões, ellmina:ndo-se a diferenciação dos três grupos,
isto é, colo~ando na mesma
posição, fabricantes, montado·
res e particulares, e estabelecendo o mesmo á.gio mlnlmo
pa,ra todos, na base da média
ponderada da categoria-geral.
Como, entretanto, o indlce
~e nacionalização jâ alcançado pelas emprêsas fabricantes
é sJnda baixl), de vez que a
produção nacional de automó·
veis está em fase de implall·
tação, essa medida lhes acar·
retaria. ónus adicionais que
seus representantes afirmam
não poderia.m elas suportar,
afigurou-se-me necessário buscar uma fórmula, segundo a

qual, ao mesmo tempo em que
fôssem respeitados os compro·
mlssos assumidos pelo Govêrno para com as emprêsas, não
se lhes conferisse situação que
pudesse ser aponta.da como de
favoritismo em detrimento do
público consumidor.
Dada a 'complexidade do as.
sunto, promovi uma reunião
em meu gabinete com o Exce.
lentisslmo Sr. Dlretor da Carteira de Câmbio, com os fabri·
cantes interessados nos leilões
e com o representante do Ex·
celentíssimo Sr. Presidente do
GEIA, na qua.l a matéria foi
debatida em todos os seus aspec.tos e repercussões. O Ex·.
celentísslmo Sr. Dlretor da
Carteira de Câmbio manifestou-se de inteiro acôrdo com
a fórmula sugerida pelo GEIA,
a qual atendendo à equaliza.
ção do ágio dos fa,bricantes à
média da ca tegorla-geral, vir·
tualmente não aumenta os en·
.cargos de ordem -cambial, li·
mttados como ficariam às cotas compromissadas quando
da. aprovação dos proietos,
com substanciais reduções re.
lativas ao cxer.cícic de 1958·
. mesmo, aquela 11\.utori·'
sugenu,
dade, a adoção do seguinte esquema pa.ra a continuação dos
leilões de que se trata, para
montadores e particulares, até
a revogação do art. 59 :
Para montadores :
ágio mínimo - média ponderada. da categoria geral na
semana anterior.
distribuição das divisas - ·
US$ 80.000,01} - US$ACL ....
50.000 00 - US$TCH 150.000,00
- US$POL 120.000,00 - US$
equiv. sw. Kr. 100.000,00 - Total equivalente a US$ 501!.!100,00
por mês;
prazo de entrega do câmbio
- 3 anos, sem registro na su.
MOC e pagamento de juros.
Para. particulares :
ágio m!nimo - Cr$ 250,00,
por dólar ou ·equivalente;
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distribuição das divisas US$ 10.000,00; US$ACL ... ,
10.000,00; US$TCH 230.000,00;
US$POL 150.000,00; US$ equiv.
sw Kr. 100.000,00.
Total equivalente a US$ ....
500.000,00, por mês;
Prazo de entrega do câmbio
- 3 anos, sem registro •na SU·
MOC e pagamento de juros.
Por seu turno, os fabricantes de automóveis se mostra.ram de acôrdo com a fórmula
em questão, dispondo-se a
comprometer-se formalmente
perante o GEIA no sentido de
limitar seus lucros à margem
prevista no art. 59 (18%), mesmo com a revogação dêste,
condição que me parece absolutamente necessârla. à sua retirada dos leilões em causa,
com o fito de acobertar o lnterêsse do público usuârio dos
veiculas.
Dos estudos realizados e dos
debates havidos, restou-me a
convicção de que a adoção por
êste Conselho, com as modifi·
cações a ser~m a.diante indicadas, conciliaria os !ntcrêsses
do balanço de pagamentos do
Pais da Indústria automobilística 'e do público, sem ferir preceitos legais.
· Com efeito, cumpre ressalta,r, inicialmente, que o Govêl'·
no ao aprovar os proj etos de
fabricação de automóveis, antes de 31·12·57, conforme de·
terminado pela Lei de Tarifas,
assumiu para com os titulares
dêsses projetas o c·ompromisso
de propiciar-lhes condições de
exeqülb111dade de seus pla,nos,
entre as quais a de outorgarlhes cotas de ·câmbio para a
Importação de partes complementares de sua produção, de
conformidade com os seus pro·
gramas de nacionalização pro·
gressiva dos veículos.
A adjudicação dessas cotas
de câmbio, por outro lado, se
deve processar em bases razoàvelmente estâvels, de ma-

neira a possibllitar aos industri&ls uma adequada programação de produção e de custos,
face ao elevado vulto dos ln·
vestimentos exigidos pelos pla·
.nos de fabricação.
A propos,ta tra:nsferêncla para o regime do art. 45 dêsses
fabricantés - dantes lncluidos
no sistema do a,rt. 59, como penalidade pelo não atendimento Inicial da. tabela de naclo•nallzação normal prevista no
plano nacional automobllistlco - atenderâ ao objetlvo exposto no parâgrafo anterior,
não constituindo Injustiça pa.
ra os demais fabricantes, de
vez que os primeiros ficarão
sujeitos ao pagamento de âgio
equivalente à média da categoria, geral, para a Importação
de componentes, embora go.
zando da Isenção aduaneira, o
que significa que pagarão uma
taxa efetiva de câmbio supe.
·rior à fixada para os fa.bricantes de veiculas em regime normal.
Por outro lado, dita tra·nsfe·
rência não significarâ, para os
industriais interessados, maiores ônus, pois a nova sobreta.xa equivalerâ aproximadamente ao âgio de Cr$ 130,00,
atualmente em vigor, acrescido do valor do lmpôsto a que
estavam sujeitos no art. 59, ao
mesmo tempo ell\ que desaparecerâ o problema suscitado
pela Carteira de Câmbio, rela.tlvamente à existência de âglo
inferior ao da categoria geral.
Ademais, os compromissos
cambiais com a Importação de
partes •complementares para
a fabricação de automóveis de
passageiros não serão agravados, porque se limitarão às co·
tas compromlssadas quando da
aprovação dos projetas pelo
GEIA, em 20.12-57, com os cor·
tes jâ feitos por aquêle Grupo
e que ainda possam vir a ser
feitos.

Por seu turno,. os dispêndios
com os leilões especificas, para
montadores e particulares, serão eliminados tão logo venha
a ser revogado o art. 59 e mesmo que Isso não o!lorra, por
difl<l'llldades no Congresso, a
continuação dêsses lellões, co·
mo proposto pela Carteira de
Oâ.mblo não acarretará. graves
õnus, pois n.êles serão distribuidas preferentemente divisas
em moedas lnconversivels, não
escassas, cuja Ucltacão. mesmo
a.sslm. será difl!lultada pela
exlgên!lla de financiamento
por três anos, no exterior.
Finalmente. o público não
ftcará prejudicado, pois além
de continuar a ter por algum
tempo, a oportunidade de lm·
portar automóveis. disporá do
suprimento da fabrlclbÇão nacional. a preços .controlados
pela limitação do lucro. a que
se sujeitarão os fabricantes ex·
clufdos dos leilões.
Uma vez normalb:ada a situação dos fabricantes de automóveis, com a sua admissão
ao reldme previsto no art. 45
da Lei n.o 3.244. de 14-8-57, me.
diante o pagamento de um
âglo mais elevado, resta examinar a orientação a. ser adotada ·com referência. aos leilões do art. 59, pelo menos até
que venha a ser revogado o
mendonado artigo.
De conformidade com as su·
gestões do GEIA e da Cartel·
ra de Câmbio, ditos leilões eontinuarlam a sP.r realizados, di·
vldlndo-se os licitantes em dois
grupos (montadores e parti·
ctilares), com ágios minlmos
diferentes para cada grupo.
Refletindo a respeito, pareceu-me QUe, uma. vez que a referida Carteira está disposta
a manter a dotação de divisas
prevista Inicialmente para ês·
~es leilões, até que venham 1
ser revogados, Isto é, na. base
do equivalente a US$ 1 mllhão
por mês, conforme esquema

transcrito a fls. 5, dever-se-la
adotar para a sua realização
dlretrizes rigorosamente con·
dlzentes com o espirita e a letra. do aludido art. 59, ou seja,
distribuir as divisas à licita.
Qão dos Interessados, sem di·
visão dêstes, nem discriminação quanto a ágio minimo.
Com efeito, embora permita
a admissão a êsses leilões dos
fabricantes e montadores,
aquêle dispositivo lega.l obje.
tlvou lançar as eambiais à.
disputa dos Interessados, sem
distinção, concedendo aos fa.
brlcantes e montadores beneficio de ordem puramente fls·
cal, ·através as reduções progressivas de direitos aduanei·
r os.
Assim, afastados os fabricantes mediante compromisso que
deverão assumir junto ao GEIA
de não comparecer aos leilões
em causa, além de sujeitar-se
à limitação de lucros. pelo seu
enquadramento no art. 45, o
acesso aos ditos leilões deve
ser facultado, segundo penso,
a todos os demais inter~ssa·
dos, montadores e partl<l'Ulares,
em Igualdade de condições,
Quanto ao ágio mlnlmo pa,.
ra os lances dos lellões em
foco, o qual, a meu ver, deve
ser tlnlco, parece-me aconse·
lhâ.vel que se situe entre a mé·
dia da categoria geral e a da
especial, tendo em conta. o espirlto do legislador que, ao es·
tabelecer em Cr$ 100,00 o custo
minlmo da unidade monetá·
ria estrangeira, objetivou esta·
belecer êsse nivel para aqulsl·
ção de automóveis estrangei·
ros, põsto que aquêle valor ex·
pressa.va, · à. época da promul·
gação da lei, um melo têrmo
entre as duas eategorias.
Nesta ordem de idéias, pen.
ao que o ágio mlnlmo dos lei·
Iões sob exame deveria ser equl·
valente à média aritmética
apurada entre as médias das
categorias geral e especial, na
respectiva moeda, .na semana
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-d!47anterlor à realização do leilão.
:S:sse nivel que é o mais con·
dizente com o espírito da. lei,
também mais se ajusta à orl·
entação governamental de fa.
vorecer a Industrialização do
veiculo no Pais, ficando o pú·
bllco usuário, por outro lado,
resguardado da explora.ção por
parte dos fabricantes, através
da limitação de lucros a que
êstes estão sujeitos.
Face ao exposto, proponho
a adoção da fórmula sugerida.
pelo GEIA, aditada da suges.
tão da Carteira de Câmbio,
com as modificações que alvitrei quanto aos licitantes e
ao ágio mínimo dos leilões.
Aprovada essa orientação,
esta Superintendência promoverá a modificação da Instrução n.o 161, nos têrmos da minuta anexa, enquanto que o
GEIA obteria dos fabricantes
o compromisso de não compa.
recer aos leilões sob pena de
ser deduzido de suas ·cotas normais o montante de câmbio
que porventura adquirissem
nos mesmos, bem como de sujeitar-se à limitação de lucros,
permitindo, para Isso. a necessária fiscalização. Outrossim,
providenciaria. o GEIA o envio
de Mensagem Presidencial ao
Congresso, propondo a revoga.
ção do art. 59 da :t.ei n. 0 3.244.
de 14-8-57.
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A Superintendência da Moeda e do Crédito, na forma da
deliberação do Conselho, em
sessão, tendo em vista o dis·
posto nos arts. 3.0 , alinea
"h", 6.o do Decreto-lei n.0 7.293,
de 2 de fevereiro de 1945, e no
art. 91 do Decreto n. 0 42 820,
de 16 de dezembro de 1957, e
considerando a necessidade de
mellhor ajustar às suas finalidades os leilões específicos de
câmbio para Importação de au. tomóvels de passageiros, pre·
vistos no art. 59 da. Lei n. 0

3.244, de 14·8-57 (Lei de Tari.
fas), resolve tornar sem efeito
a Instrução ·n.0 161, de 26 de
agôsto de 1958, substituindo-a
pelas normas abaixo : .
t,a. - A Carteira de Câmbio
. do Banco do Brasil S. A. fará
reallza.r, na forma prevista no
referido art. 59, licitações especificas para Importação de
automóveis de passageiros de
·pêso unitário até 1.600 quilos
(mil e seiscentos quilos), no
máximo e valor FOB não su·
perlor a US$ 2.300,00 (dois mil
e trezentos dólares) ou equivalente em outras moeda.s, mediante inclusão de verbas especiais rios orçamentos de
câmbio a que se refere o art.
12 da Lei n.o 1.807, de 7 de janeiro de 1953.
2.a. - Haverá. um único leilão mensal de cada moeda pa·
ra todos os licitantes meneio·
nados no referido art. 59.
3.a - Prevalecerá, para êsses
leilões, um ágio minlmo único
para cada moeda, representado pela média aritmética en·
contrada entre as médias pondera,das das respectivas categorias geral e especial na se,
mana anterior.
4.a - Para as importações
previstas nesta Instrução, as
promessas de venda do câmbio
serão emitidas pa,ra· resgate no
prazo de três (3) anos, a partir dos embarques dos mate- ·
riais.
5.0. - As licenças de importação serão concedidas medi·
ante apresentação à CACEX
das respectivas promessas de
venda. de câmbio adquiridas
nos leilões específicos de que
trata a presente Instrução,
não sendo admitida, em qualquer hipótese, a lm,portação
de veículos usados, entendidos
como tais os fabricados em
anos an ter! ores ao de aquisição da PIVC ou a.o do mesmo
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ano, que tenham sido objeto
de utilização.
Rio de Janeiro, dezembro de
1958.
Dlretor Executivo.
MINISftRIO DA VIAÇAO E
OBRAS P'OBLICAS

Portaria n.o 522 · :
O Ministro da Viação e
Obra.s Públicas, tendo em vista o disposto no art. 91 do
Decreto n.0 42.820, de 16-12-57,
e face aos têrmos da Instru.
ção n.0 161, de 26-8-58, da Superintendência. da Moeda e do
Crédito, resolve determinar
sejam observadas, pelas emprêsas Interessadas, as normas
abaixo, relativas aos leilões especiais de câmbio previstos no
art. 59 da. Lei n.o 3.244, de 14
de agôsto de 1957 :
1. Grupo A -

Fabricantes

Será considerada fabricante
de automóveis de passageiros
a emprêsa que, cumulativamente:
I - tenha projeto aprova.do
até 31-12·57, pelo Grupo Executivo da Indústria Automobilistlca (GEIA), de acôrdo com
o Dec. n.0 41.018, de 26 de fe.
vereiro de 1957, embora por
motivo de ordem técnica, a
j11izo do referido Grupo, não
possa atingir, Inicialmente, os
indlces de nacionalização previstos no art. 4.o daquele decreto;.
n - disponha de Instala.
ções adequadas e equlpamen.
tos no Pais ou já contratados
no exterior, que permitam
atingir um indice minimo de
naclonallzação de 50 por cento
em pêso até 30 de junho de
1959;
In - a.presente compromis·
so de ·cumprir, a partir de 1-7·
60, o indlce de naclona!lzação
de 95 por cento, em pêso, previsto no art. 4.0 do Decreto n.o
41.018, de 26 · de fevereiro de
1957;

IV - apresente ao GEIA es·
quema de nacionalização progressiva em pêso e valor dU·
rante a vigência do mencionado art. 59;
V - reformule o programa
de produção de acôrdo com as
possibilidades de suas fábricas,
o qual não poderá, em nenhuma hipótese, exceder ao já
aprovado;
VI - comprove, ao fim de
ca.da semestre, o embarque de
equipamentos de produção necessários ao cumprimento das
etapas previstas no esquema
a que se refere o inciso IV,
como condição para o licen·
ciamento das ·partes complementares;
VII - comprove o Inicio da
eonstrução da fábrica defini·
tiv~.
2. Grupo B -· Montadores

Será considerada como mon·
tadora de automóveis de pas·
sageiros, a emprêsa que, cumu·
Iativamente :
I - tenha projeto de monta·
gem aprovado pelo GEIA, de
acôrdo com o roteiro fixado; e
II - disponha de Instalações adequadas e · equlpamen·
tos que permitam a montagem
dos automóveis.
S. Entende-se por automó·
vel CKD aquêle que vier to·
talmente desmontado, ·aten·
dendo oos seguintes requlsi·
tos que deverão constar de
cláusula a ser aposta à llcen·
ça de Importação emitida pela
carteira de Oomércio Exterior:
a) quadro dEJ chasat - em
peças sôltas sem qualquer sol·
da.gens ou rebltagem; quan·
do se tratar de automóvel tipo
monobloco, a estrutura inferior poderá vlr montada, até
31 de março de 1959;
b)

carroçaria metálica -

c)

con;untos

desmontada, com um minimo
de 6 (seis) painéis separados,
em chapa nua, sem pintura;

diversos

tais como : motor completo,
caixa de mudança, .eixos dian·

I,"

,,'
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teiro e traseiro, direção e árvore de transmissão - poderão
vir montados, quando assim
convier ao importador.
.·
4:. Deverão ser apresentadas
ao GElA pelos fabricantes as
llstas das peças e partes de
fabricação nacional correspondentes às omissões bem como
as listas das partes complementares, com os respeetivos
pesos e valores, assim como
comprovação de compra de
partes e peças de fabricação
nacional, para fiiiZer jus às reduções aduaneiras previstas.
5. Deverão ser a.presentados
ao GEIA pelos montadores os
comprovantes de compra de
partes e peças de fabrlca.ção
nacional, para fazer jus às reduções aduaneiras previstas.
8. Os fabricantes e montadores deverão apresentar ao
GEIA a estrutura de preço do
automóvel, levando em consideração o disposto no parágrafo 6.o do art. 91, do Decreto
n.o 42.820, de 16 de dezembro
de 1957.
7. Para apresentação da reformulação de projetes ·de fa·
brl.ca.ção e planos de montagem
são fixados os seguintes prazos:
- Fabricantes - até 15 de
setembro de 1958;
- Montadores - até 30 de
setembro de 1958.
8. As emprêsas deverão adotar a nomenclatura recomendada pela A.B.N.T., nos trabalhos a serem apresentados ao
GEIA.
Rio de Janeiro, 30 de agõsto de 1958. - Lúcto Metra,
Presidente do Grupo Executivo
da Indústria Automoblllstlca.
GRUPO EXECUTIVO DA

IND'O'STRIA AUTOMO·
BILtSTICA
Rotetro para apresentação
l!e planos para montagem

''I·'

!ti

de automóvds de paasagetros

I - Denominação, constituição jurfdlca e sede da. emprêsa - credenciais e referências
técnicas e financeiras, inclusive de grupos associados.
n - Estrutura financeira
da emprêsa:
a) Capital social - tipo de
ações ou cotas - parcela ln·
tegrallza.ndo e, se fôr o caso,
esquema para subscrição e integrallzação futura;
b) Associação a emprêsa
ou grupos financeiros, nacionais ou estrangeiros.
III - Ca.racterização técnica
do veiculo a montar :
a) descrição técnica do vei·
culo a .montar;
b) desdobramento do pêso
global e do valor CIF do veiculo;
c) programa de naclonallzação;
d) programa de produção
própria e de produção subcontratada.
IV - Programa de importações de partes complementares da produção interna, com
indlcaçoes de sua espécie e
quantidade.
V - Local de llnha de montagem, com descrição das ins·
talações gera.ls.
.
VI - Descrição dos equipamentos e instalações que serão
utillzados, caracterizando cada unidade. O relacionamento
separará os equipa.mentos já
existentes, dos que venham a
ser adquiridos.
vn - Elementos constituti·
vos dos custos industriais, com
estimativa dos preços de v~nda.
SUPERINTEND!NCIA
MOEDA 'E DO

DA

C~ITO

Instrução n.o 181
IA Superintendência da Moeda e do Crédito, na forma da
deliberação do Conselho, em
sessão !hoje reallza.da, tendo

-'250em vista o disposto nos arts.
3.0 , aUnea "h", e 6.o do De.cre.
to.lel n.o 7.293, de 2 de fevereiro de 1945, e em conforml·
dade com o art. 91, do Decre.
to n..0 42.820, de 16. de dezem·
bro de 1957, resolveu baixar
. as seguintes normas :
1.• - A Carteira: de C&mbio
do Banco do Brasil S. A. fará
real1zar licitações especificas
para importação de automó·
veis de passageiros de pêso uni.
tárlo até 1.600 kg Cmll e seis·
centos quilos), no máximo, e
valor FOB não superior a US$
2.300,00 (dois mil e trezentos
· dólares) ou equivalente em outras moedas, mediante Inclusão de verbas especiais nos orçamentos de câmbio a que se
refere o art. 12 da Lei n.o 1.807,
de 7 de janeiro de 1953.
2.a - As licitações previstas nesta Instrução serão realizadas mensalmente dentro dos
seguintes limites anuais :
I - US$ 12.000.000,00 (doze
milhões de dólares), ou equivalente em outras moedas, dU·
rante os primeiros doze meses;
n - US$ 8.000,000,00 (oito
mllhões de dóla.res) , ou equi·
valente em outras moedas, du·
rante os doze meses subse·
qüentes.
s.a - Para o fim de concorrer aos leilões especificas de
que trata esta Instrução,· os li·
citantes serão classificados em
três grupos, a saber :
Grupo A - constituido pelos fabricantes nacionais de
automóveis de passageiros que,
embora tendo tido seus projetas de fabricação aprovados
pelo Grupo Executivo da Indústria Automob!Ustlca (GEIA)
antes de 31 de dezembro de
1957, não possam, por motivo
de ordem técnica, goza,r desde
logo dos :favores ,cambiais e
fiscais estabelecidos no art. 90
do Decreto n.o 42.820, de 16
de .dezembro de 1957, outorga·

dos .plenamente a outros fabri·
cantes;
· Grupo B - constltuido pelos
montadores de automóveis,
cujos planos vierem a ser aprovados pelo Sr. Ministro da Via·
ção e Obras Públicas, e assim
consideradas as emprêsas que,
não incluidas no Item ante.
rior, possuam, como condição
sfne qua non, à data desta
Instrução, lnstal~ões próprias
de montagem que· lhes perml·
tam alcançar, em 1958, nivel
minlmo de nacionalização
(quinze por cento em pêso)
exigido pelo parágrafo 3.o do
art. 91 do Decreto n.o 42.820,
de 16 de dezembro de 1957;
Grupo C - constituido por
qualquer pessoa flsica ou jurl.
dica não lnclulda nos Grupos
a.nteriores.
§ 1.o Os licitantes dos Gru.
pos A e B importarão os automóveis completamente des.
montados (CKD) com omissões
de partes ou peças de produ.
ção nacional, dentro das per.
centagens de nacionalização
Indicadas nos planos a,prova.
dos.
§ 2. 0 Para serem lncluidas
no Grupo B, as emprêsas 1nte.
ressadas deverão ter seus pla.
nos de montagem aprovados
pelo Sr. Ministro da VIação e
Obras Públicas.
4.a - Para as Importações
previstas nesta Instrução, · as
promessas de venda de câmbio
serão em! tidas para resgate no
prazo de três anos, a pa.rtir
dos embarques dos materiais.
5.• - As licenças de importação para automóveis de pas. •
sagelros serão concedidas aos
licitantes de quaisquer dos
Grupos. desde que a.presentem
à CACEX as respectivas pro·
messas de venda de câmbio
adquirida~ nos leilões específi·
cos de que trata a presente
Instrução, não sendo admiti· .
da, em qualquer hipótese. a
importação .de veículos usa,dos,

il
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-251entendidos como tais os fabricados em anos anteriores ao
da aquisição da PVC ou, se do
mesmo ano, que tenham ·sido
objeto de utlllzação.
·
6.a - A Carteira de Câmbio
estabelecerá os lanc-es minlmos
p&ra os leilões de cada Grupo,
os quais, em nenhuma. hlpóte'le, poderão ser inferiores a
Cr$ 130,00 (cento e trinta cruzeiros) por dólar ou equivalente em outras moedas.
Rio de Janeiro, 28 de agôsto
de 1958. - Superintendência
da Moeda e do Crédito - José
Ganido Tôrres, Dlretor Executivo.
SUPERINTENI>tN'CIA DA
MOEDA E 00 CUI>ITO
Instrução n.o 172
A Superintendência da Moe-

da e do Crédito, na. forma da

deliberação do Conselho, em
sessão de hoje, tendo ·em vista
o disposto nos arts. 3.o, alínea
"h", 8.o do Decreto-lei n.o 7.293,
de 2 de fevereiro de 1945, e no
art. 91 do Decreto n.O 42.820,
de 18 de dezembro de 1957, e
considerando a necesRldade
de melhor ajustar às suas fi.
·nalidades os leilões esperfflcos
de câmbio para importação de
automóveis de passageiros,
previstos no art. 59 da Lei n.o
3.244, de 14 de agôsto de 1957
(Lei de Tarifas) , resolveu tornar sem efeito a Instrução n. 0
181, de 26 de agôsto de 1958,
substituindo-a pelas normas
aba.lxo:
1.a - :A Carteira de Câmbio
do Banco do Brasil S. A. fará
realizar, na forma prevista no
referido art. 59, licitações especificas para Importação de
automóveis de passageiros d~
pêso unitário até UOO kg (mil
e seiscentos aullos) . no máximo. e valor FOB não superior
a US$ 2.300 00 (dois mil e trezentos dólares) ou equivalente
em outras moedas, mediante

lnc! usão de verbas especiais
nos orçamentos de câmbio a
que se refere o art. 12 da Lei
n.o 1.807, de 7 de janeiro de
1953.
2.a Haverá um único leilão
mensal de ca.da moeda para
os licitantes mencionados no
referido art. 59.
3.a Prevalecerá, para êsses
leilões, um ágio minimo, únieo
para cada moeda, representado pela média aritmética encontrada entre as médias ponderadas das respectivas categorias geral e especial na semana anterior.
4.a - Para as importações
previstas nesta. Instrução, as
promessas de venda de câmbio serão emitidas para resgate no prazo de três (3) anos
a partir dos embarques dos
ma teriais.
_
5.a As licenças de Importação serão concedidas mediante
apresentação à CACEX das respectivas promessas de venda de
câmbio adquiridas nos leilões
especifieos de que trata a pre·
sente Instrução, não sendo admitida, em qualquer hipótese,
a importação de veiculos usados, entendidos como ta.is os
fabricados em anos anteriores
ao da aquisição da PVC ou se
co mesmo ano, que tenham
sido objeto de utilização.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro c;le 1958. - Superintendência da Moeda. e do Crédito. José Garrido Tôrres, Diretor
Executivo.
Senhores Membros do Conselho,
Em sessão de 20·3·58, o Conselho, apreciando propostas do
GEIA, de 29-1-58 e 11-3-58, decidiu, tendo em vista: os compromissos assumidos pelo Govêrno no tocante à Implantação, no Pais, da indústria automobllistLca, que os leilões de
automóveis a. que se refere o
art. 59, da Lei n.o 3.244, ficariam limitados aos fabrleantes
com planos já aprovados.
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A matéria, entretanto, de·
pois de complementada com informa.ções do GEIA, deveria
voltar à apreciação definitiva
dêsse mesmo órgão.
Em conseqüência, atendendo
a sollcitação nossa, informou·
nos aquêle órgão, de que os
projetes da VOLKSWAGEN e
da SIMCA eram "os únicos dentre os aprovados até 31-12·
57 - que obrigaria.m à impor·
tação de peças complementa.
res através daqueles leilões,
sendo necessário, para a produção do 1.0 semestre de 1958,
o montante deUS$ 2.500.000,00,
até 30.6·58, com financiam<ln·
to de 3 anos. Para ágio mini·
mo, sugeria. a Importância de
Cr$ 100,00 por dólar ou equiva.·
lente.
Não tendo havido oportuni·
dade para que o conselho
reexaminasse o assunto, e CC·
mo tivéssemos dúvidas sôbre
a possibilidade de se restrln·
girem os leilões - sem ferir
dispositivos legais - apenas
aos fabricantes, entramos em
entendimento com o Sr. Minis·
tro Lúcio Melra, tendo-se resolvido solicitar novo pronun.
ciamento da GEIA, o qual vem
de se manifestar por oficio de
5 do corrente.
Nesse ofício, que se acha
transcrito, na integra, em anexo, in~lusive com a minuta da
Instrução oferecida, o GEIA
presta os seguintes esclareci·
· mentes.
Os planos de fabricação de
automóveis, aprovados até 31·
12·57, foram apresentados pela.s firmas a seguir relacionadas:
-VEMAG
- FABRAL S. A.
- WILLYS OVERLAND
-BORBWARD
-N. S. U.

-

ROMI ISETA
MERCEDES BENZ
VOLKSWAGEN
SIMOA

Os planos das duas últimas,
que ainda não estão capacitadas para atingir as nacionali·
zações prevista.s em lei, foram
aprovados tendo em vista os
leilões especificas a que ora
nos referimos, através dos quais
Importariam as partes comple·
mentares que ainda não pu·
dessem produzir, deixando de
se beneflcla.r, porém, dos favores cambiais e fiscais previstos 11a legislação em vigor.
S~ndo o GEIA, do ponto
de vista técnico, a realização
dos leUões, apenas para fabricantes, seria a fórmula. ideal,
porquanto não só · evitaria
maiores dlRpêndlos cambiais sob todos t•s aspectOs inconvenientes - mas também porque
ensejaria a entrada tão somente de veicules de proj etos a.pro·
vades, evitando sobrecarga na
Indústria supridora de peças.
Todavia- continua o GEIA
- a lei, quando prevê o aces·
so aos referidos leilões, quer
dos fabricantes, quer dos montadores e de quais9-_uer outros
interessados, é multo clara.
Por essa razão, o referido
órgão reitera sua sugestão de
11 de março de 1958, segundo
a qual os licitantes seriam
classificados em 3 grupos, a
saber:
.
Grupo A - constituído pelos
fabricantes nacionais de automóveis de passageiros que, embora tendo tido seus projetes
de fabricação aprovados, pelo
GEIA, antes de 31 de dezembro
de 1957, não possam, por motivos de ordem técnica, gozar
desde logo dos favores cambiais e fiscais estabelecidos no
a.rt. 90 do Decreto n.0 42.820,
de 16 de dezembro de 1957, outorgados plenamente a outros
fabricantes.
Grupo B - constltuido pelos
montadores de autOmóveis,
cujos planos vierem a ser apro·
vades peh1 Ministro da VIação
e Obras Públicas, e assim con-
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sideradas as emprêsas que não
lncluldas no item anterior,
possuam, como condição sine
qua non, à data desta Instrução, instalações próprias de
montagem que lhes permitam
alcançal', em 1958, nivel mínimo de naclona.llzação (quinze
por cento em pêso) exigido
pelo § 3.0 do art. 91 do Decreto n.0 42.820, de 16 de dezembro de 1957.
Grupo C - constltuldo por
qualquer pessoa fislca ou jurídica que não seja fabricante
ou montadora . de automóveis.
Os licitantes dos Grupos A e
B Importariam os automóveis
completamente desmontados
<CKD), com omissões de partes ou peças da produção nacional, dentro das percentagens de nacionalização Indicadas nos planos aprovados, sendo condição para, Inclusão no
Grupo B a aprovação dos planos de montagem pelo Sr. MI·
nistro da Viação e Obras Pú·
blieas.
As importações seriam feitas
para pagamento em 3 anos,
não se admitindo veicules usados.
Essa fórmula, no entender
do GEIA, é a que melhor a.tende, de um lado, ao interêsse
da Indústria, nacional, e, de outro, à situação cambial do momento visto que, sem impedir
que qualquer Interessado partldpe dos leilões, permite,
através de maior flexlbllldade
das dotações de câmbio, encamlnhar maior parte das divl·
sas à realização dos projetas
já aprovados.
Esclarece; ainda, o GELA, que
outros fabricantes, com projetas já aprovados, além da Sim·
ca e da Volkswagen, têm ma·
nifesta.do a Intenção de se valerem dos referidos leilões,
mesmo sabendo que Isto · lm·
plicaria perda de outras vantagens de ordem cambial e fls·
. cal no. tocante· a automóveis,

a fim de Importar peças complementares destinadas ao Inicio de suas a t!vldades.
Essa orientação, ditada por
motivos de ordem técnica, não
ofereceria, segundo o GEIA, lnconvenientes outros, a não ser
a redução do ritmo de naclo·
nalização, porquanto os titulares não poderla.m licitar cotas
superiores às previstas nos
seus respectivos projetes.
A proposta do GEIA trata,
ainda, da fixação do ágio minlmo, o qual seria aumentado
para Cr$ 140,0(} por dólar, ou
equivalente, Importância correspondente à média. da categoria · geral, no momento.
Ao submeter o assunto à
consideração do Conselho, cabe-nos consignar que a solução apresentada pelo GEIA pa..
rece, realmente, conciliar os interêsses da Indústria nacional
com as disposições do texto
legal.
O único ponto ainda passi·
vel de dúvida, seria o item 6.o
da minuta de Instrução a ser
baixada, segundo o qual seriam estabelecidos lances mínimos diferentes para. os leiIões de cada Grupo.
Essa providência, que poderia suscitar as mesmas dúvl·
das :de· ordem legal, antes levantadas, provàvelmente visa
a estabelecer ágios mais elevados para os montadores e particulares.
:S:sses · objetlvos, entretanto,
talvez pudessem ser alcançados - conforme, allás, lembrado pelo próprio GEIA - através de distribuição das divisas
pelos 3 Grupos.
F!na,!mente, cabe-nos consignar que a exigência do prazo
de 3 <três) anos, para pagamento das Importações, pràtl·
camerite afastará os part!cula·
res, assim fac111tando que os
revendedores, mediante acôrdo
entre si, procurem ma.nter·em
nivels baixos.

-254A êsse respeito, seria acon- pirllldo nos melhores propósitos e
selhável ouvir-se o Excelentis- sob o império irresistivel de misimo Sr. Dlretor da carteira nlha própria consciência de homem
livre.
de Câmbio, aqui présente.
Caso S. Exa. ache ronvenienO Sr. Fernandes Távora - Perte manter aquêle prazo, a Carteira de Câmbio ficaria. atenta mite v. Exa. um aparte ?
para o resultado dos leilões, a
O SR. ARGEMII-'0 DE FIGUEIfim de tomar, se necessário,
REDO
- Pois não.
as providências cabiveis.
Quanto ao periodo durante o
Sr. Fernandes Távora - Vosqual deverão ser realizados os sa.OExcelência
sempre falou nesta
leilões, entendemos que a Casa com êsses bons propósitos.
parcela inicial, de US$ ..
12.000.000.00, deva ser distribuiO SR. ARGEMIRO DE FIGUEIda nos primeiros 12 meses, que REDO - Agradeço a bondade de
se seguirem à data da Instru- Vossa Excelência.
ção, ficando a parcela restanNão poucas vêzes tenho emitite, de US$ 8.000.000,00 plbl'a ser do, em discursos e entrevistas à
leiloada nos doze meses sub· imprensa nacional, o meu pensaseqüentes.
.
mento sincero no que diz respeito
Submetendo, pois, o assunto à atuação politica e administratià decisão do Conselho, escla· va do honrado Chefe da Nação.
recemos que a Minuta de Ins· A sua incontestável paixão de bem
trução, sugerida pelo GEIA, de· servir ao Brasil; a coragem e a teverá ser devidamente alterada, nacidade nos empreendimentos de
se necessário, a fim de adaptar- interêsse comum; a luta incesse às deliberações que forem sante pela emancipação econômica
aprovadas".
dêste Pais; a senslbllldade humana e cristã de sua personalidade;
O SR. PRESIDENTE - Continua o mérito incontestável de suas reaa hora do Expediente.
lizações, tudo para. mim, eleva o
Tem a palavra o nobre Senador atual Presidente da República à
Lourival Fontes, primeiro ora.dor categoria dos grandes homens que
inscrito. <Pausa>.
pelo bem que fizeram e pensaram
Está ausente.
fazer à coletividade, firmaram-se,
Tem a palavra o nobre Senador para sempre, na lembrança impeArgemiro de Figueiredo, segundo recivel do povo.
Govêrno humano, não o vemos
orador inscrito.
sem a mácula do pecado. Mas,
O SR. ARJGEMIRO DE. FIGUEI· onde se marca o êrro dos seus rastros consagra-se, eloqüente e lim·
REDO - <Lê o segutnte dtscursol
pida
a intenção patriótica de· acer- Sr. Presidente : Acredito não
me será dificll, neste momento, tar.
isentar de qualquer comprometiO Nordeste, Sr. Presidente, e êste
mento nas palavras que vou pro- é o objeto de minha.s apreciações,
ferir, os órgãos de direção e os é sensivel e grato às medidas golideres politicas da agremiação a vernamentais dó amparo aos vinte
que pertenço - o glorioso Parti- milhÕes de brasileiros que vivem
do Trabalhista Brasileiro. Assu- o drama da miséria econômica e a
mindo a responsabllldade pessoal tragédia indescritivel das sêca.s pedêste discurso, não venho, portan· riódicas. 'Vamos saindo do fiagelo
to, Sr. Presidente; ocupar a aten- inigualável, que foi a sêca de 1958.
ção de v. Exa. e da casa., na qua- Desnecessário dizer que ainda sen·
lidade de Lider do PTB. Faço-o timos no corpo o calor do bracomo brasileiro e nordestino, ins- seiro fulminante. Ainda estamos
I

i
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entregues à. tarefa compungente de
recolher nos destroços da calam!·
dade, o que nos restou de uma
economia arruinada.
Os bUhões de cruzeiros com que
nos ajudaram dllulram-se em ser·
viços assistenclals, quase Inúteis
no sentido de um combate técnico
oos efeitos do fenômeno. Conti·
nuamos expostos a novas provações.
Dispôs-se, porém. o Govêrno a pla·
nlficar as soluções definitivas, no
elevado e nobre pensamento de dar
aos nordestinos as condições de
uma vida mais feliz e fecunda..
Convocou os técnicos, financistas,
economistas, agrônomos, geólogos.
O Presidente assiste às reuniões,
estimula o trabalho e prestigia a
mensagem alvissareira de salvação
do Nordeste. Tôda a Nação aplaude a iniciativa. Os planos são enrlquecldos e Uustrados pelo arrazoado brilhante dos mestres convocados. A OPENO organizou-se com
o prestigio do govêmo e do povo
e inicia a marcha do grande em·
preendimento. Reconheço que nes·
ta hora parece temerário emitir-se
a palavra de um leigo. Mas por
que /hesitar em dizê-Ia., se é uma
voz .sincera ? .Se é uma consciên·
ela que fala ? Se é uma observa·
ção que desperta ? Se é uma ex·
perlêncla que se pronuncia ? Se
é uma realldade que se mostra ?
Se . é uma llberda.de que se exer·
cita ? Não participo do entuslas·
mo generallzado, dos que vêem na.
OPENO a redenção do Nordeste.
Longe de mim pensar que se torna
passivei a emancipação econômlca
de um povo sem a criação Intensa
e fecunda. de um sólido parque ln·
dustrlal. Longe de mim combater
os que sentem. a necessidade de
Industrializar o Nordeste, com o
aproveitamento local de suas ri·
quezas minerais, agrlcolas e pecuárias. Não. O que· nego aos
· técnicos, com o testemunho da
experiência., da observação e do
bom senso, é que possam êles apa·
recer à Nação ·constituindo um ór·
gão especifico de combate ao fenô·
meno climático das sêcas. Para

mim, a OPENO seria até uma lnu·
tUidade se outros órgãos da Ad·
ministração Federa.! fôssem conduzidos ao pleno exerciclo das fun.
ções e objetivos que lhes justificaram a criação.
E assim eu perguntaria. Para
que o novo órgão visando a lndus·
trlallza~ão do Nordeste, como o ca·
pit!lll pioneiro da União se o Banco do Brasil poderia fazê-lo atra·
vés de sua Carteira especifica ?
Por q\lle o novo órgão para flnan·
ciar a produção, se o iBanco do
Nordeste foi para Isso instituído e
poderia. fazê-lo em ação conjugada
com as cooperativas de crédito?
Por que o novo órgão, visando a
eletriflcação no Nordeste, quando
os já criados têm essa destinação
legal?
Mas não é só. O que me intranqüillza é se pensar e admitir que
os nordestinos ficarão preservados
do flagelo das sêcas, pela ação
miraculosa da OPENO. Se o Go·
vêrno pensa em resolver o nosso
problema, não poderá fugir ao exa·
me de suas premissas fundamen·
tais.
O que é que a.fllge o Nordeste,
Sr. Presidente ? o que é que desorganiza a economia da região, des:.
trulndo a lavoura e a pecuária, e
envolvendo a todos no mesmo dra·
ma de miséria e de fome ? :S: a
sêca; é a falta d'água; é a lrre·
gularldade no regime das chuvas
ou a insuflclêncla destas. Como
se pensar em combater os efeitos
de um fenômeno climático, buscan·
do soluções marginais, que,· afinal,
terminariam comprometidas pelos
efeitos arrasadores daquele? Como
se pensar Em dar solução ao problema das sêcas sem se resolver
o problema básico que é a obten·
ção da água?
O que fizeram outras nações, em
lguals ou piores condições que a
nossa ? Que fêz o Eglto, onde nun·
ca chove? Que fêz a tndia.?. Que
fêz a China ? Que fêz a Itâlia, pa·
ra enriquecer as várzeas do Pó e
do Tosstno ?
·
A França., a Espanha, a· América
do Norte, a Argentina, Portugal, o,
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Israel, que fizeram, Sr. Presidente,
em face dos problemas ligados à
falta, a inconstã.n·cia e a irregula·
ridade das chuva.s ? Que fizeram
essas nações para assegurar a pros·
. peridade e o bem-estar dos povos
local1zl!ldos nas zonas atingidas por
a.quêles fenômenos ? Que fizeram ?
Levaram a água abundante para
as regiões sêcas. Disciplinaram a
água onde ela existia 1Tre.gular e
inconsta.nte. Sem água é impos·
sivel combater os efeitos das sêcas. Armazenando água pela cons·
trução das grandes barragens; tra.
zendo-a do subsolo ou a obtendo
dos rios perenes, de qualquer forma
só a água. poderá transformar a
vida social e econômica do Nor·
deste. pelo processo ·Clássico d·a ir·
rigação. Os grandes investimentos industriais, aproveitando · as
condições mais favoráveis da economia regional são, sem dúvida, de
incontestável utllida.de, mas nunca
poderão 'influir como fator impe·
ditivo dos efeitos dolorosos da ca·
lamldade.
O Nordeste, a meu ver, precisa
menos de rios de dinheiro para formação de grupos econômlcos e núcleos industriais, do que de água
abundante irrigando as suas terras sêcas e férteis. Por mais ln·
tenso e poderoso que se torne o
parque industrial nordestino, pelo
esfOrço de investimentos do atual
Govêmo, a tragédia das sêcas continuará incontida, como .vergonha
nacional, levando a desgraça. e a
fome às popu,lações Infelizes da
zona rural. Então iremos sentir
que essa legião de técnicos que ora
se forma, ao invés de servir, com·
prometeu a solução verdadeira do
problema, na. hora exata em que
precisamos enfrentá-lo em têrmos
racionais e téC'Illcos. Se as popu.
lações regionais ficam expostas ao
flagelo, a despeito da vitalidade ln·
dustrial que se afirme, que irão
ela.s fazer, Sr. Presidente, na hora
exata da calamidade ? Irão deslocar·se para os centros. Industriais
superlotados ? Onde e como abrigá-las ? Que teríamos feito, en.

tão, quando o que· se precisava era
dar condições de vida, onde êle
se fixou e condições de produtivi·
dade à terra onde êle trabalha ?
Não tenho assim grandes entu.
siasmos pela OPENO. Estaria, a
esta.s horas, batendo palmas ao Go·
vêmo e aos técnicos, se os visse
enfrentar com a coragem e a obs·
tinação de que são eapazes, a solução de problema das sêcas com as
águas de São Francisco, de que
já me ocupei em outro discurso.
Se os visse acelerar os trabalhos
de Irrigação das terras nordestinas,
com os bilhões de metros cúbicos
de água acumulados nas grandes
barragens daquela região. Se os
visse aproveita.ndo as terras úmidas e férteis dos Estados do Poligano, criando colônias agricolas e
oferecendo glebas agricultáveis aos
que possam trabalhá-las ! Se os
visse intensificar a perfuração de
pec;a.s tubulares nas fazendas sertanejas, processo de milagrosa utilidade e de reduzido dispêndio para ajustar o homem à terra, dandO-lhe água e forragem para os rebanhos. Se os visse desdobrar os
serviços de a.ss!stêncla técnica e
finan.ceira aos camponeses, "ora
proscritos do ampara govername!lr
tal. Se os visse ajudar o homem·
do campo ·com as máquinas necessárias ao seu labor, agora inacessive!s aos recursos financeiros dos
menos afortunados. Se os visse
garantir o êxito do penoso trabalho rural pela segurança de pre.
ço minlmo dos produtos e pelo
empréstimo, a juros baixos, através das cooperativas. Se os visse
fornecendo sementes boas e pe.
culiares à região; fornecendo os
adubos e lnsetlcldas, a preço barato. Se os visse combatendo os trustes que exploram o lavrador. Se
os visse Incrementar, com todo vi·
gor, a. assistência médiea e hospitalar e difundir o ensino téenicoproflssl anal.
Para tanto; não seria mister a
c·riação de novos órgãos de govêrno. IBa.staria que se desse função
orgâ.nlca e séria aos que já possuimos.

f
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Senhor Presidente :
O Nordeste tem, nesta hora, uma
conscit>.ncla formada. A consciên·
ela de que é um pedaço do Brasil.
A consciência de que é uma parce·
la da Nação. A consciência, de que
merece viver dignamente, sem fome
e sem miséria. A consciência de
que não pode mais ficar exposto ao
t'lagelo das sêcas. Não afroiilte•
mos essa consciência que se formou
nas eha,mas do sofrimento. Evite.
mos a procrastinação e os erros
das medidas governamentais. Evitemos, porque o desespêro não tem
cérebro e a fome só tem Instinto.

parte, na suplementação de falhas
da administração. · Assim, vimo-la
subordinar suas verbas à suplementa.ção das deficiências dos Mlnlsté·
rios da VIação e Obras Públlcas,
da Agricultura e até da Educação.
Sr. Presidente, o tema que me
traz à tribuna pode ser dividido
em duas partes.
De Inicio, desejo veicular apêlo
que não é só do .-\mazona.s, mas,
de tôda a região, porque se trata
de problema que vem sendo venti·
lado pelo menos há seis meses, desde quando se compreendeu, naque(Muito bem. Muito bem. Palmas. la zona, a necessidade de auxiliar
o orador é cumprimentado).
o Pais a fa,bricar divisas para o
cqullibrlo externo.
O SR. PRESIDENTE - Tem a
Três produtos,· Sr. Presidente,
palavra o nobre Sena,dor Mourão ·Continuam
esquecidos ainda nas
Vieira, terceiro orador Inscrito.
cogitações dos técnicos, quando, na
O SR. MOURAO VmiRA - Se- realidade, não é preciso ser técni·
nhor Presidente, o Senado acaba co para verificar que a juta, a ca.s·
de ouvir uma. peça oratória pro. tanha e as madeiras, desde que
funda, repleta de verdade. Tive gozem: dos favores da Instrução 167,
impetos de apartear o orador, da SUMOC, poderão earrear,. para.
quando enunciava, magistralmen- o Brasil, milhões de dólares e, com
Isso, desafogar nossa Balança de
te ...
Pa.gamentos.
Vou ler, para que conste dos
O Sr. Argemiro de Figueiredo
Anais, telegra,ma que acabo de re- Obrigado a Vossa Excelência.
ceber - certamente os outros
O SR. MOURAO VIEIRA - ... Membros de nossa Bancada terão ·
as necessidades do seu Nordeste. recebido idêntico - do Presidente
Comparei, mentalmente, a atuação da Associação Comercial do Ama·
de organizações, C'Omo a OPENO, zonas, o Industrial e comerciante
pois, na realidade, o problema e Sr. Jacob Sabá, assim redigido :
os fenômenos das diferentes regiões do Pais, se bem que equaclo"Estamos endereçll>l!do ao
nada.s, seqUer estão em Inicio de
Presidente da SUMOC e Dlrerealização.
tor da CACEX o seguinte tele.
grama: "Na data de 19 de
Sr. Presidente, também, nós, da
abril do ano passado esta AsAanazônia, um belo dia tivemos a
sociação, conjuntamente com
sensação de que, com a dinamiza.
ção do art. 199, da Constituição,
a congênere para.ense e o~ Go·
vemos dos Estados do Amazoestaria redimida. aquela região do
nas e Pará, endereçou um me·
Brasil, tão malslnada, tão abandomorlal ao Sr. Presidente da
nada. A criação da Superlntendên·
República, pleiteando câmbio
ela da Valorização trazia, Inúmeras
llvre para exportação da cas·
esperanças aos habitantes do Ex·
tanha, regional, tendo em vistremo Norte do Pais. VIcissitudes
ta razões de ordem politica e
de tõda a natureza, culpas e erros
econômlca, então expostas.
de muitos homens e, sobretudo, ln·
Como até a presente data nc·
compreensão quase gera,!, transfornhuma
solução foi atribuída
maram·na, pelo menos em grande
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do nos encontrarmos em plena
safra 1da castanha, permitimonos a.pelar para v. Exa. no
sentido de que seja urgentemente atendida aquela justa
pretensão dos produtores regionais. Particularizando a situação especia.l do Estado do
Amazonas cuja safra se t>ro·
eessa no decorrer do semestre
de cada ano, a concessão pretendida se reveste de caráter
urgente, porquanto qualquer
retardo na su111 concretização
excluirá do Estado do Amazo.
nas os beneficias resultantes.
De fato, sendo a castanha produto altamente perecivel e
concluída a colheita até junho,.
o escoBJmento da safra terá de
ser processado !mediatamente
Dai a razão do presente apêl~
que tem por finalidade evitar
que o Estado do Amazonas fi·
que alijado daqueles beneficios
a exemplo de como tem ocor·
rido Ultima.mente quando me·
lhores cambiais sôbre exporta.
ções da castanha têm sido concedidas após aquêle periodo fa.
tal. Confiando na boa vonta.
de .e no espfrito de compreen.
são de V. Exa., êste Instituto
antecipa ao eminente patricio sinceros agradecimentos".
Agradeeeriamos urgente interferência do prezado amigo junto aos referidos órgãos, considerando. sobretudo que os mes·
mos deverão reunir-se na pró·
xlma têrça-feira para apreciação da. matéria. Cordiais sau.
dações. Associação Comercial
do Amazon.as. Jacob Sabbá,
Presidente em exercfc!o".
Sr. Presidente, tive conhecimen.
to, através de informação do em!·
nente colega, Senador Zacharias de
Assumpç§.o, que o pleito já não é
restrito ao Esta.do do Amazonas.
Acaba S. Exa. de receber idêntico
apêlo da Câmara Municipal de
óbidos.

O Sr. Zacharias de Assumpção -

O requerimento a mim dirigido refere-se à 'castanha e à juta.
O SR. MOURAO VIEIRA -

A

juta. está também incluida no requerimento em mãos do nobre Se·
nadar Zacharias de Assumpção.
Sr. Presidente, sendo a castanha
um produto altamente perecivel,
sua estagnação nos depósitos causará ou prejuízos !mensuráveis, ou
o que talvez esteja na.s cogitações
de muitos : a venda por preço inferior ao real e indispensável ao
pagamento daqueles que se dedl·
ca.m à cultura da lavoura, cuja
vida V. Exa., Sr. Presidente, tão
bem conhece.
É, portanto, realmente um pleito
de tôda a região que exponho no
momento.
Lembro-me bem que, funcionário do Banco de Crédito da Amazônia - Banco da Borracha, naquela oportunidade - encarrega.do
da Comissão de Estudos Amazônicos, veritlquei ser imperativo da
guerra, em defesa da Democracia,
cessassem tôdas as ativldades estranhas à da extraçã.o da borracha.
·
··
A Amazônia concorreu · com
imensos sacrlficlos, Inclusive o de
ver perdidas quatro safras de castanhas. Como é do conhecimento
de V. Exa., Sr. Presidente, a casta.
nha tem época própria. para desa.
bar, para cair, e uma vez no solo,
não recolhida, não vendida, é prejuizo certo e lndeclJnável, não só
para o plantad<>r, como para o
·
Estado e o próprio Pais.
Nós, que fizemos todo êsse sa.criffclo na época da guerra; que
vimos perecer quatro safras da
berthollet!a e:ccelsa, não compreendemos· continuemos agora, quanoo
a Nação procura entrar num ritmo
novo da. economia nativa, com três
produtos essenciais, geradores de di·
visas ouro, subordinados a In·stru·
ções cujos objetivos são diversos
dos que deveriam visar.
A juta, segundo assunto de que
me vou ocupar, já se tornou, para
mim, uma constante. Cedo reco-

I
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nheci que, pelo menos no Estado
mos da juta, produto de transdo Amazonas, seria, ela, como foi
cendental !mportànc!a, para a
e é, a coluna vertebral de sua ecoAmazônia, dada a profundidanomia, pois carreia para o Erário
de de seus reflexos na econoestadual a maior soma de cruzeimia do Vale, é assunto que,
ros de um orçamento que consepor sua complexidade e del!cague sa,tisfazer tanto o pagamento
deza, reclama da, parte daquedo funcionalismo quanto a efet!les a quem incumbe encamivação de algumas medidas de
nhá-lo a desejadas soluções,
maior alcance.
acurada atenção e meticuloso
Em 28 de fevereiro do corrente
estudo.
ano, alertado de que a Comissão
Não há negar que no desemde Financiamento da Produção penho de suas funções especiórgão que funciona, anexo ao Mi·
ficas, essa !lustre Comissão, no
nlstér!o da Fazenda, visto como o
que respeita, ao referido protitular da Pasta é o seu Presidenduto, se tem conduzido de mate - pretendia reajustar os preneira assás louvável, procuranços mf:nimos da juta e verificando, na medida de suas poss!do que o problema tem algumas
b!l!dades e em conseqüência
nuança,s nos Estados do Amazonas
com: os vastos conhecimentos
e do Pará, d!r!g!, na qual!dade de
de seus componentes, atender
Senador da região, um oficio ao
às justas reivindicações submeSecretário Executivo da Comissão,
tidas a seu julgamento, ha.rmoo Ilustre Sr. José Maria de Araújo,
nizando-se com os interêsses
em que colocava o problema do
gerais".
Amazonas dentro de sua, verdadeira situação.
Como se verifica, Sr. Presidente,
Não estou fazendo história, Se- meu açafate de flôres se derrama
nhor Presidente, tampouco quero, - quando é de justiça, - sõbre a
com êste discurso, levar ao conhe- cabeça daqueles que atendem aos
cimento da Casa fatos que podem !nterêsses que aqui defendo : os da
·parecer desnecessários. Entretan- Amazônia,
Continua o oficio :
to, é preciso se fixem, desde logo,
responsabilidades; é preciso que
"Justifica-se, dêsse modo, a
o Sr. Ministro da, Fazenda, que há
razão que nos estimula, a sodias concedeu câmbio livre para
licitar a atenção da douta Coo algodão - e outras fibras .lá têm
missão de Fin-anciamento da
assegurado êsse direito, como o raml
Produção para um dos mais
e o sisai - estenda o beneficio à
Importantes aspectos. do projuta, que continua excluida dos
blema
- o que se relaclnna
favores oficiais. Sendo uma fibra
com
a
situação do prensadorcomo as outras, tendo Idêntica apliexportador.
cação e sendo bra~llelra. porque
Os produtores solicitam Cruproduzida na Amazônia, nio comzeiros
18.00 (dezoito cruzeiros)
preendo permaneça, até hoje, ~x
de fibra., o que
por
qullograma
clufda da Instrução n.o 167.
não
contestamos,
senão, recoSr. Presidente, o oficio de 28 de
nhecemos
justa
a
pretensão.
fevereiro a, que fiz referência meque o
Forçoso
será
admitir
rece, ser !Ido, porque nêle se fixam,
traprensador-exportador
seja
principalmente, as responsabl!!da·
tado
no
mesmo
pé
de
Igualdes. Está val!l3.do nos seguintes têrdade",
mos:
Assim, peço vên·la para lnformar o mont111nte das despe"Dmo. Sr. Secretário Exesas a que o prensador-exPorta·
cutivo da Comissão de Finandor está obrigado. Ditas desciamento à Produção. O reapesas, segundo dados obtidos
justamento dos preços mini·
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do Amazonas, são, por quUograma de juta, as que discrimino:
Impôsto Estadual . Cr$ 4,20."
l!:sse impôsto representa 25% do
preço que recebe, até agora, o pro·
dutor.
·
Prossegue o oficio:
"Frete . . .. . . . .. .
Prensagem . . . . . .
Fita de prensa . . .
·Ca.rrêto (interno)
Seguro . .. .. .. .. .
Comissão . . • . . . . .
Soma

Or$ 2,40

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

1,50
0,60
0,40
1,00
0,56

-

. . . . . . . . .. Cr$ 10,66."

despesa.

Sr. Presidente, esta a
obrigatória de um quilograma de
juta, cujo produtor recebia Cruzeiros 13,00. Continuo :
"Adicionando-se êsses Cru·
zeiros 10,66 de despesas aos
Cruzeiros 18,()0 pleiteados pe.
los produtores, chega-se à evl·
dêncta que o total de cruzei·
ros 28,66 (soma de duas par.
oCelas) seria o minimo abso·
luto a ser concedido ao pren·
sador-exportador, admitindo-se
o absurdo de não lhe ser per·
mitido o menor lucro."
Sr. Presidente, para reembolsar
o prensador-exportador do preço
exato do que lhe custa a produ.
ção, dentro de seu a.rmazém, teria·
mos que pagar-lhe Cr$ 28,66, sem
admitir-lhe um ceitll de lucro,
numa época em que êstes se estimam em bUhões.
Conclui o oficio com as seguin·
tes palavras :
"Diante do exposto desnecessário se nos afigura encarecer a conveniência da· aceita·
ção do preço mínimo de Cru·
zeiros 30,00 que, por várla.s en·
tidades de classe do Estado,
entre as quais a Associação Co·
merclal do Amazonas e a As·

sociação Rural de Manaus; . a
essa ilustre Comissão foi sugerido pa.ra o Prensador-exportador que, com êle terá, não só
suficiente cobertura para atender às despesas que lhe incum·
be, como ainda lhe deixar pe.
quena margem de lucro (Cru.
zeiros 1,34 por Kg), o que não
se poderá deixar de considerar
justa, acertada e módica (menos de 4,5%) .
Certo de que nossa interfe·
rência no assunto será encarada por essa ilustre Comissão
com o deliberado propósito de
cooperar na defesa dos inte·
rêsses do Amazonas, sirvo-me
do ensejo para manifestar ·a
V. Exa.. os meus protestos de
elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente - Senador

Mourão Vieira".

Sr. Presidente, alertava eu, portanto, em 28 de fevereiro do corrente ano, os Membros da Comissão de Financiamento da Produção
no sentido de que a fixação de preço mínimo Inferior a Cr$ 30,00
desestimularia o produtor de juta·.
Pelas características dessa cultura,
não podemos deixar de reconhecer
dois fatôres importantes : o cultivador - o juteiro propriamente
dito - e o prensador-exJ)orta'dor
simultâneamente uma espécie d~
pequeno financiador, que corre com
as despesas enquanto o produto
não é exportado para o Sul.
A Comissão de Fln~mciamento
da Produção, para quem tive pala·
vra.s serenas, nã.o compreendeu ·a
gravidade do assunto e fixou o
preço mínimo da juta, para o ex·
portador, em Cr$ 28.00, o que significa, no caso especifico do Ama·
zonas, que cada prensador-exportador pagarâ. por quilo de juta a
exportar, um prêmio negativo de
prejuízo Igual a sessenta e seis
centavos.
Sr. Presidente, poder-se-á alegar
que o prensador-exportador ainda
tem uma razão. para não se . descR·
timular, Integralmente; . e. ocupo

j
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a tribuna para evitar que isso
aconteça. inexorà.velmente. Esto 11
certo de que, se o prensador-exportador desejar permanecer dentro
do comércio da luta, terá que reduzir de dois cruzeiros o preÇo a
ser pago ao agricultor, para compensar o prejuizo que teria ao
aceita,r a fixação em vinte e oito
cruzeiros.
:l!lste, precisamente, o motivo que
me traz à tribuna. Quero, nesta
Casa, ser o representante do produtor. Terei que defender, também. o prensador-exportador, que
em última análise, investiu seu capital no negócio - embarcações,
prensa.s de preço vultoso, mão de
obra,. juros bancários, seguro etc.
- será. obrigado a reduzir o preço
e o agricultor não terá outra al·
tematlva senão aceitar a situação.
A juta, que é a maior experiência -de agricultura racionalizada em
nosso Estado, não poderá ser abandonada, já não digo pelo prejuizo
que ·causaria ao autóctone, mas, sobretudo, ao Pais. Os 55 milhões
de quilos de juta, que hoje abastecem os tea,res de Manaus, de São
Paulo, da Bahia, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, são a
prova evidente de que o caboclo
da tAmazônla é capaz de resolver
problema considerado, até qua.tro
anos, quase lmpossivel de solucionar. o elogio maior que se fazia
ao caboclo, entretanto, era considerá-lo Indolente e Incapaz de defender seus interêsses.
Considero, Sr. Presidente, injusta
e iniqua a. Resolução da Comissão
de Financiamento da Produção,
como Injusta e lnlqua a homologação que lhe foi dada pelo Sr. Mi·
nistro da Fazenda : primeiro, porque não seria d~ homologar a deliberação do Plenário da.quela Comissão, que fixou em Cr$ 18,00 e
Cr$ 28,00 os preços minlmos para
o produtor e para o prensador, respectivamente; segundo, porque não
se compreende a não lnelusão, como ·compensação, de vários prodlutos da região : madeiras, ca.stanha

e juta, nos favores da Instrução n.o
167, da SUMOC.
Essa atitude, Sr. Presidente, eu
a classifico de tendenC'iosa, se bem
que o adjetivo pese a um homem
como eu, pouco afeito a doestas
particularizados.
Tenho, pelo Sr. Lucas Lopes, a
maior consideração. :Revelando
alta aptidão para a funçã.o pa,rlamentar, conseguiu S. Exa. encantar
o Plenário na tarde em que, aqui,
explanou suas idéias sôbre o tema
da, estabilização monetária.
Naquela oportunidade - e aqui
entra um pouco de história, pois
a minha vida está. ligada à juta
- entreguei ao titular da Pasta da.
Fazenda, carta relativa tanto ao
preço minlmo do produto ..- porque estava a expirar-se o prazo
do decreto que fixava o preço vigente - como à lnelusão de dois
dêsses gêneros na categoria especial do câmbio livre. Até hoje, entretanto, não obtive resposta. Certamente, S. Exa. a entregou a seus
técnicos, que ainda. devem estar
estudando o que responder.
Ontem mesmo, logo que tive conhecimento, através de Informação
que solicitei do eminente ex-Deputado Sr. Agostinho Monteiro. membro da Comissão de Financiamento da Produção, na qual representa a lavoura, dos tetos fixados
pa.ra os preços mfnlmos ao produtor e ao prensador, dirigi telegrama ao Sr. Presidente da :República, nos seguintes têrmos :
"Presidente Juscelino Kubitschek - Palácio Catete ltlo.
.
Não obstante reiterados apelos dos produtores e exportadores da juta amazônlca.. mal·
grado Interferência: prestigiosa
do Lfder da Maioria do Senado, minha modesta colaboraQão junto a V. Ex:a.. e ba,ldados os esforços de tôdas as fôr·
ças económicas da desprotegi.
da região que represento. a Co·
missão de Financiamento dn
Produção, capitaneada pelo
Sr. Ministro da Fazenda, per-
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petrou mais uma iniqüidade dos os negócios de juta da. Ama·
contra os interêsses do Ama- zônia não ultrapassam um bilhão
zonas, no caso confundidos e quinhentos milhões de cruzeiros,
com os do próprio Pais, ao ne- uma insignificância no volUUle de
gar a fixação dos preços mini- transações de uma nação desta
mos da referida. fibra nas b&- grandeza. Dessa quantia irrisória.
ses estudadas pelos órgãos es- em relação a.os problemas funda·
pecificas da região para nos· mentais do Pais vive, pelo menos
so desaponta.mento, e, tanto no meu Estado, grande parte da
n1aior quando o mesmo Minis- população, os que amanham a tertro, provàvelmente mal asses- ra, os que conduzem o produto,
sorado, acaba de conceder os que o enfardam e os que o em·
câmbio livre para o algodão. barcam para o Sul do Pais. :t eviSão medidas dessa natureza dente que a melhor solução para
que nos fazem desa.creditar da a juta, fora de outras proteções,
lealdade de alguns colaborado- é isentá·la. do confisco cambial.
Tenho em mãos documentos com·
res de V. Exa .• investindo con·
tra os pobres e desamparados probatórios de que aquela fibra
brasileiros que persistem em tem grande aceitação no exterior.
trabalhar pela grandeza. do Está, entretanto, sendo vitima, coBrasil. Penso, com a devida mo outros produtos, do confisco
vênla, que se faz necessária a cambial, confisco que já não tem
ação direta de V. Exa. junto razão de ser, porque dos produtos
ao Ministro Lucas Lopes, que essenciais da. Amazônia, apena.s
se mostrou tendencioso na. so· três estão excluídos dêsse benefi·
lução do problema vital do cio : a castanha, a juta e as ma·
povo que represento, modesta delras.
mas bravamente, no Senado
Sr. Cunha Mello - Permite
da República. Atenciosas sau- v. OExa.
um apa.rte ?
"
dações. As.) Senador Mourão
Vte1.ra."
O SR. MOURAO VIEIRA - Com
todo o prazer.
Tenho razão para o flna.l do
O Sr. CUnha Mello - O problemeu telegrama, Sr. Presidente, por·
ma
da juta no Amazonas, hoje
que sempre encontrei, da parte ·do
nova
e preciosisslma parcela da
Chefe do Govêmo, a maior boa
economia
da região, de há muito
vontade e compreensão para com
foi
,confiado
a V. Exa. A Bancada
os problemas que exponho, todos
daquele
Estado,
assim como o seu
fundamentais para. a região que
povo,
tecem
os
maiores
aplausos à
aqu[ represento.
atuação
do
nobre
colega,
Espero que o Sr. Juscelino Kubl· trazem seu Integral apoio. a quem
tschek, que tantas vêzes tenho
exaltado desta tribuna, tome o caso
O SR. MOURAO V'IEIRA - Agrána devida consideração e mande a deço o aparte do nobre compa.
Comissão de Financiamento exa· nheiro de Bancada, sempre tão geminar os dados que apresentei em neroso.
28 de fevereiro, que resolvem em
Realmente, ao aceitar essa ln·
definitivo um problema que é, na cumbência, eu, que tive a felici·
realidade, de magna Importância dade de cursar uma. EsC'ola de Agro.
para uma região depauperada, nomia, ligar-me aos problemas da
aviltada e, sobretudo, espollada.
terra; Ilda r com ela, percorrer seus
rios,
mergulha·r nas suas águas,
Para que o Sr. Ministro da Fa·
amanhar
suas margens, demarcar
zenda, ·certamente preocupado com
seus
leitos,
trouxe para esta Casa
cifras multo grandes no Orçamena
preocupação
maior de defender
to da República, não se assuste,
que
são
párias.
homens,
elevo, também, informar que to·
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A esta hora, enquanto um seu
representante, pâlida e modesta.mente, bate-se pelos seus interêsses, procuram êles, mergulhados
nos rios, segar aquêles arbustos
que dão a êles e aos seus filhos o
necessârlo sustento.
Sr. Presidente, o último argumento que desejo expender, não para
comover, mas para elucidar a. Casa,
é o de que o pequeno produtor do
Amazonas, na generalidade, apenas
pode amanhar um hectare; acidentalmente êle e tôda. sua família, mais de um.
li: de estarrecer o que se nega
à juta : um hectare produz, em
média, mil e duzentos quilogramas
de juta. Pleiteamos dezoito cruzeiros para o produtor; quer dizer, cada jutelro, pelo ama.nho da
terra, pela secagem da fibra, pela
entrega ao prensador, receberá cêrca de dois mil, cento e sessenta
cruzeiros, mensais, quando o salârlo-minlmo da. região eleva-se a
quatro mil e quatrocentos cruzeiros.
A defesa da juta, que faço hã
mais de doze anos nesta e na outra Casa do Congresso, deixa-me
a triste e amarga. convicção de que
estou cometendo um crime contra
aquêles homens. Seria melhor que
os deixasse soltos na floresta, em
busca da produção extratlva, pois
só num dia conseguem quase metade dêsse salário;
entreta,nto,
como agrônomo, como homem dedicado à terra e, sobretudo. com?
filho da região, julgo lmpresclndlvel tirar a Amazônia daquele estado selvático e da pilhagem. e da,r
àqueles homens a noção do que
é em agricultura, o brotar do veg~tal a fim de não só fazer progredir a região, como beneficiar a
todo o Pais.
Depois de tanto::: anos de luta,
porém. tenho de penltencla.r-me;
melhor seria tê-los deixado em 11·
berdade do que presos ao amanho
sistemático da terra.
No fim de contas, o Sr. Ministro da Fazenda recusa permitir um
aumento de dois cruzeiros I!,O quilo de juta. Tenho a lmpressao, Se-

nhor Presidente, de que S. Exa. está
decreta.ndo a Inexistência da juta
no Vale Amazônlco. (Muito bem;
muito bem. Palmas>.
O SR. PRESIDENTE - O Sr. Se-

nador Jarbas Maranhão enviou à
Mesa discurso a fim de ser publicado, na forma do disposto no
art. 201, § 2.0, do Regimento Interno.
S. Exa. será atendido.
1!: o seguinte o discurso referido:

o

O SR. JARBAS MARANHAO-

projeto sôbre a. classificação de
cargos que a Comissão de Serviço
Público Civil do Senado está examinando é aquêle oriundo de antiga mensagem do Póder Executivo, aprovado sem emendas pela
Câmara dos Deputados.
Saliente-se que o DASP trouxe à
análise da aludida Comissão outro
trabalho, objetlvando' o~ mesmos
fins, Isto é, a classlflcaçao de cargos do Serviço Civil do Poder Executivo.
Neste trabalho, o DASP reuniu
as sugestões mais Importantes apresentadas na Câmara, além de Introduzir correções, que julgou essenciais, ao plano Inicial. ·
Dentro do ponto de vista do Poder Executivo, face à apresentação oficiosa da nova contribuição
do DASP, está pràtlcamente superada a anterior· mensagem governa.mental.
De fato, esta nova contribuição
do Govêrno Federal traduz co_!ll
melhor acêrto e segurança, nao
só ponto de vista estritamente técnico como o propósito de conciliar
os lnterêsses do Est~do CO}D as aspirações dos Servidores Publicas.
Assim, estamos estudando o projeto que a.companha a Mensage_!ll
Presidencial, a n?va contrlbulçao
(oficiosa) do Governo, e as sugestões e reivindicações que nos têm
·chegado de todo o Pais de entidades de classe e grupos de interessados.

- 2G4Na base dêsses estudos o plano rlor à Importância do vencimento
a ser apresentado, conterá ca.pitu· do ca.rgo desacumulado.
los novos, procurando situar pro·
Tal medida poderá ser estendi·
blemas que reputamos da maior d!~- aos cargos ou funções de dire·
slgn!flcação, dentro de etapas dls· çao ou chefia, caso assim entenda
tinta.S de exame,
o Poder Executivo ao regulamentar
a espécl.e.
Dêsse modo, os institutos da
readaptação, do enquadramento e
A nova classificação do Serviço
as disposições sôbre o tempo Inte- Civil do Poder Executivo trará begral serão considerados de modo neficias concretos a.o funcionalisespecifico, constltÍl!ndo capitulas mo. Haja vista. a esquematiza.çio
em separado, e não como vinham do sistema de promoções que esestruturados genericamente, no tabelece critérios novos, como o da
"progressão horizontal", que f.rro.
plano anterior.
No que tange à readaptação, aolém plica num automático aumento· de
das garantias instltuidas na Lei vencimentos, por triênlo de efetlvo
n.o 1.711-52, pracura·Se melhor ajUS· exercicio.
Outro aspecto Importante dêssc
tar o funcionário às atribuições
mais compativels com a sua capa· trabalho é o que extingue funções
transltórla.s do Serviço Público
cidade.
absorvendo-as
nos quadros do fun.
O enquadramento visa converter
cionallsmo.
e ajustar os cargos e funções ao
Desaparecerão asslm as catego.
sistema de cla.sslflcaçã.o. Para
·
rias
de extranumerárlos mensalls·
isso são fixadas regras de enquatas,
tarefeiros
e contratados, pa.s·
dramento.
sando
todos
à
categoria de fun.
Assinale-se que para êsse efeito, cioná.rios .
os cargos são considerados em conjunto, passando os seus ocupantes,
O SR. PRESIDENTE - Do Prepar ordem decrescente de padrão sidente do Grupo BraslleirÕ' da
e refe.rêncla, a ocupar as classes União Interparlamentar, a Presl.
respectivas.
dência recebeu solicitação no senNa.s ativldades técnicas e clenti· tido de designar um Senador pa.ra
ficas, de magistério ou pesquisa, Integrar a Delegação que represenserá resolvido assunto do maior tará o Congresso Brasileiro na I
interêsse público, posslbllitando Conferência do Grupo Regional
uma colaboração mais acentuada Americano da união Interparla·
dessa classe de servidores, através mentar, a reallza.r-se em Lima,
de remuneração compensadora, que Peru.
poderá átlnglr, como é justo, ao
O Grupo Regional Amerieano foi
valor correspondente até 100% sô· criado no curso da 47.a Conferên-cia
bre o vencimento do cargo. Nes- Interparlamentar, realizada no Rio
sas condições, ao funcionário que de Janeiro.
exercer atlvidade técnico-científiAtendendo à solicitação, a Pre·
ca, de magistério ou pesquisa, é sldêncla.
designou, nos têrmos do
assegurado o direito de optar pelo
art.
23
do
Regimento Interno do
regime de tempo Integral. li:sse reGrupo
Brasileiro,
o Sr. Senador
gime, porém, além de exigir, do
Calado
de
Castro
para
participar
funcionário opta.nte, têrmo de compromisso, proibe o exercício cumu- da referida Delegação. (Palmas).
lativo de cargos, empregos ou funSob a mesa, projeto de lei que
ções, bem como quaisquer ativi· va.l ser lido.
dades públicas, ou privadas, de.
Lido e apoiado, é despacha.vendo, nos casos de ter o funciodo às Comissões de Con.stltuinário de desacumular, de lhe ser
ção e Justiça, de Transportes,
atribuida gratificação nunca infe-
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Comunicações e Obras Públl<:as
e de Flna.uças, o seguinte

gem tem, expontâneamente, providenciado a construção dessas ligações rodoviárias de Indiscutível 1m·
PROJETO DE LEI DO SENADO
portâncla económica. Assim aconteceu com a ligação Vacaria..BR-2,
N,O 13, de 1959
no Estado do Rio Grande do Sul.
O problema dessas ligações é tão
"Inclut na BR-2 a ligação
Importante
que o Departamento
Taló·BR-2-Santa Cecilia, no Es·
de
Estrada.s de Rodagem
Nacional
tado de Santa Catarina".
de fazê-las, aplitem
autorização
(Do Sr. Irlneu Bornlhausen)
cando o Fundo Rodoviário Naclo·
nal, desde que não excedam a dls·
O Congresso Nacional decreta :
tância de dez quilómetros.
Firmado nos precedentes acima
Art. 1.0 l!: ineluida, na IBiR-2, a
ligação Ta.ló-BR-2-Santa Cecüla, no aoludidos, submeto à apreciação da
Casa o presente projeto de lei.
Estado de Santa Catarina.
A ligação Taió-BR-2-Banta Cecí·
Art. 2.0 O Orçamento Geral da
República, nos três exercícios fi· lia, de cêrca de sessenta qullõme·
nancelros, subseqüentes à publica- tros, é do mais alto lnterêsse eeoção desta lei, Incluirá em favor nômlco para o Estado de Santa
desta obra rDdoviária., no anexo do Cata.rlna e para o Pais. Vencen·
Ministério da Viação e Obras Pú· .do os contrafortes da •Serra do
blicas, consignada ao Departamen· Mar, essa ligação virá permitir o ·
to Nacional de Estradas de Roda· escoamento para a produção agrígem, a Importância. de cruzeiros cola de uma vasta e rica região
20.000.000,00 (vinte milhões de cru- do meu Estado. Grande produtora
de gêneros de subsistência, essa
zeiros), anualmente.
Art. s.o Esta lei entrará em vi- região, poderá, construída a estragor na data de sua publlcação, rc· da Taió-BR-2-Santa Cl'~illa, abaste·
vogadas as disposições em contrá- cer os grandes centros de consumo
do País.
rio.
Por outro lado, a construção do
Sala das Sessões, 14 de abril de tronco principal Sul do Pla.no Fer1959. - Irineu Bornhausen, Sena- roviário Nacional, no trecho Itaiódor.
polls·Caxlas, poderá se abastecer
de dormentes, na região de Taió,
Justificação
caso se construa a ligação objeto
projeto de lei. As autorlda·
O Congresso Nacional, em vá· dêsto
des
militares,
lncumblda.s da cons.
rias oportunidades, tem deliberado trução da referida
estrada-de-feraprovar projetas de lei que visam ro, já demonstraram 9 desejo de
Incluir, no Plano Rodoviário Na· obter os dormentes necessários
clonai, ligações que proporcionam àquela
Importantíssima via de comelhor aproveitamento económico municação,
no Município de Taló,
das estra.das denominadas BR.
onde há, em abundância, madeiNo caso acima citado, está a Lei ra de qua.lidade a preço mais bal·
n:.o 1.680, de 1 de outubro de 1952, xo do que em outros mercados.
que Incluiu na BR-14 o trecho Mon·
Tal é a significação da llgação
te Alegre·Uberlândla.
Taió·BR-2-Santa Cecilia, que o ConNa mesma situação, acha-se o gresso Nacional vem, no OrçamenProjeto de Lei n.o 2.439·A, de 1S57, to da República, no anexo do MI·
de autoria do nobre Deputado Ron· nlstérlo da. VIação, parte referente
don Pacheco, que estende a.té AI· a "outras rodovias", consignando
melda Campos a inclusão autoriza. dotações para sua construção.
da pela citada Lei n.0 1.680.
Assim, no Orçamento de 1956, foi
Em outros casos, o Departamen- consignada a dotação de Cruzeiros
to Nacional de Estradas de Roda.. 4.000.000,00; no ano de 1958, Cru·

il
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zeiros 1.000.000,00; e no de 1959,
Cr$ 1.000.000,00. Infelizmente, to.
dos êsses recursos foram incluídos
nos chamados "Pla.nos de Economia". Nada foi realizado, apesar
do esfôrço dos representantes do
Estado de Santa Catarina no Congresso Naclona.l.
Os habitantes da região, na maioria agricultores que trabalham em
pequenas propriedades, têm como
grande aspiração a construção da.
referida: estrada, cujos meios o pre..
sente projeto de lel visa proporclonar ao Poder Executivo.
Junto, para melhor exame do
assunto, croquis de mapas que esclarecem os objetivos dlll presente
proposição.
Sala das Sessões, 13 de maio de
Irlneu Bornkauaen, Senador. - Francisco Gallotti.
1959. -

LEI errADA

(Lei n.o 1.680, de 1 de outubro
de 1952)
Autoriza o Poder Executivo

a construir e pavimentar o trecho Itumbiara-Monte Alegre de
Minas, da BR-14, do Plano Rodoviário Nacional, e a ligação
Monte Alegre-Uberllinãta.

o Congresso Nacional decreta, e
eu promulgo, nos têrmos do art.
70, 1 4.o, da Constituição Federal,
a seguinte lei :
Art. 1.0 :11: o Poder Executivo autorizado a construir e pa.vimentar
o trecho Itumbiara-Monte 11\legre de
Minas, da BR-14, do Plano Rodo·
viário Nacional e a ligação Monte
Alegre-Uberlândia.
Art. 2.o O Orçamento Geral da
Repúbllca, nos três exercícios fi·
nancelros subseqüentes à publlclllção desta lei, Incluirá em favor
desta obra rodoviária, no anexo do
Ministério da V'lação e Obras Pú·
bllcas, consignada ao Departamen.
to Namona.l de Estradas de Roda·
gem, a Importância de Cruzeiros
17.666.660,00 (dezessete m1lhões,

seiscentos e sessenta e seis mil,
seiscentos e sessenta cruzeiros).
Art. 3.0 ~ta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrá·
rlo.
Senado Federa.!, em 1 de outubro de 1952. - João Café Ftlho.
O SR. PRESIDENTE - Sôbre a
mesa, requerimento do nobre Se·
na.dor João Vlllasbôas.

t lido e apoiado o seguinte
REQ'DERIMENTO

N,O 93, de 1959

Nos têrmos dos arts. 171, n.0 I.
e 212, alinea z.l, do Regimento In·
temo, requeiro Inclusão em Ordem
do Dia do Projeto de Lel do Senado n. 48, de 1956, cujo prazo, na
Comissão de Constituição e Justi·
ça já se acha esgotado.
Sala das Sessões, em 14-5·59 João Vtllasb6aa.
O SR. PRESIDENTE - O pre·
sente requerimento será àpreciado
na Ordem do Dla.
Há outro requerimento que vai
ser lido.
l!: lido e aprovado o seguinte
REQUERIMEN'l'O

N.o 94, de 1959

Nos têrmos dos arts. 211, letra p,
e 315, do Regimento Interno, re·
queiro dispensa de _PUblicação para
a. Imediata dlscussao e votação da ·
Redação .Final do Projeto de Lei
da Câmara n. 0 54, de 1958.

das

Sala
Sessões, em 14 de malÕ
de 1959. '- Fernandes Távora.
O SR. PRESIDENTE - Em
discussão; ·a Redação Final, que
consta do Parecer n.o 146, já publi·
cado.

·

Não ha;vendo quem queira usar
da palavra, encerro a discussão.
Em votação.
·
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Os Senhores Senadores que apro·
vam a Redação Final, queiram con·
servar-se sentados. (Pausa).
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos
Deputados.
Para acompanhar o estudo da
emenda do Senado naquela Casa.,
designo o nobre Senador Francis·
co Oallottl, Relator da matéria na
Comissão de Finanças.

A Presidência, assim, declara pre·
judicado o Projeto de Resolução
n.O 28, de 1957, que será encami·
nhado a.o Arquivo.
Votação, em discussão úntca,
do Projeto àe Lei da. C4mara
n.0 40, de 1957, que !13:a. nor·
mas para. a claastttcação e a
padronização doa produtos alimemtares e das matértas·pri.
mas de ortgem vegetal ou ant.
mal e seus subprOdutos de va.
Zor econ{imíco, revoga o Decreto-lei n.o 334, de 15 de mar.
ço de 1938, e dd outras provi•dênctas; tendo Pareceres (ns.

Passa.-se à
ORDEM DO DIA
Votação, em tltscusaão única,
do Projeto tle Resolução n.o
28, de 1951, que aposenta Alí·
pio Ferreira Dias, Au:tiliar de
Portaria, classe "L", do Qua.
dro da Secretaria do Senado
Federal; tendo Parecer sob n.O
134, de 1959, da Comissão de
Constituição e J1L8tiça, pelo ar.
quivamento.

589 e 590, de 1957, 238 e 237, de
1958 e 411, de 1959). Sdbre o
projeto : da Comf8são de Cons·

tttulçáo e Justtça, favorável;
da Comissão de Economia, ta·
voráve~; da Comissão ode Ff..
nanças, favorável. Sôbre as
emendas : da Comissão de
Constttutção e Justiça, tavorá·
veZ (com voto em separado do
Senador Lima Guimarães) ; da
Comissão de Economia : 1,0
parecer - oferecendo a Emenda n.0 l·C; 2.0 parecer - ta·
vorável d Emenda de Plenário
(n.o 2) ; da Comissão de Ft·
nanças, favorável à de n.o 1·C
e contrário à de n.o 2.
NOTA - Projeto retirado da
Ordem do Dia na sessão de
30·1·59, para diligêrlcla, requerida pelos Srs. Senadores Lima
Gutmarães e Mem de Sá e já
cumprida <audiência do Mtnis·
tro da AgricUltura).

O SR. PRESIDENTE - O pre·
sente projeto foi apresentado pela
Comissão D!retora com o fim de
C'Onceder aposentadoria a um funcionário do Senado.
No curso da sua tramitação ocor·
reu o fa.lecimento do funcionário.
A matéria perdeu, assim, a sua
finalidade.
Diz o Regimento :
Art. 324. Será. considerada
prejudicada matéria pendente
de deliberação do Senado :
a) por haver perdido a
oportunidade.
E ainda:
"§ 1.o A declaração de es·
tar prejudlc!bda a proposição
será feita em Plenário, inC'lUf·
da para 'êsse fim a matéria
em Ordem do Dia. quando nela
não figure, ao se dar o fato que
a tenha prejudicado".
"I 2.o Cabe ao Presidente,
de oficio ou a requerimento,
declarar prejudicada qualquer
proposição, ressalvado recurso
para o Plenário".

O

SR.

LIMA TEIXEIRA -

(Para encaminhar a votação) (*) - Sr. Presidente, tenho reee·
bido, da Bllhla, vários telegramas
sôbre o Projeto de Lei da Câmara
n.0 40, de 1957, o qual .fixa normas para a. classificação e a pa·
dronlzação dos produtos allrnen·
tares e das matéTlas-prlmas de
origem vegetal ou animal e seus
subprodutos de valor econôrnlco,
revoga o Decreto-lei n.o 334, de 15
( •) -

N«n fOI revl.lto pelo orador,

-288de março de 1958, e dá outra.s providências.
A proposição oriunda de mensagem do Poder Executivo, data
de 1S52. Decorridos sete anos,
aprová-la sem, antes, ouvir o Mi·
nistério da Agricultura não nos
seria possível. O sr. Ministro da
Agricultura manifestou-se ra.dicalmente contrário ao projeto: conforme consta da informação prestada ·à Comissão de Finanças.
Acresce que sua aprovação teria
repercussão das mais desfa.voráveis na Bahia. Basta dizer que o
cacau que hoje paga dois cruzeiros por saco passaria a pa.gar noventa cruzeiros. O meu Estado
seria desfalcado em cêrca de duzentos e setenta milhões de cruzeiros.
Sr. Presidente, não raras vêzes
a representação ba.iana nesta Casa
se tem ocupado do desprestígio em
que se encontra o nosso Estado,
esquecido pelos Poderes Públicos
e particularmente pelo Govêrno Federal. Seria por conseguinte, discrepância de nossa parte, se não
nos levantássemos, logo, .contra
êsse projeto, que fere de frente
a economia ba.iana. A prova está
nos telegramas que acabo de receber do Governador do Estado,
Sr. Juracy Magalhães, que passo
a ler:

"Senador Lima Teixeira Rio.
Encareço ao eminente amigo
trabalhar no sentido da rejei·
ção do Projeto n.o 40-57, que
aumenta as taxas de cacau de
dois cruzeiros e cinqüenta e
um centavos para noventa e
quatro cruzeiros e quarenta e
três centavos, o que ocasiona.rá
nova sangria no montante de
duzentos e oitenta e três milhões de cruzeiros em nossa
desamparada economia.. Cordiais agradecimentos. - Juracy Magalhães".

A Associação Comercial da Bahla, protestando em têrmos de não

menos veemência., enviou.me o se·
guinte telegrama Western :
"Senhor Lima Teixeira
Palácio Monroe - Rio.
A Associação Comercial · da
Sabia solicita especial atenção
de V. Exa. para o projeto ori·
undo da. Câmara dos Depu.
tados, já transitando no Senado, regulando a cobrança da
taxa de classificação do Serviço de Economia Rural. O
dito projeto reclama total modificação em virtude da enormidade da elevação entre a
taxa vigente de oito centésimos por cento para três por
cento. A fim de darmos a
v. Exa. o clamor dos produtores ba.ianos, basta atentarmos
para o fato de que um saco
de cacau paga atualmente cêrca de dois cruzeiros e quarenta centavos, enquanto que passaria. a pagar cêrca de noventa cruzeiros. Considerando
que a estimativa da safra de
cacau é, aproximadamente, de
três m11h6es de sacos, teríamos
somente nesse produto ·uma
sangria na economia baiana
Pstlmada em duzentos e setenta mllhões de cruzeiros. Diante de tal despro116slto acredl·
tamos que ninguém atentasse
para cálculos no projeto originário, pois não há nenhuma
correspondência entre o mon.
tante arrecadável que se es·
tende a outros produtos do
Pa.is, para atender ao serviço
de classificação praticado apenas no ato do embarque sem
maiores encargos administrativos. Atenciosas · saudações.
- Dentzart Visco, Vice-Presidente no exercício da presidência.."
Foi, portanto, Sr. Presidente,
multo oportuno o requerimento do
nobre Lider da Maioria, subscrito
por mim e pelos ilustres Senadores Otávio Mangabeira e Ovídio
Teixeira. A proposição oriunda da
Câmara dos Députados; apesar do
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parecer · fa.vorável das Comissões,
não pode ser aceita.
te

O Sr. Lima Guimarães - Permi,
v. Exa. um aparte ? ·

O SR. LIMA TEIXEIRA muita satisfação.
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na pauta de nossas exportações e
que, ainda em 1958, contribuiu com
cento e vinte e cinco milhões de
dólares em divisas para o Brasil.
Uma sangria. dessa ordem, que
inC'Idiria sôbre êsse produto, !hoje
sustentáculo de nossa Balança de
Pagamentos, seria inconcebivel1
quando é certo termos o dever de
zelar pela economia brasileira.
Acredito que a · Comissão de Economia., diante dos novos dados ofe.
recerá parecer contrário à maté·
ria. Jt o que desejo e, certamente,
o que espera o Senado.
(Muito

O Sr. Lima Guimarães - Como
Relator do projeto nas Comissões
de Constituição e Justiça e de Fi·
nança.sl tive oportunidade de ofe·
recer parecer favorável, porque re·
presentava a Inspiração oficial nesse sentido. AconteC'e que o projeto
encontra-se no Senado há dois bem. Muito bem) .
anos; perdeu, portanto, sua opor·
O SR. PRESIDENTE - Sôbre a
tunidade, em virtude do aumento mesa,
requerimento que vai ser
do custo de vida. Iria encarecer lido.
alilda mais os produtos de primei·
ra necessidade, dificultando nos·
f: lldo e aprovado o seguinte :
sas exportações que são objeto da
Imperiosa necessidade nacional.
IIEQtJEIIIJI!ENTO
Em virtude disso, e depois de já
N.O 95, de 1959
ter emitido meus pareceres, recebi
ão Sr. Ministro da Agricultura. a
Nos têrmos do art. 274, letra a
informação de que o projeto não
do
Regimento Interno, requeremos
interessava à economia naC'lonal.
seja
retirado da Ordem do Dia.
Jt proposição remota, e já sem opore
encaminhado
à Comissão de Ecotunidade;
dai haver modificado
nomia,
para
novo
exame, em face
meus pareceres favoráveis. Estou
pronto a emitir voto contrário à das informações prestadas pelo Se·
nhor Ministro da Agricultura sôproposição ..
bre a matéria, o Projeto de Lei da
Câmara
n.o 40, de 1957.
O SR. LIMA TEIXEIRA - Estou
duplamente agra.decido a v. Exa.,
Sala das Sessões, em 14 de mato
porque também sollcitou do Sr. Ministro da Agricultura que se ·ma- de 1959. - Lametra Bittencourt.
nifestasse sôbre o projeto, visto - Ltma Tetzetra. - Otávio Mantramitar êle no Congresso desde gabetra. - Ovídio Tetzetra.
1952.
O SR. PRJESIDENTE _: De acórdo
com a dellbera.ção do Plenário,
O Sr. Ltma Guimariies - Exataretiro
o projeto da Ordem do Dia
mente.
para encaminhá-lo à Comissão de
O SR. LIMA TEIXEIRA - Se- Economia.
nhor Presidente, verifica·se, assim,
que êsse projeto não pode ser aproIHscussão ú.ntca do Parece:n.0 136, de 1959, da Comissão
vado. Estou convencido de que a.
de Constituição e Justiça, pelo
Comissão de Economia, bem exa·
arquivamento da Indtcaç~ n. 0
minando os novos elementos de
1, de 1955, que disp6e sôbre a
que dispõe, chegará à conclusão de
constituição de Comissão de ln·
que, em realidade, o projeto como
quértto para apurar exata si·
está vazado. ocasionará sérias dituaçt!o do estado de saúde da
ficuldades às nossas exportações,
Sr. João Café Filho, e a com·
sobretudo ao caca.u baiano, que
patibtltdade dela com a sua' voZ·
hoje figura como segundo produto

-270ta ao exercício das atribuições
no seu cargo de Prestdente da
República.

O SR. PRESIDENTE - Como no
caso anterior, constante da Ordem
do Dia, esta matéria está prejudicada.
O parecer ·da Comissão de Constituição e Justiça declara haver ela
perdido a sua oportunidade e propõe o seu arquivamento.
O Regimento, no § 2.o, do art.
234, dá ao Presidente competência
para declarar prejudicadas proposições nessas condições, cabendo
dessa decisão recurso para o Ple·
nário.
:1!: o que faz 111 Presidência, nesta
oportunidade. A matéria é reti·
rada da Ordem do Dia e mandada
arquivar.
Primeira
discussão
(com
apreciação preliminar da constucionalfdade, t10B térmoa do
art. 265, do Regtmento lnterno) elo Proteto de Let elo Se·
nado -n.0 31, 4e 1955, que tnstttuf '1/.ma pena& vftaZfcfa mensal de Cr$ 5.000.00 à· Dona Rosa
· bfanca Bocayuva Sena, filha
viúva de Qutntfno Bocayuva;
tendo Parecer n.O 130, de 1959,

O SR. JEFFERSON DE AGULAR
- (•) - Sr. Presidente, Senhores
Sena.dores, a matéria que se debate em tôrno do projeto que defere uma pensão em favor de ilustre viúva tange em matéria cons·
titucional de relevância. Deliberase, decide-se, lnlludlvelmente sObre
uma das facêtas mais Importantes da competência. do Congresso
Nacional, dentro das limitações e
restrições que o art. 67 da Constl·
tuição Federal fixa e determina
soberanamente.
Sr. Presidente, em parecer que
proferi na Comissão de Constitui·
ção e Justiça, apreciando o projeto do eminente colega Senador Lino
de Mattos, tive ensejo de demons·
trar que constitueionalistas de escol criticam a preceituação constitucional; mas a ela se submetem afinal, dentro do imperativo
que se Impõe pela hierarquia. das
leis, e, especialmente na hipótese
em apreciação, em que se delibera
em tõrno de matérla strtctt 1«rls.
O art. 67, § 1.0, da Constituição
Federal, determina expressamente,
verlm:

"Cabe à Cê.mara dos Deputados e ao Presidente da República a Iniciativa da lei de
fixação das FOrças Annadas
e de tôdas as leis sObre matéria financeira".
da' Comfsslfo de Constftutçtio e
Na. interpretação legal, devereJustfça, pela tnconstftucfonalt- mos
Invocar os elementos gramadade.
tical, histórico e sociológico, para
perquirir e apreender a vis legfs.
O SR. PRESIDENTE - Em dls·
O preceito constitucional a que
cussã.o a preliminar de inconstitu· me reflro não admite outra interclonalldade levantada tlela douta pretação que não a esposada pela
Comissão de Constituição e Jus- douta Comissão de. Constitulçao e
tiça.
Justiça, eis que na locução "e a
de tOdas as leis s6bre matéria fi.
O Sr. Senador Att{lto Vfvac· nancelra" está a restrição cabal e
qua pronuncta discurso que, positiva., a competência explicita
entregue à revisão do orador, do Senado Federal.
Se a Constltulçã.o Federal deterserd posteriormente publlcado.
mina que a Iniciativa de tOdas as
O SR. PRESIDENTE - Continua leis sôbre matéria financeira cabe
exclusivamente à. Cê.mara. dos
a dlsC'USsão.
Tem a palavra o nobre Senador
(!!>) - Nao foi r~ulsto pelo .orador•.
Jefferson de Aguiar.
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Deputados e ao Presidente da Repúbllca, não poderemos por Interpretações e por exegese mais hábil
admitir uma extensão da preceituação da restritiva.
·
Se como acentua Pontes de MIranda. ai está explicitamente a
competência da Iniciativa da lei,
não podemos arrogar-nos o direito
de uma modificação do preceito
eonstltuclonal, para estender ao
Senado a atribuição de lnlcla.r as
leis sôbre qualquer matéria financeira.
Sr. Presidente, argülu-se que a
proposição apenas assegura uma
pensão, que secundàrlamente, se
fixou em cinco mil cruzeiros; entretanto, quaJquer relação que se
tenha na norma do Direito Positivo com referência à matéria fi.
nancelra, ela se transmuta no principal, para passar a. acessório, aqui·
lo que parecia, Inicialmente, o
principal. Na hipótese em apreciação, por exemplo, não teria qual.
quer ressonância o preceito que determinasse a concessão de uma.
pensão a viúva Ilustre, sem que se
estabelecesse, Imediatamente, a fi·
xação do quantum, portanto, com
repercussão .Imediata na execução
do Orçamento, reduzindo o quantitativo globaJ da cota orçamentá·
ria elaborada pelo Congresso Na·
clonai.
Outras disposições poderão ter
Iniciativa em qualquer casa do
Congresso Nacional, porque não
Importarão, em tempo algum, em
aumento ou em redução de despesas. Não constituem, por conseguinte, matéria financeira. Serão
aquelas normas de Direito Positl·
vo, que regulam a ação dos ho·
mens em sociedade e outras, que
estabelecem concessão ou denomi·
nação espec111ca, como aquela
que há poucos dias aprovamos, de·
terminando que Tavares Bastos seja
o patrono dos Munlclplos brasllel·
ros.
Essas disposições legais, não tendo repercussão· no Erário, não se
afinam com a restrição do § 1.0 do
a.rt. 67, da Constl tulção Federal.

Invocar-se, porém, a separação
dos poderes para colhermos, nós,
uma atribuição e ultrapassarmos
uma competência restritiva, é
agir com excessiva hab1llda.de, prejudicando a fixação de normas de
preceituações positivas, que se nos
restringem, também restringem a
outra Casa do Congresso Nacional
em matérla.s outras. Não pode·
mos Investir sôbre os poderes que
não nos são atrlbuidos ou colhêr
aquêles que são deferidos à Câmara dos Deputados ou ao Presidente da República, porque, pelo mi·
metlsmo que Isto traria, transformaria totalmente a esquemática
que a Constituição Federal estabeleceu em favor daquela· deliberação de muitos anos, que parte
de Aristóteles, passa por Jone Locke e refina-se e concretiza-se em
Montesquieu - a separação dos
Poderes.
Se temos cautela e exigimos respeito pelas nossas atribuições, deveremos dar o exemplo e também
exigir que as atribuições alheias
sejam respeitadas.
Por Isto mesmo, Sr. Presidente,
a Comissão de Constituição e Justiça acolheu a tese da Inconstitucionalidade do projeto .em discussão.
O Sr. Ltno de Mattos- Dá licença para um aparte ?
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR
- Ouvirei V. Exa. com multa satisfação.
O Sr. Ltno àe Mattos- Permita
Exa. que eu faça uma pequena
observação. Afirma o nobre colega que o presente projeto de lei
afetarla o Orçamento da Repúbll·
ca, porquanto, uma vez apllea.do,
teria naturalmente que sair das
verbas orçamentárias a · despesa
para o atendimento do mesmo. Tenho a impressão de que há um
equivoco por parte de V. Exa. Não
li o projeto porque, infelizmente,
no meu avulso há uma falha : não
consta. a proposição, mas apenas
o parecer. A mim me parece, po-

v.
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rém; que. o projeto autoriza uma
operação de crédito, independentemente do Orçamento da União.
Nestas condições, a proposição, no
meu modesto entender, se enquadra no art. 65 n.o 'Vl, da Constituição da República, ou seja, operação de crédito pura e simplesmente. Assim sendo, estou convencido de que o Seaado pode t~
mar a iniciativa, porque disposição constltuC'Ional prevê a hipótese. ll: operação de crédito, portanto, de Iniciativa do Congresso,
seja do Senado ou da Câmara dos
Deputados.
O SR. JEl''F'ERSON DE AGUIAR
- Lamento divergir de V. Exa. com a máxima sinceridade o digo
- porque, em primeiro 'lugar, o
equivoco parte do eminente colega.
O Sr. Ltno de Mattos - Infeliz·
mente não tenho em mãos o pro·
jeto. :1!: passivei que o equivoco seja
de minha parte.
O SR. JEF'F'ERSON DE AGUIAR
- Estamos discutindo um projeto
que assegura a pensão vitalicia de
cinco mU cruzeiros a Dona. Rosa
Blanc'a Bocayuva Sena e não prevê
a abertura de crédito especial·para
o implemento
dessa .obrigação.
.
O Sr. Ltno de Mattos- Há uma
falha, conseqüentemente, no projeto, não indicando a fonte dos
recursos.
O SR. .lEI."F'ERSON DE AGUIAR
- Não indicando a via executiva,
ou executória, de ordem financeira, do projeto, só pela verba glo·
bal do Orçamento poderá ser cum·
prida a determinação, se porventura. fôr acolhida a proposição em
debate.
O art. 65 da Constituição defere
ao Congresso Nacional a prerroga.
tlva de autorizar abertura de créditos e realizar operações de crédito. O art. ·67 da. Constituição,
quando delimita e restringe a com·
petência das duas Casas do Congresso Nacional, determina expres-

samente que .a iniciativa de tôdas
a.s leis sôbre matéria. financeira
incumbe privativamente à Cãma·
ra dos Deputados e ao Presidente
da República. Evidentemente, há
uma razão .pJa.usivel nesse preceito. Se a Iniciativa é sempre da
Câmara dos Deputa.dos, o Senado
Federal, dentro daquela atribuição
genérica do art. 68, terá o poder
revisor. Portanto, não tolerará excesso da Câmara dos Deputados e
Impedirá gravames excepcionais
·
sôbre o Tesouro Na.C'Ional.
O Sr. Ltno de Mattos - Há que
distinguir, evidentemente, quais as
proposições que envolvem problema de caráter financeiro e quais
as que apenas tratam de operações
de ,crédito. Tenho para mim que
o legislador constituinte procurou
estabelecer distinção entre 111 ope·
ração de crédito prevista no art.
65, n.o tVI, e as leis de caráter fi·
nanceiro de que fala o art. 67, § 1.0 ,
da Constituição.
O SR. JEFFERSON' DE AGUIAR
- Operação de crédito é também
'
matéria financeira.

O Sr. Ltno de Mattos - o pro·
jeto de minha autoria que é lme·
dlato na Ordem do Dia, foi vazado
no mesmo sentido com que tive a
honra de apartear a V. Exa. Nêle
estabeleci :

"Art. 2.0

A fim de ocor·
rer às despesas com 111 execução
desta lei no exercicio de 1957,
fica o Poder Executivo autor!·
zado a abrir, pelo Ministério·
da VIação e Obras Públicas, um
crédito especial de Cruzeiros
200.000.000,00 (duzentos mi·
lhões de cruzeiros) ".
Autoriza-se, portanto, uma ope·
ração de crédito, o que não acon·
tece com a proposição em dls·
cussão. Dai haver eu pensado que
o Projeto de Lei do Senado n.0 31,
de 1955, repetia, em linhas gerais,
essa orient!bQão, que é quase nor·
ma em matéria dessa natureza.
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· O SR. JEFFERsON DE AGUIAR
- O projeto que se discute, lnclu·
sive, teve precedentes na Câmara
dgs Deputados, através de proposi·
çoes apresentadas pelos Deputados
Abel!W'do Mata e Brigldo Tinoco,
em 1952 e 1954, as quais não al·
cançaram a tramitação final e não
se constituiram em leis.
Assbn, Sr. Presidente, dou como
perfeitamente justificada a delibe·
ração ds Comissão de Constituição e Justiça,, por isso que se atém
apenas ao preceito expresso do parágrafo 1.0 , do art. 67, da Constituição Federal, que deveremos ob·
servar, em prbneiro lugar.
Espero, portanto, que os eminen·
tes Senhores Senadores, acolhendo
a matéria constltuclonal adotada
pela Comissão especifica, reconheçam a inconstltuclonalldade do
ProJeto de Lei do Senado n.0 31,
de 1955. Essa dellberação não pre·
Judieará a viúva Uustre, que poderá, através de Deputados, apresentar na outra casa do Congresso, proposição Idêntica; e o Senado Federal oportunamente lhe
assegurará a pensão solicitada, em
. decorrência da justlflca.tlva bem
elaborada do autor do projeto.
Era o que tinha a dizer, Sr. Pre·
sidente. CMutto bem! Mutto bem!).
O SR. PRESIDENTE - Continua
a discussão. (Pausa>.
Não havendo mais quem queira
usar da palavra, encerrarei a discussão. <Pausa).
Encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que apro·
vam o parecer, queiram permanecer sentados. (PaAtsa>.
Está aprovado. O projeto é considerado inconstitucional.
~ o seguinte o projeto rejeitado por inconstitucional, que
vai ao Arquivo :
PROJETO DE LEr DO SENADO

N,O Sl, de 1955
O Congresso Nacional decreta :
Artigo único.
Fica instltuida
um~t pensão vltalicla mensal de

cinco mn cruzeiros (Cr$ 5.000,00)
a Dona Rosa Bianca Bocayuva
Sena, flllha viúva de Quintlno Bo·
cayuva.
Prtmetra. discussão (com
aprectaçiJo prellmtnar àa cons·
Utuctonaltàade, nos têrmos do
art. 265, do Begtmento Inter·
no) do Projeto de Lei ào Se·
nado n.0 19, de 1957, que autoo Poder E:tecuttvo a a.U:tiltar a Campanhta Muntctpal
de Tranaporte Colettvo de Silo
Paulo (do Sr. Senador Lino de
Mattos>; tendo Parecer n.o 131,
de 1959, da comtssllo de Cons·
tttutção e J-usttça, pela tncons·
tttuctonaltàade do projeto, tendo voto em separado do Sena·
dor AttUto Vtvacqua..

ma

O SR. PRESIDENTE - Sôbre a
mesa, requerbnento que val ser
lido.
1t lido e aprovado o seguinte
REQt1ElllliBNTO

N.O 98, de 1959

Nos têrmos dos arts. 212. letra. Z,
e 274, letra. b, do Regimento Inter·
no, requeiro adiamento da primei· ·
ra. discussão do Projeto de Lei do
Senado n.o 19, de 1957, a fim de
ser feita na sessão de 20 de maio
de 1959.
Sala. das Sessões, em 14 de maio
de 1959. - Ltno de Mattos.
O SR. PRESIDENTE - Em obe·
diêncla ao voto do Plenário, retiro
o projeto da Ordem do Dia, tlcan·
do a sua discussão adiada para a
sessão do dia 20 do mês em curso.
Passa·se à discussão e votação
do requerimento do nobre Senador
João V!llasbôas, lido na hora do
Expediente.
O SR. JEP'l''ERSON DE AGUIAR
- Sr. Presidente, peço a palavra
para os efeitos regimentais.
O SR. PRESIDENTE - Tendo o
nobre Senador Jefferson de Aguiar

- 2'74solicitado a palavra, nos têrmos
do art. 36 do Regimento, fica adia·
da . a discussão do requerimento
para a. sessão seguinte.
Está esgotada a matéria da Or·
dem do Dia.
Tem a palavra o nobre Senador
Attillo Vlvacqua, primeiro orador
inscrito pa.ra a oportunidade. <Pausa).

O SR. ATTlLIO VIVACQUA Sr. Presidente, desisto da palavra.

O SR. PRESIDENTE - S. Exa.
desiste da palavra.
Tem a palavra o ilustre Senador
Jorge Maynard. <Pausa).
O SR. JORGE M:AYNARD (Lê o seguinte discurso) - As es-

tradas de acesso ao interior do
nosso Pais defrontam altas e extensas cadelas de montanhas e
caudalosos rios, dificulta.ndo·lhes
sobremodo a construção.·
Alguns dêsses obstáculos naturais são de .tal magnitude que têm
exigido, para a sua transposição,
c~clóplcos trabalhos de engenha·
ria, pondo à prova a. capacidade
de nossos técnicos e consumindo
vultosas somas.
De tal forma êsses empecilhos
obstaram a penetração do territó·
rio, que a nossa civilização teve
de desenvolver-se principalmente
no lltoral e, somente depois de ven·
cidos .aquêles acidentes flslográfl·
cos, foi que se Iniciou, em época
relativamente recente, a verdade!·
ra .ma11chli. para o Oeste.
11: sempre lembrado e elogiado
o esfôrço titânico que fizeram os
nossos antepassados para ga.lgar
as abruptas barreiras da Serra do
Mar e da Mantlquelra, levando os
trilhos da. Central do Brasil a MI·
nas Gerais e a São Paulo. Não
menores foram os trabalhos para
a ultrapassagem das escarpadas
seçõcs pauilsta e paranaense da
grande cordilheira litorânea, lo·
calmente denominada Serra do
Cubatão e Paranaplacaba.

As estradas de rodagem tiveram
de vencer os mesmos obstáculos encontrados pelas ferrovias.
Quando se analisa o trabalho já
realizado nesse setor, nas várias
regiões da Pátria, chega-se à con·
clusão de que, realmente, só um
povo forte e ativo seria capaz de
executá-lo.
Novos esforços são empreendidos
nas obras de melhoramento dos
antigos traçados e na duplLcação
das rodovias, providência que se
ma.nlfesta urgente, principalmente
no trecho Rio-São Paulo, da B&-2.
Nas regiões Nordeste e Leste Se·
tentrional, a topografia é mais fa·
vorável à penetração terrestre, seja
pela raridade de cadelas conti· ·
nuas de a.ltas serras, seja pela
existência de poucos rios caudalo·
sos e perenes. A Serra da Bor·
barema, a Chapada Diamantina
e suas ramificações e o Rio São
Fra.nclsco são, ali, os maiores acl·
dentes naturais com que deparam
as estradas que se dirigem para
o sertão. O São Francisco, apesar
de barrar as estradas é, na. verdade, Importante via de acesso, que
vem sendo utUizada desde os primei·
ros bandeirantes do Século xvn.
Na extensa planicle da região
Norte o acesso a.o Interior é feito
pela utilização da grande rêde hi·
drográfica. Lá, a construção de
estradas é multo dificultada pelos
·caudalosos rios e pela espessa floresta.
As vias de penetra.ção que, do
litoral sul, se dirigem para as regiões Norte e Nordeste,· depois de
vencerem os maciços alcantilados
da Serra do Mar, da Mantiquelra
e, em certos casos, da Serra. do
Esplnhaço. ou Geral, defrontam-,!le
,com a majestosa caudal do Rio Sao
Francisco, cuja transposição por
melo de obras fixas tem sido bastante reta.rdada. Justlflca-se êsse
retardo, porque a construção de
pontes para a travessia do famoso rio depara com grandes dlflcul·
dades, especialmente de caráter fi·
nancelro.
Interessante é notar que os di·
versos Planos de Viação Nacional,
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que vêm sendo elaborados desde
Cristiano Otonl, em 1858, demons·
tram a preocupação dos seus idealizadores de atingirem o São Fran.
cisco por estradas-de-ferro e de
rodagem, considerando-o segui·
mento do sistema nacional de vias
de · transportes. Diversas são as
rodovias federais, denominadas,
genêrlcamente, iBR, que, em proje·
to ou na realidade, alcançwn o
grande rio. O mesmo se dá C'Om
a Central do Brasil, a Leste Bra·
sllelro, a Rêde Ferroviária do Nor·
deste e a Rêde Mineira de Via·
ção. Porém, quase tôda.s alcançam
o rio, sem ultrapassá-lo.
Para quem observar no mapa do
Brasll o Imenso curso do São Francisco e assinalar os pontos de tra.
vessla por melo de pontes, verifi·
cará quão grandes são a.s dlstân·
elas entre êles.
Excetuadas pequenas pontes construidas nas cabeceiras do rio, da
Rêde Mineira de Viação e do sis·
tema rodoviário de Minas Gerais,
a primeira. grande ponte foi cons.
truida em Plrapora e Inaugurada
por Epitáclo Pessoa, em 1922. li:
uma ponte metálica, ferroviária,
sôbre C'Ujo estrado foram colocados pranchões de madeira, de modo
a permitir a passagem de veiculos
de diversos tipos. Transpõe a cor·
redelra local e foi construida em
obediência ao plano que previa o
prolongamento dos trilhos da Cen·
trai do Brasil até Belém, através
de !Goiás, do qual Pa.ulo de Fron·
tln foi ardoroso adepto. Atual·
mente, a Central avança na dire·
ção de Brasi!la, e se constituirá um
dos acessos ferroviários à. nova Ca·
pita! da República..
Em 1954, foi inaugurada uma segunda grande ponte, levantada em
Juàzeiro, pouco a m,ontante do
pôrto fluvial da cidade, no ponto
onde a Viação Férrea do Leste Bra·
sllelro alcança o São Franclsao. lll
uma longa e bela ponte, bem pro·
vida de parte levadiça, de modo
a permitir a passagem das emba.r·
cações que fazem o tráfego flu·
via!. Liga aquela cidade bala;na a

Petrollna, Inicio da. estrada-de-ter·
ro que dai Irá a Tereslnha e ponto
final da Rêde Ferroviária do Nor.
deste que, de Recife, virá ao São
Francisco.
A BR·25 e a BR-27 também cruzam o rio naquele ponto.
A terceira grande ponte, essa
apenas rodoviária, foi Inaugurada
nos últimos dias do mês de abril
próximo passado, construida sôbre
o profundo ucanyon" do São Franclsao, logo a jusante da Cachoeira
de Paulo Afonso. O local foi estu.
dado e escolhido pelos técnicos do
DNER, que concluiram ser adequada ali uma estrutura metálica que
vencesse o rio em um único arco
trl-artlculado. Foi, então, a estru·
tura de aço encomendada pelo Qo.
vêrno Dutra, em 1948, à firma fran.
cesa ...Entreprlses Metropolitalnes
et Colonlales'', à qual competiu
também a tarefa de elaboração do
cálculo. Ao DNER coube o projeto e execução das fundações, a
montagem da estrutura metálica
e a construção das obras comple·
mentares.
·
Por alguns anos, ficaram as peças de aço depositadas no local,
sem que se procedesse a monta.
gem, por falta de recursos flna.n·
celros para tal fim. A Inclusão
dêsse trabalho no Plano Qülnqüenal de Obras Rodoviárias 1956·1960,
do atual Govêrno da República,
lnstltufdo em face dos novos recursos propiciados pela. tributação
"ad valorem" que Incide sôbre os
combustivels liquldos e lubrlflcan·
tes, permitiu a retomada dos tra·
balhos.
Presentemente, é a mais Impor·
tante das três pontes citadas, por.
que por ela passa. gran.de parte
dos vefculos que trafegam do Nor·
deste para o Sul do Pafs e vlceversa. A parte metálica foi adqul·
rida no Exterior, em virtude de,
naquela época, a Usina Slderúr·
glca. de Volta Redonda ainda não
estar fabricando perfis pesados, o
que só velo ocorrer alguns anos
após, quando a Fábrica de Estru·
turas Metálicas da Companhia Si·

derúrglca Naclona.l, depois de atender as necessidades do nosso maior
parque siderúrgico, passou a produzir peças de aço para grandes
estruturas.
Antes da construção dessa ponte, a ps.ssagem se fazia penosa e
demoradamente por melo de bal·
sas, que atravessavam o rio a mon.tante da Usina Hldrelétrlca de
Paulo Afonso. Agora, está assegu.
ra.da a primeira ligação rodoviária
continua Norte-Sul, do Maranhão
ao Rio Grande do Sul.
Manifesto aqui, e esta é uma das
razões dêste meu discurso, os meus
aplausos aos governos Dutra e
Kubltschek e, particularmente, ao
DNER, pela execução de obra tão
relevante, e de tanta significação
para o Nordeste e para o Pais..

2'16para menos de vinte. São quatro
travessias que ligam ao "far-west".
Em suma, com o lançamento, pelo
Presidente Vargas, da Marcha para
o Oeste, muitos morreram ao atra·
vessar o rio nas balsas que V. Exa,
acaba de citar; outros estão hoje
insulados no oeste, porque as pontes, apesar de visarem a ligar as
ma.rgens de rios caudalosos, ainda
estão por exeeutar. É oportunissl·
mo, pois, o discurso de V. Exa. e
o apêlo que faz às autoridades federais - o qual secundo - no
sentido de que executem prontamente essas quatro pontes. São
vias que atingem o oeste, depois
de esfôrço agigantado dos hablta.n·
tes do la bas, os quais esperaram
anos e anos por essa melhoria
como uma espécie de salva-vida.

O SR. JORGE M:AYNARD Agra.deço a colaboração do nobre
Senador Coimbra Bueno que tem
O SR. JORGE MAYNARD sido Incansável no procurar resol·
ver êsse problema e em demons·
Pois não.
trar as suas conseqüências.
·
-0 Sr. Coimbra Bueno - Estou
CLendo> :
ouvindo, com a melhor atenção,
Não há outras pontes--. sôbre o
o oportuno discurso de V. Exa. Gos- São Francisco; em vários locais a
taria também de colaborar na sua passagem é feita por balsa.s, como
argumentação, trazendo depolmen· em Januária-Marla da Cruz; em
to do que verifiquei ontem. Te- Belém do São Francisco; em Pro·
mos compromisso, a.través de leis priá·Coléglo; em Penedo-Neópolls
votadas pelo Congresso, de termi- etc.
nar com o isolamento ·de eertas
A barragem de Três Marias, cujá
regiões do Pais. Sobrevoei os Rios conclusão está anunciada. para o
Paraná e Paranaiba e · verifiquei próximo ano, constituirá uma das
que· as duas pontes, no prolonga- travessias do São Francisco, no
mento da Estrad&-de-Ferro Soro· seu alto curso.
cabana e na extremidade da Es·
Não há. dúvida de · que a cons·
trada-de-Ferro Ara.raqüense, se não trução de outras pontes virá pro·
me engano, objeto de emenda do duzlr um grande fluxo de tráfego
nobre Flllnto Müller, até hoje não nas respectivas zonas de Influência.
foram lnlclada.s. apesar de os Go·
A Leste Brs.sileiro alcança tamvemadores de São Paulo e de Mato bém o São Francisco em Proprit
Grosso terem lançado as pedras (SE), onde deverá unir-se à Rêde
fundamentais; um pouco mais ao Ferroviária do Nordeste, que che·
Norte. sôbre o Rio Paranaiba, eneontrel, na. passagem da BR·31, ou- ga a Colégio, na margem alagoatra ponte Inacabada, justamente na. Naquele local ainda não exls·
um dos gargalos na ligação este· te ponte, ocorrendo all a única
oeste. Na passagem da BR-14, solução de .contlnuida.de na liga·
onde desci com o teco-teco, há uma ção ferroviária atual N'orte-Sul,
ponte em construção cujo número desde o Ceará ao Rio Grande do
de operários foi reduzido de cem Sul;

O Sr. Coimbra Bueno -

cença para um a.parte ?

Dá li·

1l
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Segundo informações, pretende·
se fazer a travessia ferroviária do
tBa.ixo São Fr>ancisco em. '"forry
boat", visto ser multo dispendiosa a construção da. ponte, e não
possuírem as estradas que dela se
utilizarão, tráfego ainda suficiente
para justificar obra tão vultosa.
Acredito que a fria análise dos
números e a. interpretação perfunc.
tória de aspectos locais possam desaconselhar a construção, no momento atual, do carente elo rodo·
ferroviário Propriá · Colégio, por
melo de uma ponte; mas, além de
se tratar de um empreendimento
de caráter naclona.l, não resta dúvida de que uma obra dêsse tipo,
levantada no Baixo São Francis·
co, terá a mais ampla repercussão
econômlca e social, para. as regiões
Nordeste e Leste, especialmente depois de completada a pavimentação da BR-11, Importante rodovia
que une diversas capitais e que
cruza o rlo naquele trecho. A pa.·
vlmentação dessa estrada está lncluida como uma das metas do
novo plll;llo de desenvolvimento do
Nordeste, a ser alcançada em 3
anos.
Depois de concluído o trecho ferroviário Oiticica..Tereslna, ligando
os trilhos da Rêde de 'Viação Cearense aos da Estrada-de-Ferro São
Luis-Tereslna, e construída 111 ponte Proprlá·Coléglo, ficará completada a ligação ferroviária., :sem
descontinuidade, desde Jaguarão,
Livramento ou Uruguaiana no ex·
tremo Sul, ou Corumbá no extremo
Sudoeste, até São Luis.
Concluindo, formulo aqui o meu
apêlo à Rêde Ferroviária Federal
S. A., à Comissão do Vale do São
Francisco e ao Departamento N'a·
clonai de Estradas de Rodagem,
para que, juntos, retomem o problema da ponte rodo·ferrovlária
do Baixo São Francisco, na certeza de que se chegará à conclusão
da sua real necessida.de, decidlnd~se a construção em razoável
prazo.
Os trabalhos já empreendidos
por essas. entidades govemamen·

tais nos animam a confiar levat'ão
a. efeito tão grandiosa obra, que
poderá ser mais um monumento
da engenharia nacional e um grande marco para o Govêrno que tiver a coragem de executá·la.
Eram estas, Sr. Presidente, as palavras que eu desejava proferir.
(Muito bem. Muito bem).
O SR. PRESIDENTE·- .Tem a
palavra o nobre Senador Lameira
Bittencourt. <Pausa).
S. Exa. não se encontra em Plenário.
Tem a palavra o nobre Senador
Lima Teixeira.. (Pauaa).
S. Exa. também não se encon·
tra no Plenário,
Tem a palavra o nobre Senador
Coimbra Bueno.
O SR. COIMBRA BUENO - Se-.
nhor Presidente, desisto da palavra pelo avançado da hora.
O SR. PRESIDENTE - S. Exa.
desiste da palavra.
Não há outros oradores inscritos. (Pauaa> .
Nada mais havendo que tratar,
vou enc-errar a sessão.
Designo para a de amanhã, a
seguinte
ORDEM DO DLA

1 - Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 232, de
1958, que assegura aos oficiais !nativos e afastados das fileiras do
Exército, com o curso completo das
Escolas Superiores de Preparação
de Oficiais, o exerci elo da profissão de Agrimensor; tendo Parecer
Favorável, sob n.o 145, de 1959, da
Comissão de Educação e Cultura.
2 - Discussão única, do Requerimento n,o 89, de 1959, em que 111
Comissão de Segurança Nacional
pede seja sustado, nos têrmos do
art. 325, n. 0 3, do Regimento Interno, o curso do Projeto de Lei da
Câmara n.o 333, de 1956 (que re·
gula o casamento de ·cabos e sol·
dados do Exército, estendendo-lhes
os benefícios do art. 102, allne!ll b,
n.o 3, do Estatuto dos M1l!tares)

-. 278até a. chegada, ao Senado, de pro· jeto de Lei do Senado n.o 3, de
posição existente sôbre o mesmo 1958, que a.utorlza o Poder Exeassunto, em final de tramitação na cutivo a abrir o crédito especial
Oâ.mara dos Deputados (Projeto de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões
de cruzeiros), como auxilio à "Real
n.0 2.139-56).
3 - Discussão única do Reque- Sociedade Clube Ginástico Porturimento n.o 90, de 1959, em que a guês", para reconstrução do seu
Comissão de Segurança Nacional teatro (apresentado pelo Senador
pede seja sustado, nos têrmos do Aleneastro Guimarães) ; tendo Pá.·
art. 325, n.o 3, do Regimento In· · recer sob n.o 144, de 1959, da Co·
temo, o curso do Projeto de Lei missão de Constituição e Justiça,
do Senado n.o 12, de 1958, que dá pela. 1nconst1tuc1onal1dade.
nova redação ao inciso 3.0 do art.
6 - Primeira discussão (com
15 do Decreto n.0 3.695, de 6 de apreciação prellminar da constl·
fevereiro de 1958) , até a. chegada, tucionalidade, nos têrmos do art.
ao senado, de proposição existente 265, do Regimento Interno) do Prosôbre o mesmo assunto, em final jeto de Lei do Senado n.o '1, de
de tramitação na Câ.mara dos 1959, que dispõe sôbre a franquia
Deputados (Projeto n.0 4.427-A, de postal e telegráfica para os Par·
1958).
tidos Politicas Na.clonals (apresen4 - Discussão única, do Reque. tado pelo Senador Calado de Cas·
rlmento n.o 91, de 1959, em que a trol ; tendo Parecer sob n.0 133, de
Comissão de Segurança Nacional 1959, da Comissão de Constituição
pede seja. sustado, nos têrmos do e Justiça, pela inconstituctonall·
art. 325, n.o 2, do Regimento ln· da de.
temo, o curso do Projeto de Lei
7 - Discussão única, do Requeda Câmara n.0 315, de 1956 (que rimento n.0 93, de 1959, do Sr. Se·
estabelece a equivalência entre os nadar João 'Vlllasbôas, solicitanCursos de Formação de Sargentos do, nos têrmos do art.171, n.o I,
da Policia Mllltar e do Corpo de do Regimento Interno, Inclusão em
Bombeiros ao CUrso de Comandan. Ordem do Dia. do Projeto de Lei
te de Pelotão (Seção do Exército), do Senado n.o 48, de 1956, que de·
até que seja. recebido o pronuncia· clara Isentos de sanções dlsclpli·
menta do Ministério da Aeronáu· nares os m111tares reformados e os
tlca, pela mesma Comissão julga. das Reservas das Fôrças Armadas.
do necessário e solicitado.
Está encérrada a sessão.
5 - Primeira discussão (com
apreciação da preliminar da cons·
Levanta.-se a sessão às 17 ho·
tituclonalidade, nos têrmos do art.
ras e 10 minutos.
265, do Regimento Interno) do Pro·

) \

27. a Sessão da 1. a Sessão Legislativa, da 4. a Legislatura,
em 15 de maio de 1959
I

PRElSIDitNCIA DO SENHOR CUNHA MELLO
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As 14 horas e 30 minutos, achamse presentes os Srs. Senadores:
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Mourão VIeira.
Cu:nha Mello.
Vlvaldo Lima.
Lameira Blttencourt.
Zacharias de .ABsumpção.
Vlctorlno Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Leônldas ·Mello.
João Mendes.
· Joaquim Parente.
Fernandes Távora.
Menezes Plmentel.
Sérgio Marlnho. ·
Regina! do Fernandes.
Dlx·Hult Rosado.
ArgemJro de Figueiredo.
Ruy Carneiro .. ·
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Freitas Cavalcanti.
Silvestre Péricle.s .
LOurival Fontes.
Jorge Maynard.
Herlbaldo Vieira.
Ovldio rretxelra.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabelra.
Attfllo Vlvacqua.
Ary Vianna.
'''Jefferson de Aguiar.
· . Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel COuto.
Gilberto Marinho.
Benedicto Valladares.
Lima: Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.

Benedito Calazans.
Peàro Ludovico.
Coimbra Bueno.
Taclano de Mello.
João Vlllasbôas.
Flllnto Müller.
Fernando COrrêa.
Gaspar venoso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti .
Saulo Ramos.
Irineu Bornhausen.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Gu!do Mondin'"'""' (55).
O SR. PRESIDENTE - A lista
de presença acusa o compareci·
mento de 55 Srs. SenadDres. Ha·
vendo número legal, estã aberta
a: sessão.
Vai ser Uda a Ata.

. o

Sr. Quarto Secretário,
servindo de 2. 0 , procede à lei·
tura da Ata da sessao anterior, que, posta em dtscussao,
é sem debate aprovada.
O Sr. Terceiro ~ecretdrio,
servindo de l.o, dá conta do
seguinte

EXPEDIENrrE
Aviso
·-

Do sr. Ministro das' Relações

Exteriores, como segue; .
Em 11 de maio de 1959.
00·62-430. (86d)
Visita do Presidente da
Indonésia ao Brasil.
senhor vlce-Presidente.
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência
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que no dia 16 do corrente chega··
rá a esta Capital, em visita oficial, Sua Excelência o Senhor sukarno, Presidente da República. da
Indonésia.
2. Do programa orga·n1zado para
a referida visita consta, ·como é
de praxe, uma visita ao Congresso
Nacional, a qual, em principio, foi
marcad~t para o dia 18 do corrente, às 16,30 horas.
3. Assim, pois, consulto vossa
Excelência, em nome do senhor
Presidente da República, se o con.
gresso NaCional concordaria em
receber, em sessão conjunta, aquêle llustre vlsltante no dia e . hora
mencionados.
Aproveito a oportunidade para
renovar a V. Exa. os protestos da
minha alta estima e mais dilitinta consideração. - Francisco Negrllo de Ltma..
liO!NSAGlDII

N,O 51, de 1959

(Número de Ordem na Presidência
da República: 145)
Excelentisslmo Senhor Presidente do senaoo Federal.
Na forma do artigo 205 da con&
tituição, tenho a Mnra de subme.
ter à aprovação do Senado Fede·
ral a escolha do nome do Dr. Júlio César Leite para: exercer as
funções de membro do conselho
NaCional de Economia, na vaga
.decorrente do término do mandato do Dr. Lu1z Dodsworth Martins.
Natural do Estado de Sergipe,
diplomado em ciências jurídicas
e sociais pela Faculdade Livre de
·Direito do Rio de Janeiro, o Dr.
Júlio César Leite marcou atuação
relevante na vida públlca brasileira:, tanto . no âmbito estadual,
como no plano federal.
Delegado de Policia de Aracaju
(1.919-1920), Chefe de Policia
(1929), e S~cretár!o Geral do Es·
tàdo (1934) , participou, ainda, ln·

tensamente, mesmo tora dos postos oficiais, na condução dos negócios públicos de sua· terra natal,
pelo prestigio e acatamento que
grangeou entre os seus coestaduanos.
Eleito Senador da República, em
1950, desempenhou o mandato até
a sessão leglsl~ttlva que se findou
a 31 de janeiro do corrente ano,
tendo participado das Comissões
de Redação, que presid.iu, de Economia, na qual foi Vice-Presidente
e da de Finanças, em que atuou
com.o relator do Ministério da Fazenda durante quatro anos.
Foi, ainda, relator de vários pro- ·
jetos de lnterêsse para a economia do Pais, notadamente ·sôbre
a reforma. da lei sôbre Impôsto de
Renda., a de criação da Rêde Ferro·
viária. Federal e a que disciplinou
as atividad.es dos empregados viajantes.
Afeiçoado, assim, no exerciclo do
mandato eletivo, ao estudo dos
problemas econõmlcos e financeiros, adquiriu, ainda, extensa expertêneia como Diretor de inúmeras
emprêsas privadas, como a Com·
panhla Melhoramentos de Aracaju, concessionária de senic;o público nessa cidade, o Banco de
Sergipe e o Banco Mercantil sergipense, a Companhia Industrial
de Estância e a Emprêsa Industrial Estanclárla, bem como ao
Companhia Nordeste de Seguros.
Diplomado pela Escola Superior
de Guerra e representante do Con- .
gresso Nacional na Conferência
Inter·Parlamentar de Bangkok, o
Dr. Júlio César Leite se credencia
ao exerciclo das novas funções públicas, a que é proposto, pelos seus
titulas Intelectuais e a sua longa experiência no trato dos negócios públicos, particulannente no
setor das relações económicas e financeiras, em que a ação governamental se associa à iniciativa
privada no propósito de estimular
e orientar o desenvolvimento económico do Pais.
· ·

· Solicitando a Vossa Excelência
digne-se de encaminhar a indicação em aprêço à alta deliberação
do Senado Federal, prevaleço-me
d~t oportunidade para renovar a
V. Exa. e aos ilustrea Senadores
a expressão de melhor aprêço e
distinta consideração.

RECURSO DE MANDADO DE SEGURANÇA N. 0 2.683 __, S.P.
Constttuctonazitülde. o arttgo 1.0 da Lei Paulista núme·
ro 2.019, ampliando direito
por motivo de sezo, contraria
a Constttulç4o consagradora
da igU(lldade perante a lei.

Rio de Janeiro, 9 de maio de
1959. - Juscelino Kubttschek.
A Comtssiio de Economia

Oficio
Do Sr. Presidente do Supremo
mibunal Federal, nos seguintes
têrmos:

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Rio de Janeiro, D.F. Em 12 de
maio de 1959.
OF. n.o 318-P.
Ref. 264·57.
.
Senhor SenadOr Vice-Presidente
do Senado Federal.
Envio a Vossa Excelência mais
as seguintes cópias de acórdãos
dêste ~ribunal que declararam inconstitucionais as seguintes leis
estaduais:

~~

'

1) Recurso de Mandado de Segurança n. 0 2.683, de São Paulo,
julga~ a 2-10-1957 (inconstitucional o artigo 1.o da Lei Paulista
n. 0 2.019);
2) Recurso Extraordinârio número 24.131, da Paraiba, julgado
ll' 11-5-1954 (Inconstitucional o artigo 6. 0 da Lei Estadual número
588 de 8-10.1951);
a) Recurso Extraordinário número 29.313, da Bahia, julgado a
'17-12-1957 (inconstituci,onalidade
da cobrança do impôsto adicional
sôbre exploração agricola - Incidência sôbre propriedade imóvel
rural);
. Aproveito a oportunidade para
renovar a Vossa Excelência os meus
protestos de alta consideração e
a.prêço. - Mintstro Orosimbo No.
nato. Presidente do Supremo TriBunal Federal.

Ac6rdllos

VIstos, relatados e discutidos ês·
tes Autos de Mandado de seguran·
ça· número 2. 683 de São PaUlo.
Recorrente Acldália Furquim Vannucci e outros.
Acordam, em Tribunal Pleno, os
Ministros do Supremo Tribunal
Federal, por maioria, negar provimento ao recurso, incorporado a
êste o relatório e nos têrmos das
notas taquigráficas.
S.T.F., 2 de outubro de 1957.
-

A.C.

Lafayette de Andrada,
Ct2ndldo Motta Fi-

presidente, lho, Relator.

TRIBUNAL PLENO
MANDADO DE SEGURANÇA
N. 0 2.683- SAO PAULO

Relator: O Senhor Ministro V1J.
las Bôas.
Recorrente: Acidãlla Furquim
Vannucci e outros.
Recorrido: Governador do Esta·

do.

.Relatório

-

o

Senhor Ministro

vmcu,

Bôas

D. Ac1dália Furquim Vammcci

e outros funcionários requereram

ao Governador do Estado de São
Paulo aposentadoria, valendo-se
do disposto no art. 1.o da Lei Es.
tadual n.o 2.019:
·
"A mulher funclonãria pública terá direito a aposenta·
dorla com vencimentos integrais, independente de qualquer formalidade desde que
conte 25 anos de efetlvo exer.
ciclo".
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..0 chefe do- Govêrno expediu os
atos declaratórios, mas o T.ribunal
de Contas recusou-lhes registro,
por entender que o dispositivo legal está em conflito com a Constituição Federal, art. 141 - parágrafo . 1. o - . e Estadual, artigos
91 e 94.
Ante a l'ecusa, o Governador
expediu õ Dec. 22.719, fazendo
sem efeito as aposentadorias e determinando que as peticionárias
retornassem ao servioo dentro em
15 dias.
Recorreram êles ao Tribunal de
Justiça, com o pedido de segurança.
· Perderam.
O acórdão, de que recorrem para
êste !Tribunal, contém um excelente estudo sôbre a·s atribuições
do Tribunal de Contas, reconhecendo que, na sua função de julgar,· pode êle desprezar a lei inconstitucional.
Entretanto,· sem ·aceitar a argumentação do II'ribunal de· Contas,
o venerando aresto chegou ao
mesmo reSultado: invalidou o beneficio legal, porque êle refoge à
taxativa preceituação dos artigos
191 a 193 ..da Constituição Federal.
Cita a lição.. de Pontes de Miranda segundo a qua·l a Constituição . sõmente conhece quatro casos de aposentadoria (entre os
quais não se enquadra o do artigo 1. 0 da Lei 2.019): a) por inva11dez; b) aos 70 anos de idade;
c) . a pedido do funcionário, se
conta 35 anos de· idad,e; d) se a
lei diminuiu, atendendo à natureza do serviço, · o limite de 70
anos.
Há declarações de votos vencidos.
O Exmo. Sr. Dr. Procurador
Geral da República opina por que
se negue provimento ao recurso
ordinário,
Voto
O Senhor Mtntstro Villas B6as

-

Penso haver dado, no breve

relatório lido, os fundamentos da
decisão recorrida.
Sem dúvida., a Lei 2. 019 criou,
em favor dos recorrentes, uma
situação de que elas, utilmente, se
aproveitar111m.
Com a contagem de 25 anos de
efetivo exercicio, requereram aposentadoria que o Exmo. Sr. Governador concedeu.
O Tribunal de Contas do Estado negou, porém, registro aos
decretos, porque reputou inconstitucional a lei. Essa decisão in·
duziu o Chefe do Govêmo à revogação dos àtos e à convocação
das funcionárias, sendc· causa do
pedido de segurança
O Egrégio Tribunal, após magnifico estudo sôbre a autoridade
das decisões do ·Tribunal de Contas, reconheceu-lhe competência
para apreciar, na órbita financeira, a inconstitucionalidade das
leis; entretanto, acrescentou que
êle "não tem poder para decretar
a inconstitucionalidade de uma
lei".
Data venla, não posso aceita·r
essa distinção ,
.
Nenhum Tribunal da República
tem poder para anular uma lei,
mediante um decreto de inconstitucionalidade.
A lição recebida· da tradição norte-americana, e aqui firmemente
seguida, é que o Poder Judiciário
jamais assuma posição de supremacia, desfazendo a lei; apenas
emite o veredicto sem atender à
lei em manifesta divergência com
a Constituição <Pedro Lessa "Do Poder Judiciário", parãgrafo
31).

Todavia, não tomo tempo aos
eminentes Min!Btros para versar
a matéria.
lll que o art. 1.0 da Lei n. 0 2.019
foi declarado inconstitucional pelo
órgão de incontroversa competência, o Egrégio Tribunal a quo na
plenitude da sua composição.
Têm, pois, os atos revogatórias
a poderosa cobertura do acórdão
recorrido, agora submetido à apre-
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ciação incontrastável dêste Egrégio
Tribunal.
A pergunta ..,.. "viola o art. 1.o
da Lei n.o 2.019 algum preceito
constitucional"?, respondeu o
Tribunal d.e Justiça de São Paulo:
- "Os dispositivos da lei ordinária
que, ampliando direitos, se afastam dos tipos de aposentadoria
fixados na COnstituição Federal,
pod.em prevalecer? - Bie!sa, estudando e. aposenta.dorla, observa
que não há, no tocante ao assunto,
um corpo sistematizado de principias jurídicos. No Bras1!, todavia,
ao menos quanto às bases da apo·
sentadoria, não se pod.e fazer idêntica afirmação. Os arts. 191 a 193
da Constituição Federal fixam as
linhas mestras, dos quais o legislador ordinário· pode afastar-se,
aumentando direitos, mas não pode contrariar, criando outros cade aposentadoria, Qãvorciado
do ramo traçado pelo legislador
constituinte. Não é outra coisa o
que diz Pontes de Miranda: "A Constituição somente conhece
quatro casos d.e aposentadoria·: a)
por Invalidez; b) aos setenta anos
de idade; c) a pedido do funcionário, se c6nta trinta e cinco anos
de serviço; d) se a lei diminuiu,
atendendo à natureza· do serviço,
o limite de setenta anos. Não há
outros casos de aposentadoria"

sas

<Com. ao art. 191 da Const. Federal).

Não há outros casos de aposentadOria - afirma com justeza
Pontes de Miranda. E o legislador paulista, na Lei número 2. 019,
criou outro caso de aposentadoria,
· por decorrência pura· e distinção.
Nenhum Tribunal da República
tem poder para anular uma lei,
mediante um decreto de lnconstltuclonalid.ade.
A lição recebida dos tratadistas
norte-americanos, e aqui firmemente seguida, é que o Poder Ju.
dlclário jamais julga nula a. lei;
apenas julga o feito, sem atender
à lei Inconstitucional, desprezan~·

a <Pedro Lessa - "Do Poder· Ju.
diciário", § 31) .
Todavia, não tomo tempo aos
eminentes Ministros, para versar
a matéria.
Jt que o art. 1.0 da Lei n.o 2.019
foi declarado Inconstitucional pelo
órgão de lncontroversa competên·
ela, que é o Egrégio rrrlbunal de
Justiça, na plenitude de sua com·
posição.
Têm, pois, os atos revogatório&
a · poderosa cobertura do acórdão
recorrido, agora submetido à apre~
ciação incontrastável dêste Egrégio Tribunal.
A pergunta - "viola o art. 1.0
da Lei número 2.019 algum pre.
ceito constitucional?", respondeu o
Egrégio Tribunal a quo: - sim·
pies do sexo. Só a mulher tem
direito a êsse Upa de .aposentado·
ria, de. que a Constituição absolu·
tamente não cogita. Há, pois, na
Lei n.0 2.019· vicio de inconstltu·
clonalidade, aliás já reconhecida
pela Comissão de Justiça da·· ·c&mara dos Deputados Federais,. manifestando-se sôbre ·um projeto de
lei federal no mesmo sentido da
Lei n.o 2.019. - Nenhum reparo
cabe ao acórdão do mibuna.l ·de
Contas na: parte em. que negou registro aos decretoo de aposenta·
daria das impetra.Dtes e multo bem
andou o Govêrno do Estado revQ·
gando aquêles decretos".
·
Observo que essa teoria do nu·
merws çlausus está muito prêsa ao
conceito racional normativo . da
Constituição, já superado.
A vida do Estado, neste momento
de rápidas e profund.as transfor·
mações sociais, não pode !Imitar·
se a normas tiplcas.
Encaro a Constituição de 1948,
lnegàve!mente estruturada nos
principias da: Justiça Social, como
um Instrumento dinâmico, a en·
volver a vida nacional em tôdas
as suas manifestações.
Não é, pois, possível apreender o
conteúdo de um capitulo ou mes·
mo de um cUsposltlvo seu, Isolando·
o do sistema ~ que pertence,, como
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ordem de competências, a ser apll- atlva e da reserva, como os reforcada mais pela letra do que pelo mados".
espirito.
3) Ora, no titulo referente à
As considerações frias do acór- . familla, à educação e à cultura, há
dão recorrido, opino as seguintes então uma nota de fina espirituaobjeções, que determinarão o sen- lldade: "Art. 163. A famüla é constltuida pelo casamento de vinculo
tido do meu voto:
1) Depois de dispor, amplaindissolúvel e terá direito à promente, sôbre· a· inviolab11ldade dos teção especial do Estado". - "Art.
direitos indlVlduais, nos artigos 166 - A educação é direito de to141 e 142, o Constituinte acrescen- dos e será dada no lar e na escola.
tou êste respaldo: - "Art. 144. Deve inspirar-se nos principios de
A especificação dos direitos e ga- llberdade e nos ideais de so11darierantias expressos nesta Constitui- dade humana".
ção não excluiu outros direitos e
Oontudo, os encargos de famUla,
garantias decorrentes do regime e nem sempre suportados pelo chefe
dos prlnciplos que ela adota".
alijaram a mulher à repartição púIsso significa que, no toca:nte a blica e a tôda atividade tora de
garantias, para o aperfeiçoamento casa, numa intensa cooperação.
do sistema constitucional, não há
A infância e a juventude foram
restrição ao legislador ordinário.
pràtlcamente
relegadas ao desam2) Diz o § 4.0 do art. 191 que, paro, sem a assistência imprescinatendendo à natureza especial do dível de mãe ou irmã..
serviço, poderá a lei reduzir os 11A restituição da mulher ao lar
mltes referidos em o n.o II e no é; pois, um dos problemas funda§ 2.o dêste artigo.
mentais de ordem nova.
Dá-se essa Jlmitação apenas por
Por isso mesmo, não se divisa
um critério obje~ivo? Tem-se ai contradição alguma entre a Oonsmais em vista a eficiência d'o ser- tituição e a lef' pau11sta que conviço dn que a condição pessoal dos cede aposentadoria à funcionária
servidores?
com 25 anos de exercicio efetivo.
Penso que não. ·
Ambas convergem ao mesmo se. A Constituição f~ concebida com gredo objettvo: a reintegração da
preocupações mais de fndole ética famflla 1
. _...
do que politica.
São estas razões por que dou proPromulgada em ambiente de gra- vimento ao recurso, concedendo a
ves tensões' sociais, as suas normas segurança pleiteada pelas recorse ditavam mais ratfone persona. rentes.
·
rum do que rattone rerum.
MANDADO DE SEGURANÇA
O seu art. 157 o evidencia:
N.o 2.683- SAO PA:tJLO
"A legislação do. trabalho e a de
previdência social obedecerão aos
Vl&ta
seguintes preceitos, além de outros
que vtsem à melhorta de condlçilo
dos trabalhacl01'es . .. "

Já o art. 147 havia dito: "0 uso
da propriedade será condicionado
ao bem-estar social".
· As fôrças armadas podem desempenhar. tranqüilamente a sua alta
missão, ao amparo do art. 182: "As
patentes, com as vantagens, reganas e prerrogativas a elas inerentes, sãO garantidas em tôda a sua

O Senhor Ministro C4ndido
·Motta - Sr. Presidente, peço vista

dos autos.
RECURSO DE MANDADO DE
SEGURANÇA N.0 2.683- S.P.
Recorrente - Acidálla Furquim
Vannuccl e outros.
Recorrido - .Governador do. Estado.

l

!
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Decisão
Como consta da Ata, a decisão

toi a: seguinte: Pediu vista o Sr.

Ministro Cândido Motta, depois de
votar o Sr. Mlnlstro Rela ror pelo
provimento do recurso.
Ausente o Sr. Ministro Barros
Barreto.
Presidência do Sr. Ministro Oroslmbo Nonato. -Hugo Mosca Vice-Dlretor Interino.
MANDADO DE SEGURANÇA
N.o 2.683 - SAO PAULO
Relator: - o senhor Ministro
Cândido Motta Filho.
Voto

o Senhor Mfntstro C4nd1do
Motta Ftlho - o recurso, como se
lê, a ns. 227 dos autos, é para que

êste Tribunal a·precie a competência do Tribunal de Contas de s.
Paulo e a constitucionalldad.e da
Lei Estadual n.o 2. 019 e, c•omo conseqüência, reformando a decisão
do Tribunal de Justiça do Estado,
conceda a segurança.
Quanoo ao primeiro aspecto estou com o eminente Ministro Relator quando aflrma que "nenhum
Tribunal da Repúbllca tem o poder
de anular uma lei, mediante um
decreto de lnconstituclonalldade.
Vou porém, mais além. O Tribunal
de Contas não pode sair do exame
da legalldade dos contratos, apo·
sentadorlaB, reformas e dlsponlbi·
lldades, como está expressa na
Constituição paulista e na Constituição Federal. Reivindica o !I'ri·
bunal de Contas paulista a com·
petência pa·ra. ·decretar inconstituclonalldade em espécie, ficando a
revogação da lei ao cargo do Legislativo, após a pala.vra definitiva
do Supremo rrrtbuna-1. Não negou
essa competência a Justiça de S.
Paulo, pois afirmou, nestes autos
o seguinte: - "Ou o Tribunal ·de
Contas pode julgar no terreno
administrativo, o que está de acôrdo com sua estrutura constltuclo-

na.l e, nessa. hipótese, poderá .descumprir a lei ordinária. para respeitar a lei básica, - ou não pode
julgar, redUZindo-se a simples ór·
gão burocrático, o que des!litende
a. sua exata conceituação".
Sem embargo do brilhantismo
com que essa. tese foi sustentada
dela não compartilho e peço licença para. diZer porque.
A declaração da inconstitucionalldade da. lei é matéria de extrema
delicadeza pela sua repercussão.
Ela envolve o prestigio da lei e,
por isso o a.rt. 101, Inciso m, da
Constituição Federal, letras "b" e
"c" dá ao Supremo competência
para julgar sôbre a valldade da lei
federal em tz:ente à Constituição
e quando se contestar a vallda.de
da. lei ou ato do govêmo locai em
face da Constituição ou lei federal. De conformidade com o art.
200, só por maioria absoluta. de
votos é que os tribunais podem declarar a Inconstitucionalidade, E
todo êsse zêlo decorre do princípio
de que lei é, por presunção constitucional e que só poderá deixar de ser cumprida se fôr decla·
rada. Inconstitucional pelo · Judiciário.
Se órgãos da adm1ntstração
ou se individuos lieixaq1 de aplicar
a lei, a pretexto de que a. mesma
é Inconstitucional, cal por terra o
principio da legalidade e, conseqüentemente, se desfaz a estrutura
do Estado ~ direito.
Eurico Leone, em sua· "Tacrla de
la Polltlca" mostra que a tendência para discutir-se sôbre a constitucionalidade das leis é um campo
aberto para a politica·, com prejuizo
para os cidadãos e para as liberdades públicas ... Num dos llvros
mais modernos sôbre o assunto, o
jurista argentino E. Ghlglla:nl ."Del central juridiclonal de constituclonalldad", pg. 75, escreve: "Como existe a presunção da legl·
tlmldade em favor das normas ju·
ridlcas, diz-se que sempre é neces·
sárlo uma prévia investigação de
fato para determinar se são lncons-
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não podem o.s juizes decidir sôbre
validez, sem a provocação da parte.
E cita a decisão da Côrte Suprema
.Argentina: "Tôda norma jurídica
se presume constitucional, pois, em
principio deve admltlr·se que os
órgãos atuam sempre no âmbito
de sua competência, demarcada
pela COnstituição".
COmo a obrigatoriedade da Iel
é condição existencial da mesma,
é como se diz em linguagem multo
em moda, "é um dever ser existencial", a sua eficácia, mesmo negada pelos tribunais, não lhe tira
teoricamente o seu valor normativo. E foi tendo em vista essa
autoridade legal que Madlson diz
que ."nunca devem o.s juizes pronunciar-se acêrca de uma lei, senão sôbre ela se demandar pe.
rante êles" (Os atos lnconstltuclo·
nals, pág. 103, Rui Barbosa) . E
dai, conseqüentemente a lição de
todos os mestres americanos. Wll·
Ioughby diz: - "Presume-se válido
todo ato do Poder Legislativo. Só
se lhe põe à prova a constitucionalidade quando aventada no Trl·
bunal em caso particular". (The
Supreme COurt of the Unltes States, pg, 36).
Summer Malne chega a dizer que
"não existe exemplo de declaração
de Inconstitucionalidade que não
tenha sido provocada por uma controvérsia. judiciária". (Popular Qo.
vernement, pg, 217·218).
E é essa a opinião de Rui Bar.
bosa. na obra citada.
Assim só a controvérsia. judiciá·
ria é que pode apreciar da inconstitucionalidade e, Isso mesmo, quan·
do levantada pela parte.
Ora, o Tribunal de contas não
faz parte do Judiciário, não po.
derla dectdir como parte dêsse
poder, controvérsia. judiciária.
Atua na esfera da administração
para tomar e julgar contas e julgar da legalidade dos contratos.
Colocado na COnstltulçao entre o
Legislativo e o Executivo, no capítulo referente. ao Orçamento,

êle, quando aprecia da legalidade
dos contratos e das aposentadorias,
limita-se à legalidade que, como
diz Pontes de M'lranda, não se contUnde com a constitucionalidade .
Reflete, pela sua incumbência, a
açã.o fiscalizadora do Legisla tlvo
de tal modo que muitos juristas e,
entre êles, Francisco Campos che·
gou a dizer que o Tribunal de
COntas pratica ato de natureza
parlamentar · (Direito Constitucional, 2.0 vol., pág. 133) .
Mesmo que assim não fôsse,
visto como Instituto constitucional
sul generls, êle não é um poder po.
litlco, mas um Instituto administrativo que analisa e controla atos
administrativos no plano.da adml·
nlstração. Se êle pudesse dizer sô·
bre a constitucionalidade de leis,
poderia também fazê-lo o Executivo
e com Isso, realmente, se esface.
laria a ordem legal, confundindo
a legalidade de atos com a constitucionalidade das leis.
o fato é o tema realmente
transferir-se para a Justiça e o
Egrégio .Tribunal pa·ullsta, e ai a
competência é indlscutivel. Po·
rem, o eminente relator, me.'!Se
passo, se opôs, com o seu douto e
brilhante voto, ao que d-ecidira êRse
Tribunal, porque, considerando, en.
tre outros motivos, que a Constituição Federal, concebida com
preocupaç~s mais de indole ética
do que politica, não po.sslbllita· contradição alguma com a lei paulista,
que concede aposentadoria com 25
anos de exerciclo efetlvo à funclo·
nárla. Ambas as· constituições convergem ao mesmo sagrado' objetivo: - a reintegração da famUta,
diz Sua Excelência.
Data vênia, assim não penso.
Sem entrar na discussão dos objetivos da Constituição com referên.
ela à proteção à famíllBI, ou mesmo
à .1ustlflcada proteção à mulher, a
aposentadoria de funcionária oom
exerciclo efetlvo, contradiz à Constituição do Estado cJ.e S. Paulo e a
Constituição Federal, incensurável,
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recorrido.
A Constituição do Esta.do no art.
92, diz: - "O funcionário terá di·
relto a aposentadoria com vencimentos Integrais independente de
qualquer formalidade, desde que
conte trinta anos de efetivo exercício. E o art. 93, diz: - "Atendendo à. natureza especla.J. do ser·
viço, poderá a lei reduzir o limite
da Idade ou o tempo de e:~rercíclo
para aposentadoria compulsória ou
negativa".
Seguiu o que diz a Constituição
Federal, artigo 191, I 4.0 2 "Atendendo a- natureza especial do serviço, poderá a lei reduzir os limites
referidos em o n.0 II (compulsoriamente aos 70 anos) e no § 2.0 dêste
artigo. (Os vencimentos da apo. sentadoria serão integrais, se o
funcionário contar 30 anos de serviço; e proporcionais se contar tempo menot).
Assim, no sistema constitucional
brasileiro, onde os cargos públicos
são acessíveis a todos os bras1leiros,
a regra geral, positiva é que a
aposentadoria se fixará com um
direito, se o funcionário alcançar
um determinado tempo de serviço.
E a exceção, a única exceção é a
redução de tempo do mesmo, quando se aprecia a natureza especial
de serviço.
Consagrou-se, dêsse modo o prin·
ciplo da igualdade e da generalidade, indispensáveis no campo legislativo, porque todos são Iguais
perante a lei. A Constituição, seguindo a Constituição alemã, CO·
locou a mulher no mesmo plano
que o homem para o ingresso e
exercício do funcionalismo. E não
saiu dai.
Não fêz distinção alguma de
sexo. Fêz tão só com referência à
natureza do serviço. Quando cuida
da· ordem social e económica e procura proteger os que necessitam de
proteção, a Constituição cuida de
natureza do serviço, salário noturno superior ao diurno, duração
de horas de trabalho, repouso se-

manai remunerado, férias, higiene
e segurança de trabalho, proibição
de trabalho a menores de 14 anos;
em indústrias insalubres a mulhe·
res e a menores de dezoito anos,
da condição da mulher no traba·
lho.
Porém, estabelece, no art. 157,
número II, "a proibição de dife.
rença- de salário para um mesmo
trabalho, por motivo de idade,
SEXO, nacionalidade ou estado
civil".
Assim, a própria legislação asais·
tencial não pode fazer, no plano
do trabalho, distinção com rete·
rência ao sexo.
Acontece que a função pública
está colocada numa posição em que
sempre sobreleva, dentro das ga.
rantlas que a lei oferece, o. bem
público que se efetiva pelo funcio·
nário por uma relação de dlrelto
público. A sua estruturação se faz
diante da conveniência do serviço
e pela concepção democrática do
cargo público, que é para todos e
para todos seus deveres e obriga.
ções. Assim quando faz exceção,
pelo caráter especial do serviço,
possibilitando período reduzido para direito à aposentadoria, a Ccms.
tltuição harmoniza a condição hu·
mana com o interêsse da" adminis·
tração. O que não pode é criar
um privilégio, anarquizando o serviço público, fazendo distinções
onde a lei não distingue.
Invoca-se, a propósito, a exceção
que se vem fazendo ao ingresso da
m'Uilher na diplomacia, em virtude
do Decreto n.o 9.032. Trata•se em
primeiro lugar de um decreto anterior à Constituição de 1946 e, em
segundo lugar, o decreto alcança
a mulher tendo em conta. a natureza do serviço diplomático. Não
se cuida, como no caso, de uma
generalidade. Pela lei paulista,
seja qual fôr o serviço, a mulher
ficará com o privilégio de aposen·
tar-se com vinte e cinco anos de
serviço. E é, por Isso que, tendo
em conta a natureza do serviço,
artigo 181, ~ 1.0 diz que as mulhe·
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res ficam isentas do serviç.o mil1·
ta·r, mas sujeitas aos encargos que
a lei estabelecer".
Nestas condições, estabelecendo
a Constituição os casos excepcionais e todos êles em relação à natureza do serviç.o; consagrando ela
o principio de Igualdade e náCI podendo o Intérprete distinguir onde
a lei não distingue, aceitando ainda
o Ingresso ao funcionalismo a todos
os brasllelros, não se pode deixar
de ver um nftido confiito entre a
Constituição e. a lei paullsta, agora
em aprêço. Pelo que, data venta,
do voto ilustre do eminente rela·
tor, nego provimento ao recurso.
TRIBUNAL· PLENO

MANDADO DE SEGURANÇA
N.o 2.683 - SAO PAULO

voto
O Senhor Ministro Afrltnio An·

Sr. Presidente,
estou de Inteiro acôrdo com o emi·
nente senhor Ministro Cândido
Motta, negando a segurança. Os
argumento& apresentados por S.
Ex.a, com os apartes, embora,
multo respeitáveis doo eminente Sr.
Ministro Hahnemann Guimarães,
dão ensejo a meditação. O certo,
porém, é que ·a Constituição não
fêz distinção: os cargos públlcos
são acessíveis a todos os brasllelros,
de qualquer sexo; as condições são
as mesmas para- ambos os sexos.
t6nio da Costa -

O Sr. Ministro Hahnemann Gui·
mariles Mas ê proibido, por

exemplo, o trabalho da mulher du·
rante a noite, ou em certos lugares
insalubres etc.
O Sr. Ministro Afrtlnio António
da Costa- Da-ta vênla de V. Ex.n,

eu nego a segurança.

TRIBUNAL PLENO

MANDADO DE SEGURANÇA
N,0 2.683 - SAO PAULO
Voto
O Senhor Ministro A771 Franco

- Sr. Presidente, data vênla do
eminente Sr. Ministro Relator, eu
nego a segurança-.
Trata-se· de preceito da Constl·
tuição Paullsta, reproduzindo preceito da Constituição Federal, ex·
pressa no G 4.o, do art. 191, onde
se atende à natureza especial do
seniço. Ora, já há senhoras na
magistratura, atê no Ministério
Público. Pode-se Imaginar uma
lei que determine redução de tem·
po de serviço para uma senhora
que, por exemplo, seja juiz, como
há no Distrito Federal?
A natureza especial de que se
cogita ê "do serviço". Quanto ao
trabalho noturno das senhoras, a
Constituição já atendeu a êste pon•
to, mencionando a natureza· espe·
ela! "do senlç.o".
TRIBUNAL PLENO

MANDADO DE SEGURANÇA
N. 0 2.683 ~SAO PAULO
Voto
O Senhor Ministro Nelson Hun~
gria - Sr. Presidente, também

peç.o vênla ao eminente Sr. Mi·
nlstro V1llas Bôas para discordar
de S. Exa., negando a segurança.
Impelida, ou não, pelo teor da
vida contemporânea, a mulher entrou a competir com o homem em
todos os setores da atlvldade social; mas entrou em pê de. lguaidade, como não podia deixar de
ser, pois, de outro modo, haveria
uma concorrência desleal. Pràti·
camente aliás, não se acha esta,
de todo, excluida: se a· mulher
dispõe de um palmo de cara boni·
ta, todos os postos se lhe abrem
com freqUente preterição dos representantes do sexo chamado forte ...
Há dias, disse eu, pela imprensa, qualquer coisa que contraria·
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vai a pretensão feminina em tõrno de modificações do Código Ci·
vil, e vim a ser alvo de desaforo
grosso por parte de certas "sufragistas". Fui acoimado de espírito
tacanho, atrasado de 100 anos.
Aqui pa:sso recibo e dou quitação. Mas receoso de nova rea~ão
fem1nlna, Sr. Presidente, acho
prudente ficar por aqui, sem
maior explanação.
Nego a segurança.
TRIBUNAL PLENO

MANDADO DE SEGURANÇA
N.o 2.683 - SAO PAULO
Voto
O Sr. Ministro Ribeiro da Costa

- Sr. Presidente, o lado doce da
vida do homem provém, exclusivamente, ·da existência dêsse ser
etéreo, que sempre está ao nosso
lado e que é a mulher. Seja jovem, seja velha, seja uma menina,
ela merece o nosso respeito, a nossa adoração. Sou homem irnpeni·
tentemente adorador da mulher, de
dla e··de noite; seu adorador noturno e diumo. Mas, a· contingência
em que me vejo é deUcada, porque
o meu voto, agora, não é dado só
pelo homem, não é dado por quem
sacrifica · aquêle sentimento pela
mulher, mas pelo jurista.
Ora, como jurista, sou prêso às
regras da lei, e a regra da lei é
a que está na Constituição. Esta
não dá margem a que possamos
acompanhar o voto do eminente
Senhor Ministro Vlllas Bõas, motlvo.por que eu nego a segurança.
TRIBUNAL PLENO

MANDADO DE SEGURANÇA
N:o 2.683- SAO PAULO

Recorrente: Acidálla Furqulm
V:annuccl e outros.
Recorrido: Governador do Estado.
Dectsão
Como consta da Ata, a decisão
foi a seguinte: Negaram provi-

menta. Vencidos os Srs. Ministros
Relator e Hahnemann Guimarães.

Relator: Exmo. Sr. Ministro
Cândido Motta Filho.
Negaram provimento os Exmos.
Srs. Ministros Afrânio Costa
(substituto do Sr. Ministro Rocha
Lagoa, que se acha em exercício
no .Tribunal Superior Eleitoral),
Vlllas Bôas, Ary Franco, Nelson
Hungria, Luiz Gallotti, Ribeiro da
Costa, Lafayette de Andrada e
Barros Barreto. - Hugo Mosca.
Vice-Diretor Interino.
RECURSO
EXTRAORDINARlO
N.o 24.131 -PARAíBA

Recurso extraordinário. t
de ser · provido, quando caracteri:eada a argflida vtolaçlfo
de lei. t inconstttucfonal, por
ferir o principio de isonomia
consagrado na lei maior, o diploma legislativo estadual· conferindo aumento de proventos,
a magistrados aposentados,
com desigualdade, embora· da
mesma categoria.
Acórdlfo

Vistos, relatados e discutidos êstes Autos de Recurso Extraordinário número 24.131, sehdo recorrente Acrfsio Neves e recorrido o
Estado da Paraíba, acordam, em
Segunda Turma e por unanimidade de votos, os Ministros do Supremo Tribunal Federal dar provimento ao recurs•o, nos têrmos das
notas taqu!gráficas antecedentes, .
integrado neste o relatório de fôlhas 92.
Rio de Janeiro, 11 de maio de
1954, .data. do julgamento. - Oro.
simbo Nonato. Presldente. - Rocha Lagoa, Relator.
RECURSO EXTRAORDINARIO
N.o 24.131 -PARAíBA
(Matéria Constitucional)
Relator: - O Senhor Mlrilstro
Rocha Lagoa·.
Recorrente : - Acrísio Neves.
Recorrido : - Estado da Paraíba.
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Relatório

o

Sr. Ministro Rocha Lagoa -

Senhor Presidente, o caso foi enviadO à Segunda TUrma, onde pro·
feri o seguinte relatório, qu·e se
encontra a: fôlhas 76 a. 78.
"Perante o Tribunal de Justiça
da Paraíba foi exposta a espécie
dOs autos nestes -têrmos:
"O Dr. Acrfsio Neves, Juiz de
Direito de z.a entrância, aposen.
tado, intentou, na comarca. da
capital, ação ordinária contra o
Estado 'da Paraíba, para o flrn de
serem elevados de Cr$ 2.800,00 para Cr$ 5. 000.00 os proventos d.e
sua aposentadoria.
Alega, em resumo: a) que, em
virtude da Lei n.o 485, de 10 de
outubro de 1951, os Juízes de Dlral·
to aposentados José Demétrio de
Albuquerque e Sllva, também de
2.a entrâncla, e Clímaco Xavier
d.a· CUnha, de s.a, tiveram os seus
v-encimentos aumentados. respectivamente, para Cr$ 6.000,00 vantagem ou benefício êste não
concedido aos demais magistrados
em Identidade de condições; b)
que tal desigualdade de trata-mento constitui privilégio, de todo contrário aos preceitos dos artl·
gos 141, parágrafos 10, . e 193 da
Constituição Federal; c) que, assim sendo, deve a ação ser julgada procedente, para: o fim de se
equipararem os seus vencimentos
aos do Dr. José Demétrio de Albuquerque e Silva, com ressarclmen. to do quant.um correspondente à
diferença existente desde a promulgação da preceituada lei, condenando-se ainda: o Estado -em
custas e honorários de advogado.
Contestando o pedido, refutou o
réu, um a um, os artigos da Inicial. concluindo por pedir que fôsse decretada a Improcedência da
ação.
Proferida: a sentença dando ganho de causa ao autor, houve apelação "ex-offíclo" e por parte do
vencic.to, sendo o recurso provido,

por acórdão não unânime da Egrégia Primeira Câmara.
Inco11formad·o com o julgado,
ofereceu o apela·d.O embargos infrlngentes e de nulidade, nos quais
reitera o pedido da inicial, cujos
argumentos mais uma vez, reproduz e desenvolve.
Não tendo havido Impugnação
por parte do embargado, foram os
autos com vista ao Exmo. sr.
Procurador Geral, que opinou pe·
la rejeição do apêlo". .
Aquêle colégio judiciário, embora considerando que aberra tncontestàvelmente dos pr:lncíp1os de
eqüidade a lei estadual em virtude
da qual sendo o Dr. José. Demétrio e o emba·rgante juízes aposentados da mesma entrâncla teve o
primeiro um aumento de mil e
quinhentos cruzeiros mensais em
seus proventos, enquanto que o
último foi beneficiad-o aoonas com
a Insignificant-e quantia de duzentos cruzeiros por mês, concluiu
à~sprezando os embargos, por entender que não pode o Judiciário
corrigir ou reparar os desacertos
ou injustiças de uma lei.
Irreslgnado, manifestou o ·autor
embargante o presente recurso estoeado na letra "a" do preceito
oonstituctonal, argülndo vulneração
dos arts. 141. parágra·fo 1.0 e 193
da Const.ltuieão;
O Ilustre Dr. Procura dia r Geral
emitiu seu parecer nestes têrmos:
"Pretende o recorrente, · Juiz
aposentado do Estado da Parafba,
que os s•eus vencimentos sejam
equiparados aos dos Juízes em ati·
vldade.
Invoca como violada pela Lei Es.
tadual número 485 d.e 10 de outubr·o de 1951, o art. 193 da Constituição Federal.
A lei estadual, portanto, teve a
sua· validade contestada em face
do preceito constitucional e foi
julgada válida, cabendO, por isso,
o recurso com fundamento na alínea "c" do permissivo constltucl·O·
nal.
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Opinamos, porém, pelo seu não
provimento, pois a· lei estadual deu
cumprimento ao· referido preceito que estabelece que "os proventos da· !natividade serão revistos
sempre que, por motivo de alteração do poder aquisitivo da moeda,
se modifiquem os vencimentos dos
funcionários em atividade", como
bem reconheceu aliâs, o Venerando Acórdão recorrido, que demonstrou ter tido o recorrente os seus
vencimentos de aposentado, majoraci.Os em duzentos cruzeiros.
O art. 193 da Constituição Federal, foi, porta·nto, observado,
pois não equiparou, de form.a alguma, os proventos da !natividade aos vencimentos dos funcionários em atlvldade".
Voto

Dispondo a Lei Estadual núme·
ro 568, de 8 de outubro de 1951,
em seu artigo 1. o, que os vencimentos do pessoal da Magistratura, inclusive ãos Juízes que tivessem

stdo

aposentados

naquele

e:cerctcto passariam a ser os esta-

n_eficlo conferido naquele diploma
somente aos magistrados no ano
de 1951.
Em. face do exposto, julgo procedente a argülção de inconstitucionalidade.
TRIBUNAL PLENO
RECURSO EXTRAORDIN.ARIO
N. 0 24.131 -PARAíBA

Voto

O Senhor Ministro Lutz Gallotti

- Sr. Presidente, a aposentadoria
regula-se pela lei vigente ao tem·
po ·em que é decretada. :S:sse o
princípio assente em nossa jurlsprud,ência. Pode haver, assim, d1fer·ença de proventos de aposentadorias, conforme a época em que
estas ocorram.
No caso, o ato legislativo foi referente a Juizes aposentados· an·
teriormente. Assim, parece-me
ser inconstitucional a discrtmina.
ção. Poder·se-la ter a dotado cri·
tér!o percentual, que Incidiria em
montante variável conforme a
épeca de cada aposentadoria.
Desde, porém, que se fixou um
"quantum" certo, não "é poss!vel
dar Cr$ 1.500.00 aos Juizes recentemente aposentados e Cr$ 200,00
aos juízes aposentados antes daqueles.
Foi uma discriminação contrária> ao preceito constitucional que
assegura a Igualdade de tratamento onde há. paridade de situação.
Estou de acôrdo com o eminente
Ministro Relator.

belecidDs nela, violou frontalmen.
te os arts. 141, parágrafo 1.o e
193 da Constituição. Encontrara
êsse c!.lploma como aposentado o
ora recorrente com o provento de
dois mil e seiscen'tos cruzelr,bs
mensais e conferiu-lhe o acréscimo de duzentos cruzeiros por
mês. Encontrara ainda o mesmo
diploma dois magistrados de Igual
categoria, também aposentados
com proventos reduzidos, e conce.
deu-lhes OS proventos de CinCO mll
TRIBUNAL PLENO
cruzeiros mensais. li: manifesta
RECURSO
DTRAORDINARIO
assim, a desigualdade de tratamen.
N.o
24.131 - PARA1BA
to ofensiva do preceito da lei maior
pelo que Inconstitucional é o arVoto
tigo 6. o da referida lei estadual,
O Senhor Mtntstro Edgard Cosque feriu de frente o princípio
de lsonomla consagrado no nosso ta - Senhor Presidente, parece.
me que a lei é Injusta·, praticou
estatuto politico.
Impõe-se assim a extensão a to- grave injustiça, mas, a meu ver,
dos os Juizes aposentados do be· não é inconstitucional.

-292TRIBUNAL PLENO
RECURSO EXJTRAORDINARIO
N.O 24.131 - PARA1BA

Voto
O Sr. Ministro orosimbo Nonato

- Senh-or Presidente, ouvi com
atenção as ponderações feitas pelo Senhor Ministr-o Relator, tôda.s
animadas do propósito de justiça. Todavia, as apOBentadorlas regulam-se pela lei do tempo. A lei,
no caso presente, a meu ver, seria Injusta e não inconstitucional.
Acompanh-o o voto do eminente
Ministro Edgard Costa, data ve-

nta.

TRIBUNAL PLENO
RECURSO EXJTRAORDINARIO
N.o 24.131- PARAlBA
R~ficaç/Jo

de voto

o Sr. Ministro orosimbo Nonato - Senhor Presidente, votei pe-

la constitucionalidade da lei estadual paraibana, q~e estabelecia a desigualdade discutida, tendo em vista o princípio de que a
ap-osentadoria se rege pela lei do
tempo em que é ooncedida. Mas,
no caso; houve lei posterior à aposentadoria, e que alterou situação
preexistente, estabelecendo desigualdade.
Assim, retlflco o meu voto, para
acompanhar 111 maioria, declarando lnoonstltuclonal a lei.
TRIBUNAL PLENO
RECURSO EX'TRAORDINARIO
N.o 24.131 -PARAíBA

(Matéria Constitucional)
Recorrente: Acrísio Neves.
Recorrido: Estado da Paraíba.
Decfs/lo

Como consta da Ata, a decisão foi
a seguinte : - Acolheram a ar!liliçlio de inconstitucionalidade, contra o voto do Sr. Ministro Eàgard
Costa, devendo os autos voltarem
à turma para julgamento final.

Ausente, por motivo de' licença
especla<l, o Sr. Ministro Bar:ros
Barreto. - Octacílio Pinheiro
Subsecretário.
SEGUNDA TURMA
RECURSO EXTRAORDINARIO
N. 0 24.131 -PARAíBA

Relator: O Senhor Ministro Rocha Lagoa.
Recorrente: Acrisio Neves.
Recorrido: ~ta do da Paraíba.
Relatório
O Senhor Ministro Rocha Lagoa

- Sr. Presidente, êste processo já
estêve na pauta, entendendo a
~rma de remetê-lo ao Tribunal
Pleno, para apreciação de argül·
ção de inconstitucionalidade.
Na ocasião em que foi apreciado pela primeira vez, eu fiz um
relatório que, em síntese, consiste no seguinte:
O Juiz aoosentado Dr. Acrislo
Neves, da Paraíba, 1n~entou ação
ordinária contra o seu Estado, para- o fim de serem' elevados de
Cruzeiros 2.800,00 para Cruzeiros 5. 000.00, os proventos da sua
a:;Josent.adoria.
O Juiz de primeira instância,
deu ganho de causa ao autor da
ação, havendo apelação ex.otficio.
O recurso foi provido por acórdão da Primeira Turma do Tribunal de Justiça da Paraiba.
Houve embargos, oferecidOs pela
parte vencida, e re.!elta-clos pelo
Tribunal, embora considerasse que
aberrava, incontest.âvelmente; dos
princípios de eqüfdade a lei esta·
dual, pela qual · outro juiz apo·
sentado tivera aumento d.e vencimentos superior ao concedido· aos
demais magistrados.
Veio o autor com recurso extra-·
ordinário, argUindo violação dos
artigos 141 e 193 da Constituição.
Indo os autos ao Tribunal PJe.
no, foi acolhida a argüição de ln·
constitucionalidade do art. 6. o da
Lei ~tadual ·número 568.

I

I
J

...;.. 298Os autos voltaram, então, a esta
Turma, para apreciação devida.
É

o relatório.
Voto
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Sr. Presidente, declarada a inconstitucionalidade do disposlti·
vo citado da lei paraibana, ou seJa·, do preceito que elevou o padrão
de vencimentos de alguns magistrados, deixando à margem os dem·ais, e sendo êles, por outro lado,
irredutíveis, cumpre que se conceda ao recorrente proventos
idênticos.
Conheço pois do recurso e lhe
dou provimento para assegurar ao
recorrente os proventos mensais
de cinco mil cuzelros.
SEGUNDA TURMA

RECURSO E:X:TRAORDINARIO
N.o 24.131 -PARAíBA
Voto

o Senhor Ministro Hahnemann
Guimartles - Sr. Presidente, dou

provimento ao recurso. Foi argüi·
da de inconstitucional uma lei estadual e o Tribunal acolheu a argüição. Meu voto, agora, é no mes.
mo sentido que o do eminente Senhor Ministro Relator.
SEGUNDA TURMA

RECURSO EXJTRAORDINARIO
N.o 24.131 - PARAíBA
Voto

o

Sr. Ministro OTosimbo Nonato

<Presidente> - Conheço do recurso e lhe dou provimento.
SEGUNDA TURMA

RECURSO EXTRAORDINARIO
N.o 24.131 - PARAíBA
Recorrente: Acrisio Neves.
Recorrido: Estado da Paraíba.

Decisão
Como consta da Ata, a decisão
foi a seguinte: deram provimen-

to. Decisão unll.nime. Retirou-se,
por motivo justificado, o Excelentíssimo Sr. Ministro Latayette de
Andraãa.

Ausente, por motivo justificado,
o Exmo. Sr. Ministro Edgard Costa. - Otacílio Pinheiro, Subsecretário.
PRIMEIRA TURMA

RECURSO EmRAORDINARIO

N.o 29.313 -

BAHIA

Ementa
Executivo fiscal. Imp(Jsto
adicional sôbre exploração agrt.
coZa. Incidhlcla s6bre propriedade im6vel rural. Compethl·
ela concorrente. Razões da inconstitucionalidade.
Ac6rdilo

Vistos, relatados e discutidos êstes Autos de Rec. Extr. 29.313 Bahia - Recorrente: Ola. Valença Industrial - Recorrida: Fa·
zenda Municipal de Valença:
Acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em ll'ribunal
Pleno, por unanimidade, dar pela
inconstitucionalidade, Incorporado
a êste o rela tório retro e nos têr·
mos das notas taqulgxáflcas.
S.T.. F. - 17-12-1957. - orosimbo Nonato - Presidente. Célndido Motta Filho. - Relator.
PRIMEIRA TURMA

RECURSO EXTRAORDINARIO
N.o 29.313 - BAHIA
Relator: O Sr. Ministro Cândido Motta Fllho.
Recorrente: Cia. Valença Industrial.
Recorrida: Fazenda Municipal
de Valença.
Relat6rlo

O Senhor Ministro Cll.ndido Motta Filho - A Fazenda Municipal

de Valença requereu, perante o
Ju1zado da Comarca, execut1vo fis·
cal contra a Cia. Valença Indus-

-294trJal para a cobrança da quantia
de Cr$ 407.060,90, proveniente dos
impostos adicional e sôbre exploração agrícola e industrial, devidos pela produção da fábrica N.
S. do Amparo, relativos ao exercício de 1951 a 1953. Os embargos
oferecidos foram rejeitados, fôlhas 18 e seguintes, em despacho
saneador. Pelo que a executada
agravou e o E. Tribunal de Justiça, a fls. 42v, negou por votação unânime, dizendo: "E assim
decidem porque improcedente não
é o ato da Prefeitura cobre.ndo
em executivo fiscal o impôsto adicional que lhe é devido, por fôrça
de lei orçamentária, ·amparada no
preceito constitucional que lhe outorga o direito de tal cobrança·,
uma vez incida em· ato de sua
economia ou assentos de sua competência ou transferidos pelo Estado, no todo ou em parte".
"Ilegal, portanto, não é a cobrança de tal lmpôsto e assim
vem decidindo lnvariàvelmente êste Egrégio Tribunal".
Interpôs a executada, recurso
extraordinário, amparado nas letras a e c do inciso m da Constituição Federal, alegando que a
cobrança do adicional e do lmpôsto de exploração agrícola e ln·
d.ustrlal contraria o artigo 29 da
Constituição Federal que determl- .
na quais sejam os· impostos atribuídos a lançamento e cobrança
dos municípios brasileiros. O
acórdão recorrido adotou critério
contrário ao referido preceito que
· diz que "nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que lei o
estabeleça". Além d.o que, baseando o executivo em lei orçamentária,
considerou esta como lei material
e lei orçamentária, não pode crla·r
tributos. As partes ofereceram
razões.
o Dr. Procurador Geral da República, fls. 76 e seguintes disse
o seguinte:
"Assinalamos, de inicio, que a
matéria versada, no extraordinário
se prende à alegação decorrente

de que os Impostos cobrados não
foram previstos na Constituição
Federal e o v. acórdão recorrido
julgou válida a cobrança".
Primeiro, cobra-se adicional sôbre o impôsto de indústria e profissões. :alsse adlclonal constitui ao
parecer, para a simples majoração
do lmpôsto de indústria e profissões, o que não era defeso fazer
a exeqüente Prefeitura Municl·
pal".
"Previu o art. 29, n.o m, da Lei
Maior, invocado pela recorrente,
que pertencem aos municípios o
impôsto de indústrias e profissões.
Se o adicional consti.tui forma de
aumento de impôsto, não se fere,
por isso norma suprema., com fôrça de abrir ensejo à inconstitucionalidade levantada pela recorrente".
"No que diz ao impôsto de exploração agrícola e industrial, dáse, que, realmente, não se encontra previsto na Lei Maior do Pais.
A vigência da Constituição de 37,
não era inconstitucional êsse impôsto, mas hoje, já o é, porque
explicita. ou implicitamente, não
se acha a cobrança -autorizada pela Constituiçã-o Federal".
"Conforme salienta a própria
exeqüente e recorrida, o impôsto
de exploração agrícola e industrial
incide sôbre a propriedade Imóvel
rural".
"Por outro lado, não sendo a cobrança da espera e de competência
do Estado-Membro, não poderia
ser transferido ao município, como pretende a exeqüente e recor·
rida. Só se transfere o que se
possui".
·
"Desta sorte, estamos em que o
impôsto de eXPloração agrícola· e
industrial é de cobrança manifestamente inconstitucional".
Diante do exposto, somos por
que, conhecend.o preliminarmente
e em parte do presente extraordinário, no que respeita à cobrEm·
ça da· produção agrícola e industrial, o E. Supremo il'rlbunal Federal lhe dê provimento, para de-
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-295clarar inconstitucional a cobrança, do referido impôsto, na forma
·
da lei.
t o relatório.
Voto preltmtna.r

Sugiro a· remessa a Tribunal
Pleno, por se tratar de matéria
constitucional.
t·

RECURSO EXTRAORDINARIO

N.o 29.313 -

BAHIA

Recorrente: Cla. Valença Industrial.
Recorrida: Fazenda Municipal
de Valenpa.

Dectslio
Como consta da Ata, a decisão
foi a seguinte:
Remetidos os autos ao Tribunal
Pleno, por proposta do Sr. Ministro Relator, para apreciação de
matéria constitucional.
Votaram com o Rela·tor (Sr. Ministro Cândido Motta Filho), os
Senllores Ministros Sampaio Costa,
Macedo Ludolf, Afrânio Costa
(substitutos respectivos d·os se.
nhores Ministros Nelson Hungria
e Ary Franco que se acham em
gõzo de licença especial e Luiz
Gallotti, que se acha: em exercício
no Tribunal Superior Eleitoral) , e
Barros Barreto, Presidente da .Turma. - Octacilio Pinheiro, Vice-DIretor.
PRIMEIRA TURMA
RECURSO EXITRAORDINARIO

N.o 29.313- BAHIA

(Matéria Constitucional)
Voto

CSôbre a c·onstituclonalidade)

o Sr. Ministro

Cdndtdo Motta Fi-

De conformidade com o relatório retro, trata-se de um executivo fiscal requerido pela Fazenda Municipal da cidade de Valença, Estado da Bahla con&ra· a
Cla. Valença Industrial, provenilho -

ente do lmpõsto adicional sôbre
exploração agricola e industrial.
O E. Tribunal de Justiça: do Estado não teve dúvidas sõbre a
constitucionalldade do impôsto
cobrado, por nêle se encontrar matéria típica da economia municipal.
Alegou a recorrente Cia·. Valença Industrial, entretanto, que o
Município de Valença fere três vézes a Constituição Federal, quando taxa a produção agrícola e industrial, pois o poder dessa ta·xa~
ção compete à União e aos Estados
observado o disposto no art. 21
da Constituição Federal, quando
arrecada, pois a Constituição incumbiu exclusivamente aos Estados o poder de arrecadar impostos
remanescentes ou concorrentes e,
por fim além de taxar e arrecadar,
embolsa totalmente, como privativamente, o produto de tal. impõsto.
A cobrança é originária da Constituição de 1937, qua:ndo se cobrava impostos de produção e de
exploração agrícola industrial sõbre mercadorias oriundas de suas
fazendas, fábricas, usinas e engenhos. Por sua vez, a Interventoria
da B•ahia, pelo Decretci~lei número 475 de 21-3-45, criou, de acõr~
do com essa Constituição, o 1m·
pôsto sôbre a exploração agrícola
e industrial, cobrado pelos municípios. E, pclr fim dentro do regime da Constituição de 1946, surgiu a Lei número 140, de 22-1248, lei orgânica dos municlplos,
baianos e que, pelo art. 169 deu
competência aos municípios de ar·
recadar o referido !mpôsto.
O regime de discriminação de
rencl.as, estabelecido pela Constituição de 1946, que assegura a base federativa do regime e a autonomia municipal, amoldou-se
nas regras do art. 13, n, que entrou em vigor em 1 de janeiro de
1948, na parte que modifica o regime anterior. A partir dessa data cumprirá gra-datlvamente, no
curao de quatro anos, com ref·e-
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rência aos Estados, a extinção dos
impostos que, pela Constituição,
não incluam na competência: dos
governos que atualmente os arrecadam. Assim estariam extintos
depois do exercício de 1952. E essa determinação não foi cumprida
na parte referente ao tributo impugnado, uma· .vez que não se inclui o mesmo na competência do
município que o arrecada.
Realmente, o fato de atribuirse ao município, pelo artigo 99 da
Constituição da Bahia, os Impostos e taxas previstos na Constituição Federal e o fato de ter a Lei
Orgânica dos municípios baianos,
em seu art. 169 estabelecido, como receita do município, o impôsto sôbre exploraçiile> agrícola e industrial, não lhe tira o caráter de
inconstituciona:l, uma vez que pela norma da lei maior federal, incidindo sôbre propriedade imóvel rural, não é de competência
estadual e não podia assim ser
transferido pelo Estado ao municip~O:. E mesmo que o fôsse não
podia haver essa transferência,
uma vez que o sistema da discriminação de rendas, que é básica,
fundamental e indispensável, não
podia ser modificada nesse passo
por legislação estadual pela: . forma irregular que o foi.
Se se considera como um impôsto que recai sôbre o faro econômtoo da prodiução, entraria êle
na competência coneorrente e
nesse caso, de conformidade com
o art. 21, teria· de ser arrecadado
pelo Estado para ser partUhado
entre a União e o municiplo.
Não vejo no tributo em aprêço
impôsto sôbre atas da economia
municipal, não só pelo histórico
do mesmo, não só pela sua denomlnaçoo, como também pelo fa·to
gerador. :m êle, para mim, realmente, inconstitucional.
Além do que sem lei prévia o
orçamento vem sendoQ· aumentado,
contra o parágrafo 24, do art. 141.
E nesse sentido é o meu voto, pela
lnconstttucionalldade, devolvendo

os ·autos à. Turma, para nessa base,
julgar como de direito.
RECURSO EXTRAORDINARIO

(Matéria ConstitucionaL)
Recorrente: Cia. Valença Industrial.
Recorr,l.da: Fat11enda Muni~pal
de Valença.

i

:

Decisão

Como consta da Ata, a decisão
foi a seguinte: Deram pela inconstitucionalidade argüida e determinaram a remessa dos autos à Egrégia Turma. Decisão unânime.
Presidência do Sr. MinlJitro
Oroslmbo Nonato da Sil'va.
!Tomaram parte no julgamento,
os Srs. Ministros Cândido Motta
(Relator) , Afrânio CoQsta: (substituto do Sr. Ministro Rocha Lagoa, que se encontra em exercfclo
no Tribunal Superior Eleitoral),
Vlllas Bôas, Ary Franco, Nelson
Hungria, Luiz Gallotti, Hahnemann Guimarães, Ribeiro da- Costa, Lafayette de Andrada e Barros Barreto. -Hugo Mosca., ViceDiretor Interino.

I

1
l

Publique-se e ju.nte-st! ao
Projeto de Resolução n. (\ 19,

de 1957.

PAUCER

N.o 152, de 1959
Da Comissão de Constituição

e Justiça., s6bre o Projeto de
Lei da. camara número 2. 703B, de 1957 (no Senado número 120, de 1958), que dá ao Aeroporto de PtLSso Fundo, Esta.do do Rto Grande do Sul, a. de·
nominação de Aeroporto Lauro Kurtz.

Relator: Sr. Daniel Krieger.
Lauro Kurtz. um d·os mais valorosos pilotos da S. A. ViaçÍÍIO Aérea Gaúcha·, iniciou sua carreira

I,
I
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na cidad-e de Passo Fundo, onde
era funcionário munncipal e de
cujo Aero Clube foi dos primeiros
alunos, e, mais tarde, dos mais
competentes Instrutores.
Além disso, constituiu-se um
batalhador Incansável da carusa da
aviação, a cujo desenvolvimento
dedicou, no Rio Grande, os melhores anos de sua vida.
A fatalidade colheu-o em pleno
vôo, em desastre ocorrido na· rota
Pôrto Alegre-Pelotas-Rio Grande,
com isso perdendo o Rio Grande
do Sul um dos mais apaixonados e
eficientes pugnadores do progres.
so de sua aviação civil e comercial.
II. Atento a Isso, e atendendo a
sugestão do prefeito de Passo
Fundo, o ilustre Deputado Daniel
Dlpp apresentou o presente projeto, aprovado na Câmara, denominando Ael.'oporto Laura Kurtz o
aeroporto daquela cidade.
A m.edlà.a, se 110 mérito é justa,
tem de outro lado, plena acolhida
na legislação, pois, a Lei número
1.909, de 21 de julho de 1953, que
regula a matéria, depois de estabelecer, no artigo 1. o, que:

-- Ruy Carneiro. - Attflto Vivac.
qua. - Benedicto Valladares. _
João Villasbôas. - Milton Campos. -Menezes Pimentel.
PARECER

N.o 153, de 1959
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o Projeto de Let n.o 3. 728·B, de 1958
(no Senado n. 0 152, de 1958)
que determina que os trabalhadores e funcionários da Rêde Mineira de Viação, aposentados antes dessa ferrovia se
reverter à União terão os proventos de aposentadoria revistos para serem tgualarlos aos
dos servidores, de igual categoria, aposentados após essa
mesma reversão .

Relator: Sr. Benedicto Valladares.

No período em que a· Rêde Mineira de VIação estêve arrendada
ao Estado de Minas Gerais, seus
servicores eram apo&entados na
base dos vencimentos que percebiam. e seus proventos, então re"Os aero·portos bras1Ieiros duzidos. eram pagos pela sua Caiterão, em geral, a denomina- xa. Voltando a RMV à adminisção das próprias cidades, vilas tração federal, s-eus servidores,
ou povoados em que se encon- quando apos·entados, passaram a
trem ... "
perceber proventos maiores do que
os
aposentados, de igual categoria,
admite, no parágrafo 1. o do mesno
período da administração mimo artigo, que
neira da Rêde, em virtude de au·
". . . mediante lei especial mentos de vencimentos dos serpa·ra cada caso, poderá um ae- vidores da União, em atlvldade.
Esta situação de desigualdade
roporto ou um aeródromo ter
decorre
da diversidade das cona cL-estgnação de um nome de
dições
em
que se achavam os serbrasileiro que tenha prestado
vidores,
no
período em que se verelevante serviço à causa da
rificou
a
resJ;lectiva
passagem à
Aviação".
!natividade, o que criou situação
III. Considerado o exposto, opi- injusta, porém, não amparada·, conamos pela aprovação do proje· mo é óbvio, pela norma 1uridica
da igualdade perante a lei. A
to.
Sala das Comissões, em 13 de igualdade no caso, se refere à
maio de 1959. - Lourival Fontes, igualdade como princípio de justiPresid-ente. - Daniel Krl.eger, Re- ça e eqüldade; não Igualdade co·
lator. - Argemiro de Figueiredo. mo norma jurídica constitucional,
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sim é que somente ex-vi da Lei
n.o 2.622, de 16 de outubro de
1956, expressa· a respeito, é que
surgiu, para os interessados, o di~
reito qu·e o projeto visa a lhes
reconhecer explicitamente. E o
projeto é o primeiro a reconhecer
que assim é, tanto que determina
que ·os proventos sejam igualados
a partir da vigência da Lei núme~
ro 2. 622. t claro que servidoreR

aposentados em épocas e condições diversas podiam ter, em tese,
proventos desiguais antes da Lei
n.O 2.622.
ElG!stem, até, diesembargadores
aposentados, com proventos desiguais, como é notório.
Esta lei, porém, no seu a·rt. 1. 0
velo determinar que os servido~
res da União e suas autarquias
il:enham provelltos iguais, qualquer que seja a época em que te~
nham sido aposentados. Os ser~
vldores a que se refere o projeto
se acham abrangidos no citado
art. 1.o da Lei n.o 2.622, pois são
servidores de autarquia federal em
!natividade e a disposição determina que seus proventos sejam
fixados à base dos vencimentos
dos servidores em ativ!dade; as~
sim, seus proventos já deviam ter
sido reajustados, ex~vt dessa le!,
desde a sua vigência em 1955.
. o projeto vem, pois, àpenas, tornar explícita e lnequivoca a aplicação da Le! n. o 2. 622 aos servidores !nativos da Rêde Mineira
de Viação, de modo que nada tem
de Inconstitucional ou !njuridico.
Sala das COmissões, em 13 de
ma-lo de 1959. - Lourival Fontes,
Presidente. - Benedtcto Vallaclares, Relator. - Argemiro de Figueiredo. - R.uy Carneiro. - Attílto Vivacqua - Daniel Krieger. Milton Campos. - Menezes Pimentel. - Jolio Villasbóas.

REQtrERIMENTO

N.o 97, de 1959
Excelentisslmo Senhor Preslden.

te:

Nos têrmos do Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência
sejam solicitadas ao P·oder Executivo, através do Ministério da
Fazenda, as seguintes Informações:
1. a Quais as entidades culturais,
beneficentes, hospitalares e assistencia!s do Distrito Federal, devidamente registradas no Conselho
Nacional do Serviço social, contempladas no Orçamento cl.e 1958, que
d-eixaram de receber as respectivas
subvenções extraordinárias?
2.0 Quais os motivos que determ!na•ram, em cada caso, a recusa de pagamento pelo Tesouro
Nacional das subvenções extraordinárias a que se refere o item
anterior?

I·'

I

Sala das Sessões, em 15 de maio
de 1959. - Gilberto Marinho.
Deferi-do pelo .i! r. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - Está fin·
da a leitura do Expediente.
T.em a palavra o nobre Senador
Lino de Mattos, primeiro orador
Inscrito.
O SR. LINO DE MATTOS- (Lê
Sr. Presidente, registro, com justificado
aprêço, a atitude cavalheiresca e
democrática do eminente Lider,
Senador Lameira BittenC'ourt, a
cuja preocupação de responder às
criticas ao Govêrno Federal se
deve a oportuna e indispensável
troca de esclarecimentos entre o
Exec·utivo da União e o SenadO
da República.
tsse o significado que atribuo
à resposta do Sr. Mlnlstl'o da· Faz-enda aos meus discursos. l!: óbvio
que são Informações de óriãos a
que o assunto se subordina. Explica-se, conseqüentemente, o motivo do Sr. Ministro Lucas Lopes

'

ç

o seguinte discurso> -

'

'"

·i

'I
I~

.I
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não haver percebido que os seus
Informantes no caso, por exemplo,
do café torrado, passara-m por essa negociata, como · "gato sôbre
brasas".
o

O NEGóCIO DO C.Aftl TORRADO
Vamos trocar em. miúdo o negócio do café torrado.
O café solúvel ou café industrializado teve a sua exportação transferida para o câmbio livre. O Govêrno Federal abriu mão do confisco cambial para estlmula:r essa
indústria nascente. Ato certo. Ato
elogiado, sem reservas, por vários
parlamentares, inclusive na minha
modesta palavra. Aliás, essa provicl.êncla fol sugerida pelas duas
casas do Congresso Nacional.
Acontece que, publicada eSlla autorização, a:lgumas firmas registraram, num passe de mágica:
compromissos de venda de cafe
torrado para exportação pelo câmbio livre, isto é, em igualdade de
condições com o café solúvel.
o lavrador, em virtude do confisco cambial, consegue para o seu
café, em média, entre bom, médio
e ruim 2 mil cruzeiros por saca.
Mas êsse café é vendido no exte·
rior, mais ou menos por 75 dólares cada saca.
Resulta, portanto, que 75 dólares, ao câmbio livre de 135 cruzeiros, importam em 10 mil cruzeiros
por saca de café.
A diferença entre o que recebe
o lavrador, ou sejam 2 mil cruzeiros e o preço conseguido, é o que
se chama de confisco cambial.
Furto ou a·proprlação lndéblta
de 8 mil cruzeiros por saca de café que o Govêrno Federal comete
contra o lavrador.
CADEIA E DEMISSAO A BEM DO
SERVIÇO PúBLICO
Os homens, que no dizer da sabedoria popular não dormem de
botina, acordaram de madrugada,
multo mais cedo do que o eminente madrugador Juscelino Kublts-

chek, a fim de realizarem um dos
multas negócios que se vêm fazendo nestes últimos tempos.
Negociaram, então, 40 mil toneladas de ca·fé torrado. Negócio
simples. O café é comprado do
lavrador ao preço de 2 mil cruzeiros a saca. II'orrado, ou melho·r,
ligeiramente tostado em uma operação simples e barata, é vendido
no exterior a 75 dólares, correspondentes a 10 mil cruzeiros, sem
que esteja obrigado ao confisco
cambial, porque assim decidiram
os responsáveis por êsse setor de
exportação.
o resultado prático dessa atua,
ção foi canalizar, para o bõlso de
um grupo de protegidos, alguns
bilhões de cruzeiros de lucros 11quidos, num negócio só admissivel pela prática de crime, que_ deve ser punido com a demissao a
bem do serviço público, cadeia e
lndenlzação dos prejuízos sofri·
dos pela União.

O Sr. Lametra Bittencourt
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. LINO DE MAITI'OS
Pois não.
o Sr. Lameira Bittencourt
Meu aparte, confesso, será um
pouco original, "sul generis". Te;n
apenas um objetlvo: o de que nao
se interprete mal o meu discurso,
como desatenção a V. Exa·. ou como confirmação do que reafirma.
Com as minhas escusas a V. Exa.
e ao Plenário desta Casa esclareço
que, infelizmente, nã-o poderei ouvir o seu discurso. Há um motivo
tiplco e Irresistível, de fôrça
maior. Estamos no dia 15 de maio
e eu como bom brasileiro, guardei para êste dia e para esta hora
a feitura de minha declaração de
Impôsto de Renda. Estou elaborando-a· e não me posso furtar ao
lmpe'ratlvo dêsse prazo legal. Não
fôra isso, aqui estaria ouvindo Vossa Excelência, para aparteá-lo
quando fôsse o caso ou par~ tomar nota de suas declaraçoes e
o

o
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1\cusações, a fim de escla·recê-las líder a gentileza d.e me ouvir nespes
ou repeli-las, também se fôsse o poucos minutos. Tenho cercaso. Asseguro·lhe, no entanto, teza de que S. Exa. consoante
t1.este rápido aparte, pedindo li- vem acontecendo, se impressionará
cença para me retirar em seguida, com a denúncia e diligenciará no
que lerei o discurso de V. Exa. ; sentido de que a mesma seja ese em todos os pontos em que eu clarecida.
entender que V. Exa. embOra sinDizia eu que esta transação cacero, não está com a razão, tra- nalizou para o bôlso de alguns. ho·
rei, da tribuna, a palavra de es- mens de negócio milhões de cruclarecimento e de defesa do Go- zeiros, e que os responsáveis mevêmo da República e do Sr. Mi· recem demissão a bem do serviço
nistro da Fazenda.. Repito o que público, cadeia e obrigação de indisse ontem: é bem possível, acre- denizar os cofres da Nação.
dito mesmo, pois é inevitável e se
Dlr·se·á que precisamos de leis .
liga a própria contingência da fa- Não!
lib111dade humana, que o Sr. PreLeis, para essa punição, exissidente da República erre, tenha tem. Leis multo boas se aplicaerrado e continue a errar. Uma. das.
coisa, porém, garanto a V. Exa.
.LUCROS ILtCITOS DE 5,1/2
e ao Senado: o Chefe da Nação
BILHõES DE CRUZEIROS
deseja acertar e fazer acertar; e
qua-lquer êrro seu ou de seus auPe1mito-me pedir à Imprensa
xiliares de que se convença, será
Imediatamente reparado e jamais que destaque no seu noticiário, pase repetirá. Meus agradecimen- ra melhor conhecimento público
tos a V. Exa. por concordar que, o que representa, em bilhões de
pelo motivo exposto, eu não conti- cruzeiros, essa polpuda trapaça comercial.
nue a ouvir o seu discurso.
40 mil toneladas de café, correspondem a· cêrca de 667 mil sacas
O SR. LINO DE M.Atr.I'OS Conforta-me, extraordinària.men- de 60 quilos cada uma.
667 mil sacas de café ao preço
te, a informação do eminente Líder Lameira Blttencourt, de que de 75 dólares cada saca corresponlerá o meu discurso logo que pu- dem a 50 milhões de dólares.
blicado no "Diário do COngresso
50 milhões de dólares, ao pre·
Nacional". Já disse de lníclo e re- ço do câmbio livre, conforme está.
. pito para que se registre ainda sendo feito em favor dêsses priviuma vez, da maneira· cavalheires- legiados exportadores de café tor.
ca e democrática com que o Li- rado, correspondem a 6 bilhões e
der da Maioria nesta casa procura 750 milhões de cruzeiros.
tsses exportadores não têm ca. responder a todos os discursos de
critica ao Cklvêrno Federal. Sei fé. Não plantam. Não colhem. En·
e compreendo a necessidade que tram no negócio porque têm patem o Senador Lameira Bltten- drinhos que os amamentam no
court de se retirar do Plenário; selo do Govêmo Federal.
·entretanto, permita-me o eminenO Sr. Lamet.ra Btttencourt
te colega e amigo lhe informe que
Posso
assegurar a V. Exa. que êso meu discurso tomará,
talvez
ses
padrinhos
não se encontram
mais dois ou três minutos apenas.
A denúncia que faço, tenho para. junto ao senhor Presidente da
mim, é de tal gravidade e impor. República nem, tampouco, junto
ta em número tão elevado de cru- ao Sr. Ministro da· Fazenda.
zeiros lesados à Nação, que eu me
O SR. LINO DE MATTOS
atreveria a solicitar do eminente Não os estou localizando .
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O eminente Colega oonhece Sua
Excelência tão bem ou melhor do
que eu. Tem com um e com outro - e não há desdouro em proclamar isso de público - as mesmas relações cordiais que mantenho, e sabe que tanto o Dr. Juscelin-o Kubltschek de Oliveira
quanto o Dr. Lucas Lopes são lncapazes de participar, por ação ou
omissão, de qualquer ato menos
licito da natureza do que Vossa Exc•elêncla denuncia·. Tant.o
tenho disso certeza que, quando
há pouco me levantei, foi para
solicitar do Dlretor da il'aquigrafia que nie fornecesse, da maneira
mais rápida possível, cópia. do dls·
curso de V. Exa.. para que o Se·
nhor Presidente da República e
o Sr. Ministro da Fazenda apresentassem Imediatamente os esclarecimentos necessários em tôrno do assunto. V. Exa. é multo
bom brasileiro; conheço o seu· espírito público e a sua sinceridade,
e se! que folgará em registrar comigo, mais tarde, desta mesma
tribuna, que não estão sendo jus:tas as acusações que porventura·
se ·levantam contra um ou coritra
o ·outro.
·
·
O SR. LINO DE MA'lTl'OS Far-me-á o eminente· Lider da
Mliior!a, Senador Lameira Bittencourt, a justiça· de reconhecer que
sou leal · e franco demais para
deixar margem a Ilações nos meus
discursos.
Formulo acusações,
narrando fatos e formulando ape·
los ao Sr. Presidente da. República para que determine providências. O simples fato de eu acreditar ou admitir, com a mais profunda honestidade, que o Senhor
Presidente da República determl·
nará essas providências, isenta, no
meu julgamento, o Sr. Juscelino
Kubltschek de qualquer responsabilidade.
O Sr.

Lameira Bittencourt -

Agradeço a V. Exa:. pela afirmativa.

O SR. LINO DE MA'l1.I'OS Todavia, o problema. não é meu,
mas do Chefe da Nação, que quem sabe? - em última Instância, determinará ou não as pro•
vidências por mim solicitadas. Repito, entretanto, que êsses homens
assim amamentados não produzoem café, não são plantadores de
café nem colhem café, mas vendem café. De que maneira?
O preço pago aos cafeicultores,
por êsses negocistas, pela compra
de seiscentas e sessenta e Si!te mu
sacas de café, é de cêrca de um
bilhão, trezentos e clnqüenta mi·
Jhões de cruzeiros.
A diferença é, portanto, de cinco bUhões e quatrocentos milhões
de cruzeiros de lucro Uicito, de
lucro desonesto, de furto à Nação,
de roubo organizado!
·
Sr. Presidente, renovo apelos a:nterlores no sentido de que · o Pre-·
slcl.ente
Juscelino
Kubltschek
mande apurar êsse caso e Informe
à Nação quanto às providências
tomadas.
A fim de auxiliar o Chefe do·
Govêmo, encaminharei, dentro de
dias, requerimento de Informações ,afícla1s sôbre essa. transação. Se a Maioria concordar, através de providências e determi·
nações do seu eminente Lider nesta Casa, Senador Lameira Blttencourt, pensaremos na hipótese de
uma· comissão parlamentar de inquérito.
·
Sr. Presidente, era o que desejava dizer neste tópico referente
à exportação de café torrado, com
os agradecimentos pela atenção
dispensada pelo eminente Lider
Blttencourt, que concordou em
permanecer mais êsses minutos no
recinto, a fim ·de conhecer, de
viva voz, a· extensão dessa· traff·
cância, baseada em uma Instrução da SUMOC pedida por nós,
com empenho, entusiasmo e patriotismo, da tribuna do senado
da República.
Fui daqueles que, juntamente
com Colegas, sugeriram ao Govêr'
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no uma providência no sentido de
facilitar a exportação do café solúvel, como fórmula para estimular essa indústria, que - a mim
me parece - será uma das salvadoras da produção de café no Bra-

sü.

servava-me para responder ao seu
discurso, minuciosa e documentadamente, não através de simples
alegações. Preciso no entanto,
formulltl' uma pergunta ao nobre
Colega: antes de serem baixadas
essas instruções da SUMOC e do
Ministério da Fazenda, concedendo tratamento privUegiado para o
café solúvel, já não havia um trabalho nesse sentido, uma corrente de opinião em tôrno do problema e, assim sendo, não era licito
admitir que o Oovêmo, pelos seus
órgãos competentes, acabasse por
atender a êsse movimento geral
de reivindicação? OU, ao contrário a instrução da SUMOC teve
geração espontânea, sem nenhuma provocação no Congresso ou
fora dêle? Esta a minha pergunta.

O café .solúvel exige inversão de
capital, pat:a industrtall.zação do
produto, ao passo que o café torrado ou tostado é obtido em processo elementar, de execução ba·
ratlssima. Todavia, as autoridades entenderam que o exportador
de café torrado deveria ser favorecido pela inStrução que pedimos para o café solúvel. Nasceu
aí a negociata, por meio da qual
uma única .firma ganhou, num
passe de mágica, cinco bilhões e
setecentos e cinqüenta milhões de
cruzeiros!
O SR. LINO DE MAT!I'.OS - O
Sr. Presidente, falo em algaambiente
favorável à. facllidade
rismos astronómicos, que represende
exportação,
pelo câmbio livre,
tam parcela ponderável do melo
do
café
industrializado
foi, sem
circulante no Brasll, ganhos por
dúvida,
preparado
por
nós
senauma firma só, escudada em tradores.
balhos parlamentares que fizemos
aqui em benefício da Nação, em
o Sr. Lametra Btttencourt beneficio da coletlvidade, e não Então era de esperar tivesse êxiem favor desta· ou daquela em- to êsse trabalho de preparação.
prêsa.
Não houve passe de mágica, como
O curioso - quero frisar - é quer o eminente Colega.
que o registro dêsse negócio se
fêZ poucas horas depois que o DiáO SR. LINO DE MA'ITOS
rio Oficial e a Imprensa publica- Em hipótese alguma, por ser absur·
ram a Instrução da SUMOC, do, poder-se-la admitir que café
transferindo para o câmbio livre torrado pudesse equiparar-se a
a exportação do café solúvel. Di- café solúvel. Logo, por abS11rdo, não
ticllmente poderá admitir·Se que se discutiria o assunto. Café toressa gente favorec:lda tivesse o rado não é café solúvel. Do
dom de adivinhar que, naquele dia, contrário, poderia o . Govêrno
pela manhã, seria publicada uma exportar todo o café como torrainstrução favorecendo a exporta- do e desapareceria, completamenção do café solúvel e, através dum te, o confisco cambial, desde que
passe de mágica, pudessem essas ·o café torrado tem sua exportafirmas exportar café torrado co- ção favorecida pelo câmbio livre.
mo · !SOlúvel.
lt racioclnio muito simples e eleAlgo existe atrás dessa manobra menta·r.
O café verde está sujeito ao conescandrdosa!
fisco, em virtude do qual o laO Sr. Lametra Bittencourt vrador recebe, em média, dois mil
Permite V. Exa. novo aparte? cruzeiros por saca, mas resulta
(Assentimento do orador) - Não em cêrca de dez mil cruzeiros de
desejava voltar a aparteá-lo. Re- lucro para os cofres da Nação, sob
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a rubrica "Confisco Cambial".
Os que exportam café torrado
estão livres do confisco. Haverá,
eminentes e nobres· senadores, sôbre a face da terra, negócio mais
vantajoso e bandalheira maior?
Esta parte, Sr. Presidente, eu
a encerro, por hoje.
Passo à leitura dos requerimentos de informações que encaml·
nhei à Mesa, a fim de que sejam despachados ainda nesta sessão, uma vez que não ouvi a leitura dêles na hora do Expediente.
O primeiro está assim redigido:
REQUERIMENTO

N.o 98, de 1959

Sr. Presidente:
Requeiro à douta Mesa do SP.nado Federal seja solicitado ao
Exmo. Sr. Ministro cl.a Fazenda·,
nos têrmos do art. 13, n.o 4 da
Lei Federal número 1.079-'50, a
prestar as seguintes Informações:
1. 0 Tem procedência a noticia
de que a Alfândega do Rio de
Janeiro apreendeu as provas referentes à. reedição das novelas
do escritor Ribeiro Couto, as quais,
revistas no exterior pelo conhecido
homem de letras, vieram destina·
das à Edltllra José Olimpio para
impressão?
2.o Em se tratando, não de livro estrangeiro, e sim de provas
Para confecção de livro brasllei·
ro, por editõra braslleira, · em que
fundamento legai se baseou a Alfândega para essa apreensão?
Sala das sessões, em 15 de maio
de 1959. - Lfno de Mattos.

o segundo requerimento
guinte:

e o se-

REQUERIMENTO

N.o 99, de 1959

Senhor Presidente:
Requeiro à douta Mesa do Se·
nado Federal seja solicitado ao
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Exmo. Sr. Ministro ·da Agricultura, nos têrmos do artigo 13 número 4 da Lei Federal 1.079-50,
a prestar as Informações seguintes:
1. 0 Qual era, em 1949, a capacidade percentual de moagem dos
nossos moinhos de trigo com relação ao consumo nacional ?
2. 0 Qual é essa capacidade no
ano em curso?
3. ° Fornecer a relação nominal
dos moinhos existentes em 1949
e dos existentes nesta data.
4. 0 Qual a explicação oficial,
caso por caso, de critério adotado
na licença para os moinhos tnstalados a partir de 1949?
5. ° Fornecer a relação de pedidos para instalação de novos moi.
nhos, incluindo-se os já autorizados, pendentes de instalação.
6. 0 Qual a safra de trigo nacional oficialmente prevista pelo Ministério da Agricultura· para o último ano agricola?
7. o Qual efettvamente a colheita de trigo nacional conseguida
no último ano agricola?
8.0 Quais as providências gover.
namentais que toram tomadas pa.
ra o suprimento de trigo importado
a fim de atender ao mesmo con·
sumo interno?
Sala das Sessões, em 15 de maio
d.e 1959. -

Lino de Mattos.

O terceiro:
REQtrEJIIMEN'l'O

N.o 100, de 1959

Senhor Presidente:
Requeiro à douta Mesa do Se·
nado Federal seja sol1aitado ao
Exmo. Sr. Mil)istro dO Trabalho,
Indústria e Comércio, nos têrmos
do artigo 13 n.o 4 da Lei Federal
1. 079·50, a prestar as informações
seguintes:
1.0 É verdadeira a informação
dos aposentados da Caixa de Apo·
sentadorias e Pensões dos Ferroviá·
rios e Empregados em Serviço Pú·
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bllco da Delegacia de São Paulo de
que não tiveram os seus proventos
reajustados com base no saláriominimo em vigor na região da Ca·
pital paulista?
2.0 Na hipótese de resposta po.
sitiva qual a providência que está
sendo tomada para regularizar
semelhante situação?
Sala das Sessões, em 15 de maio
de 1959. - Ltno de Mattos.
O quarto:
REQUERIMENTo

N.o 101, de 1959

Senhó~ · Presidente:

I·,.'

Sala das Sessões, em 15 de maio
de 1959. - Ltno de Mattos.
O quinto:

Soma ........................ .

Pagos em agõsto de 19'58, apenas
Diferença a menos ........... .

Nota: Todos os descontos nara
a CAP, até agõsto de 1958, foram
feitos na Delegacia Fiscal de São
Paulo, conforme cópia' da certidão
anexa ao processo; Os proventos

iI
'

i'

!

REQt1ERD'dENTO

N.o 102, de 1959
Senhor Presidente:
Requeiro à douta Mesa do Se·
nado Federal seja solicitado I)
Exm.o. Sr. Ministro do Trabalho,
Indústria e Comércio, nos têl"lllOII
do artigo 13 n.0 4 da Lei Federal
1.079·50, a prestar a informação
referente à situação do aposentado
José Bio, conforme os elementos se·
guintes:
Pagamentos de proventos de apo·
sentadoria em atraso.
Caixa de Aposentadoria e Pen·
sões dos Ferroviários e Emprega·
dos em Serviços Públicos.
José Bio - Agente G - Matrf.
cmla n.0 452.017 na C.B.
Inscrição n.0 1.850 na C.A.P.
Processos ns. 29.810-52 e 9.284-52
de 13 de fevereiro de 1952.
Diário Oficial, n.0 105 - pág.

Requeiro à douta Mesa do Se·
nado Federal seja solicitado ao
Exmo. Sr. Ministro da Viação e
Obras Públicas, nos têrmos do ar.
tigo 13 n.0 4 da Lei Federal 1. 079·
50, a prestar as informações ·seguintes:
1.0 Qual a providência determi·
nada para o Saneamento de Ribeirão das Antas, no Estado de São
Paulo, conforme verba própria no
Orçamento ;da União?
·
2;0 Quais, no Estado de São 7.708.
Paulo, as obras de saneamento que
Concedida a partir de 6-5-52.
estão sendo executadas no presente . Obs. : Mais de 35 anos liquidas
exercício pelo Ministério da Viação de serviços, com direito a um ano.
e Obras Públicas?
de Ucença prêmio. ·
.PROVENII'OS EM ATRASO
DA C.A.P. DA E.F.C.B.
Junho a Dezembro de 1952 ..... .
Janeiro a Dezembro de 1953 ..... .
Janeiro a Dlizembro de 1954 ..... .
Janeiro a Dezembro de 1955 ..... .
Janeiro a Dezembro de 1956 ..... .
Janeiro a Dezembro de 1957 ..... .
Janeiro a Agô&to de 1958 ........ .

'
I'

7
12
12
12
12
12
8
I

I

por
por
por
por
por
por
por

O O O O I

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
I

I

I

I

I

2 .170,00
2 .170,00
2 .170,00
2 .170,00
7. 500,00
7. 500,00
7. 500,00
I

I

I

O

O O

O I

o ••••••• o o ••••••••••

..... ............ '.
'

.~·.

I•

I
i
I
I

'

II

i·
I

''.

15.190,00
26.040,00
26.040,00
26.040,00
'90.000,00
90.000,00
60.000,00
333.310,00
136.236,00
197.074,00

de setembro de 1958, foram pagos
pela CAP, na base de 70 por cento,
cobrando a taxa de 7 por cento
na base dos proventos de cruzei-

ros 7. 500,00".
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Sala das Sessões, em 15 de maio
de 1959. - Ltno de Mattos.

Malgrado notáveis esforços de
alguns de nossos Ministros da
Agricultura, não é satisfatória a
Era o que tinha a .dizer, Sr. Pre- atual organização do Ministério
sidente. (Mutto b,em. Mutto bem>. da Agricultura, que não logra a
Indispensável cooperação entre
O' SR. PRESIDENTE - Conti- seus
e não lhes pode imnua; a hora· do Expec!Aente. Tem a prlmlrserviços
ritmo
suficientemente
enérpalavra· o nobre Senador Attilio gico e contínuo, e isto também,
Vivacqua,. segundo orado~ inscri- em grande parte, por efeito· dos
to.
embaraços administrativos na utiO SR. Afl1TíLIO VIVACQUA ...:. lização dos créditos. Há uma preSr. Presidente, solicitei a palavra judicial dispersão de recursos e um
pa.ra justificar projeto que enca- contra-producente paralelismo ai- ·
minharei à Mesa dispondo sôbre a tamente Inconveniente, resultanarticulação e a. coordenação dos tes a criação, pelos Estados, Dis·
serviços do. Ministério da Agricul- trito Federal e até pelos Munlcitura com os Serviços congêneres pios, de serviços análogos, sem a.
locais, criando o Conselho de Pro- necessária conjugação de ação. Jll
no setor agrícola que, por falta
dução Agricola.
·
A agricultura é o mais impor- dessa> cooperação intergovernatante ramo de produção na eco- mental, verificamos uma das mais
nomia brasileira. Dela. dependem perturbadoras e nocivas falhas no
funcionamento do regime federanossa subsistência, a manutenção
tivo
no campo da administração.
o desenvolvimento de nossa. ln~
Acentuam-se
cada vez mais o
dúatria· e. mais de 90 por cento
desprestígio
e
enfraquecimento
da nossa receita de divisas, pro.
das
organiZações
básicas do MIporcionada pela exportação do caniStério
da
Agricultura,
pela criafé, do algodão, do cacau e de oução
de
novos
órgãos,
fora
da sua ·
tros produtos agrícolas. l1: C'ada ·
estrutura,
com·
atribuição
que
vez mais intima a dependência em são especificas, tumultua·ndolhes.
e·
que se encontra a agricultura, com confundindo o trabalho e despero progresso técnicó-cientifico, pa- diçando recursos que seriam mais
ra> proporcionar. produção econô- produtivos se aplicados. metodicamica e aprimorada e condições de mente.
vida, aos que a. praticam, cond.lzenO prôjeto cria, de acôrdo com
tes com os padrões· de dignidade as finalidades por êle coliriladas,
e bem-estar já alcançados pela o Conselho de Produção Agrícola·,
população ocupada em outras ati- com o fim de elaborar anualmen·
vidades.
te os planos de trabalho do MinisCabe considerar que a velcula- tério da Agrlcul tu ra e fiscalizar a
ção dos modernos processos téc- execução de · acordos celebrados ·
nico-cientiticos,, aplicáveis à agri- com. oa ·Estados:. Institui, também,·
cultura, pressupõe adequada orga- Junta·s Administrativas locais, ·
cujas atribuições, dentre outras;
niZação de experimentação, pes- são
organizar an.ualmente· o orça-·
quisa, ensino e extensão· e crédi- mente e plano de trabalhos para
to, que as investigue e divulgue os serviços articulados da: União e·
aos agricultores de forma preci- dos Estados.
·
sa· e· etettva. Ora, deve ser atriÉ urgente e vital imprtmir à ,
buição do Ministério da Agriéul- agricultura nacional uma orienta- ·
tura e das correspondentes Secre- ção planejada, coordenada no plata>rlas dos Estados, a execução dos no fedéra·l e estadual ·com base
trabalhos com essas finalidades. numa· as&lstêncla técnico.;cientifl~
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ca que eleve sua produtividade a
.nivel equivalente ao de outros paises de avançado progresso. Devemos habilitá-la, não só ao a·bundante abastecimento de matérias·
primas e de gêner:os alimentícios
destlnad.os a suprir as necessidades crescentes do País, c.uja popu·
lação dentro de 25 anos será superior a 100 (çem) milhões de habitantes, mas também habilitan·
do-a a fornecer produto para a
exportação, que, como fonte de
divisas, é essencial a. nossa economia. São fundamentos Imprescindíveis para illBtituirmos a organização agrária que se atem a solução do problema da divisão depropriedade territorial.
O projeto que apresentamos é
uma tentativa dentro dêsses propósitos. Para a sua elaboração
contamo0s com o concurso da cultura, da experiência e do espirita público do eminente agrônomo, Dr. Benvindo de Novaes, e
de outros ilustres colegas seus.
O projeto institui órgãos admi·
nistrativos novos, o Conselho Nacional da Produção Agrícola, C.N.
P.A. e as Juntas Administrativas
Rurais, sem criar cargos públicos
propriamente ditos.
Os Serviços ckl C.N.P .A. pode- .
rão ser executados por servidores
requisitados, assim como, os das
Juntas Adqtinistrativas · Rurais.
:S:stes últimos, quando não houver requisição, fica·rão sob o regime da Legislação Trabalhista,
não tendo, pois, a condição de
funcionários estatais.
Mas, ainda qu-e assim não fôsse,
seria inaplicável ao projeto o pa.
rãgra·fo 2. o d.o artigo 67 da Constituição, onde a iniciativa legislativa do Presidente da República
é apenas exigida para a crtação
de empregos em Servtços existentes.

As despesas para a execução da
tutura lei, que não puderem ser
atendidas pelos recursos normais
d.o Ministério da Agricultura, serão custeadas .por verbas, conslg-

nadas na Lei Orçamentária ou media·n1íe a abertura de crédito.s especiais.
Assim, sob o aspecto jurídicoconstitucional, não será a Proposição passível de objeção, mesmo
por aquêles que adotam uma lDterpretação liberal e rigida.
Sr. Presidente, essas as considerações que tinha a oferecer, justificando o projeto, que encaminho a Mesa. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE- Tem a
palavra o nobre Senador Gilberto Marinho, terceiro orador inscrito.
O Sr. Senador Gilbrto Mari·
nho pronuncia discurso que,
entregue à revisão do aradOr,
será posteriormente publicada.

O SR. PRESIDENTE - Continua a hora do expediente.
'Tem a palavra o nobre Senador
Mourão Vieira, quarto orador inscrito.
O SR. MOURAO VIEIRA- Senhor Presidente" desisto da palavra.
O SR. PRESIDENTE - II'em a
palàvra o nobre senador Lima Teixeira, quinto orador inscrito.

''

I·

O SR. LIMA .TEIXEIRA - ( *l
-. Sr. Presidente, há meses teci,
nesta Casa, comentários a propósito da realização da Conferência
Internacional do II'rabalho.
Entre as C!Jnsiderações fiz algumas criticas. A primeira relativa à demora do Poder Executivo
em designar as delegações, o que
não raro ocasiona dificuldades.
Para a Conferência Internacional
do Trabalho do ano passado, por
exemplo, tão tardiamente os delegados foram designados que quando compa-receram já se realizava a
terceira sessão. Como conseqüência, os representantes dos empre( •) -

Ndo foi rn·l•to pelo orado1'.
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gados, não fizeram parte das cocelêncla, conhecedor do promissões técnicas.
blema, concordar em apresentá-lo ao Senado para que,
Do mesmo passo, já envolvendo
critica ao Congresso, fiz referênoportunamente, seja converticia à demora: da ratificação dos
do em lei.
convênios. Como se sabe, os
Com o maior aprêço e consiconvênios são enviados aos Países
deração subscrevemo-nos aten.
Membroo da Organização InternaC'iosamente. - Nylton Moreira
cional do Trabalho, para o fim de
Velloso, Presidente.
o Congresso ratificá-los.
O signatário é o Presidente da
O Brasil, por incrivel que pa:reça, foi incluído na lista negra, por- Federação do Comércio de Minas
que as ratificações foram demo- Gera·ls.
Sr. Pl"esldente, o Sl1. Nyliton
radas. Além disso, não eram levadas ao conhecimento da: Organi- · Moreira venoso faz acompanhar o
zação Internacional do r.rrabalho. seu oficio, de anteprojeto que ainMeus comentários tiveram tal da não julguei oportuno, apresenreflexo, que o Dr. Nylton Moreira tar ao Senado. Fá-lo-el oportunavenoso, me dirigiu oficio nos se- mente.
Ao lado das criticas que fiz se
guintes têrmos:
apresentam
outras sem procedên<Lendo)
cia. Supõe-se que as delegações
ri'ivemos a satisfação de to- são multo numerosas e, multas
mar conhecimento de suas de- vêzes, custeadas pelo Govêmo, mas
cla-rações, perante o Senado, não é verdade. A representação
quanto às falhas e deficiênci- dos empregados e empregadores é
as de nossa representação nas sempre custeada pelos órgãos de
OOnferéncias Inte!lllaclonals classe, as confederações.
Darei, agora, Sr. Presidente, codo Trabalho. Partilhamos de
suas criticas justamente por- nhecimento ao senado das teses
que conhecemos a Organiza- que vão ser debatidas na Organição Internacional do Trabalho zação Internacional do Trabalho,
e porque já tivemos ocasião da qual o Brasil participa dlreta- ·
..
..
de comparecer a diversas reu- mente.·
Será realizada, no próximo mês
niões da Conferência. O que
Vossa Excelência· agora cons- de junho, em Genebra, a 43. & Sestatou e que, realmente, deve são da Conferência Internaciona-l
desapontar o BrasU, fêz com do Trabalho, na qual o BrasU,
que redlgisslmos um . projeto membro da O.I.T., estará reprede lei, há dois ou três anos, sentado, como ocorre todos os
que, todavia, jam11ls nos ani- anos, por uma Delegação integramamos a ver submetido à da· de representantes do Govêrno,
consideração do Congresso re- dos empregadores e dos empregacelosos de que nosso tra:balho dos. :S:ste ano a Delegação, como
não fõsse bem compreendido. se sabe, será chefiada pelo PresiSurgida, agora, tão excelente dente do Senado e Vlce-Presldenoportunidade, pedimos permis- te da República, Sr. João Gou·
são para submeter ao seu es- lart, chefe nacional do meu parclarecido estudo e considera- tião, tendo como delegado goverção o projeto que ora lhe oferecemos e que segue acompa- namental o Embaixador Barbosa
nhado da necessária justifica• Carneiro, que aliás é o atual preção. Será, para esta entidade, sidente do Conselho de Adminismotivo de grande prazer e tração do B.I.T., e como delegado
desvanecimento se Vossa Ex- substituto o Sr. Hugo de Faria,
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antigo titular· da Pasta do rrraba- ·
lho.
A próxima Sessão da Conferência Internacional do Trabalho revestir-se-á de maior signl!lcação,
porque será realizada precisamente quando a· O.I.T. comemora o
40. o aniversário d.e sua fundação.
De sua Ordem do Dia constarão, além do Relatório do Diretor
Geral e questões financeiras e orçamentârias da Organização, informações e relatórios sôbre a aplicação d·as Convenções e RecQmendações; a organização dos serviços de Medicina do Trabalho nas
emprêsas; as condições de trabalho eLos pescadores; a proteção
dos trabalhadores contra as radiações, visando a higiene, a segurança e o bem·estar dos trabalhanores
dos estabelecimentos atômicos e
das outras emprêsas afetadas pe.
lo desenvolvimento da utilização
industrial da energia atômica; os
problemas dos trabalhadores intelectuais; e a colabOração entre.
os Poderes Públicos e as organiza·
ções de empregadores e de. empregados.
De acôrdo com o que estabelece
a Constituição da· Organização, cada · I)elegação deve ser composta
de quatro deleg·ados, sendo dois
delegados governamentais, um delegado representante dos empregadores e um delegado representante dos trabalhadores. Cada delegado poderá ser acompanhado
de dois conselheiros técnicos para
cada uma das matérias distintas
inseritas na Ordem do Dia:. Como
são em número de seis essas maté·
rias, na próxima Sessão, cada delegado poderia ser acompanhado
por doze conselheiros técnicos, ou, ·
no mínimo · seis, um para cada
matéria. Segundo estou informado será êste o critério a ser adotado na composição da Delegação
brasileira, que se constituirá. assim, de um minimo passivei de·
membros, convindo salientar que
dois terços dêles, constltuidos de
rep11e~ntantes dos empregadores

e dos trabalhadores, terão suas ..
despesas Cllsteadas pelas respectivas organizações de classe e não
pelo Govêrno. Dêsse modo, não
têm procedência criticas que, antecipadamente, vêm surgindo à .
composição de nossa Delegação à
próxima Be&<;ão da Conferência
Internacional do rrrabalho ...
Estou . certo, Sr. Presidente, de
que o Brasil, como de vêzes anteriores, terá. papel de relêvo no importante conclave internacional,
mesmo porque nos colocamos entre as nações mais adiantadas da
legislação social; na qual os justos direitos das classes trabalhadol'as são devidamente atendidos.
Sr. Presidente, se há conferência na qual o Brasil deve ter papel proeminente é a Internacional
do Trabalho. Nosso pais, lnd.iscutl·
velmente, no cotejo com as demais nações representadas na Organização Internacional do Trabalho tem papel. saUente, porque
em nosso Pais, as conquistas sociais, a evolução da legislação do
tra·balho não demandaram sacrifício de sangue-;' suor, luta de classes.
Aqui, graças ao espirita. do :Presidente Vargas, à sua dedicação
aos trabalhadores, a SUil. compreensão dos deveres .e direitos. do
capital e do trabalho, elabOramos
legislação. sem choques entre. empregados e empregadores, criandose os Tribunais d.o Trabalho, para
dirimir divergências entre trabalhadores e patrões. .
.
.
Na hora em que coordena·m seu
trabalho · os Delegados · do Brasil
à Conferência Internacional do
Trabalho, formulo votos sinceros
para que o Brasil - que .voltou a
fazer parte do Bureau Internacional do Trabalho nêle representado
pelo nosso Embaixador - tenha a
posição de destaque que lhe cabe,·
por direito.
O Brasil evoluiu a tal ponto em
Direito Trabalhista que sua legislação servil de paradigma aos :mais
paises,, e alcançamos.. êsse.. desta-
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-309que sem comoções internas, sem
lutas de classe ou conflitos sangrentos ocorridos em outras nações.
ll: natural, pois, formule aos Delegados brasileiros sinceros votos
para que seja alcançada a boa
compreensão entre patrões e empregados, a fim de que,. em conjugação de esforços, se estabeleça.
o equilíbrio entre capital e trabalho. (Mutto bem. Mutto bem).
O SR. PRESIDENTE - Continua a hora do Expediente.
T:em a palavra o nobre Senador
Jefferson de Aguiar, sexto orador
inscrito. (Pausa) .
EStá ausente.
Tem a palavra. o nobre Senador
Padre Calaza.ns, sétimo orador
inscrito.. (Pausa>
Também está ausente.
· Tem a palavra o nobre Senador
Paulo Fernandes, oitavo orador
inscrito.
O SR. PAULO FERNANDES ( •) - Sr. Presidente, solicitei a
palavra para deixar registrada,
nos Anais da. Casa, a satisfação de
todos aquêles que acompanham de
perto os entendimentos que se
processam no Exterior, em favor
da obtenção de maior número de
divisas para nosso Pais convencidos que estão de que uma das razões mais sérias da crise, que
atravessamos é exatamente a fal·
ta de disponibilidades cambiais.
Sr. Presidente, congratulo-me
com nosso ex-colega atualmente
em representação diplomática no
Reino Unido, Sr. Assis Cha..teaubriand. s. Exa. que se encontra.
em Washington chefiando a Delegação Brasileira à Conferência
que ali se realiza, sôbre o mercado
Internacional do ca·fé teve ensejo
de se manifestar - em um verdadeiro ·protesto a latere das conversações, contra as facil1dad.es em
favor da produção e da exporta•
ção do café africano.
- ( ; ' ) - N4o foi revisto pelo orador. ·.

o problema merece, realmente,
a atenção dos estudiosos de nossos assuntos económicos. A entrada do café africano no mercado
internacional, se no momento representa impacto violento em nosso comércio com a Europa, por
fôrça de acordos no mercado comum europeu, também constitui
ameaça: à nossa exportação para
a América do Norte.
Oportunlssima, portanto, a Intervenção do Embaixador Assis Chateaubriand, principalmente quando S. Exa. percorre palses da
denominada Cortina de Ferro, em
busca de novos mercados para
nosso princlpal produto de exportação.
Ninguém ignora que o Sr. As~
sis Chateaubriand não pode ser
lnqulna:do de extremista. Dai a
maior valia da atuação de S. Exa.
Homem combatido no Pais como
reacionárlo e até mesmo, certas
vêzes, acusado de representar os
trustes lnternaclona:ls, chegou à
conclusão da necessidade de obtermos novos mercados para a exportação do café. O trabalho que
vem desenvolvendo no sentido de
transaclonarmos com a Rússia, é
digno de louvores.
sr. Presidente, no a..no em que
comem·oramos o "sesquolcentenárlo
da abertura, por D. João VI, dos
portos brasileiros ao comércio com
todos os paises, não podemos continuar presos a veleidades de elementos que vislumbram, nas transações comerciais com a Cortina
de Ferro, os primeiros passos. para
a implantação de doutrina exótica, que as tradições do povo brasileiro repelem.
Negócios, negócios, amigos à
parte, é o· velho adágio que deve
ser aplicado com justeza no momento. Já que o mercado internacional do café é restrito e não
pode ser aumentado de um ano
para outro, precisamos procurar
novos .consumidores, novas praças
.para a"colocação do produto.
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Sr. Presidente, conforme declarei, desta tribuna, em agôsto do
ano passado, percorri Inúmeras regiões da Rússia. De regresso a
Moscou, em conta·to oficioso com
o representante do Ministério do
Comércio Exterior - minha viagem tinha caráter particular, de
estudos dos pl'oblemas agrários
russos - exãtamente a Divisão
encarregada oo comércio com os
países ocidentais, tive oportunidade de informar àquela autoridade
que se tornava mister que os russos voltassem os olhos para o café brasileiro; e se êsse fato pudesse ser explorado como tentativa
de implantação de doutrina politica, para nós, o que realmente
interessava, era a venda do produto.
Somos um povo amadurecido;
não há posslbllldade de nos deixarmos levar por Idéias que não
se coadunam com n·ossa formação. Povo cristão e democrá tlco
por excelência, pouco importa que
o ca:fé por nós eXPOrtado e que
nos fornece as divisas indispensáveis à compra de utlUdades para
nosso trabalho, vá para. a Rússia
ou para os Estados Unidos. Acresce que os países democráticos com
que negocla:mos são os primeiros
a reexportar para a Rússia os pro·
dutos que nos compram. Eu mesmo, naquele pais, tive ensejo de
ver sacas de café com a bandeira
brasileira:, para lá remetidas pela
Inglaterra e outros países europeus.
Não vemos, portanto, no gesto,
no trabalho, na atlvldade Incessante, de todos nós conhecida do
Embaixador Assis Chateaubrland,
homem insuspeito, senão motivos
de congratulações e aplausos.
Naquela ocasião, dizia eu, Sr.
Presidente, que poderíamos, certamente, corrigir as falhas comu·
mente apontada:s, quando se cogita de exportar café para os paises da Cortina de Ferro, se nooso
produto daqui saísse industrial·
mente preparado, solúvel, embala•

do, com dizeres escrioos na lingua
russa. Um dos pontos geralmente trazidos à baila, contrariando
qualquer idéia de exportação,
prende-se ao fa:to de que, sendo
a Rússia e seus satélites, países
onde há pooslbllldade de se consumir café, êsse produto poderia
ser reexportado para as demais
nações européias, em concorrência desleal com nossa própria exportação.
Se, porém, tivéssemos o produto
i:ldustrlalizedo, o café solúvel Já
embalado, a par da economia de
divisas com o transporte, coibiriamos a reexportação, ou seja, as
operações triangulares do comércio.
·
Também se diz não ser possivel
v:ender-ae café nas regiões que
consomem chá; mas não nos devemos esquecer de que o comércio, nos paises socialistas, é controlado pelo Estado.
Se é, realmente, difícil Imporse o consumo de um produto a que
o povo não está habituado, com a
nova iniciativa -não seria certamente dificU Impô-lo ao consumo
do próprio povo russo.
Sr. Presidente, tanto nos arredores de Moscou como em todo o
Estado da Ucrânia, tive oportunidade de beber ca·fé ruim, é verda·
de, preparado de modo diferente
do nosso, mas consegui tomá-lo
diàriamente, a qualquer momento
que o desejasse.
Assim, minha presença na tribuna é para congratular-me com
a atuação do Embaixador Assis
Chateaubriand, homem insuspeito,
repito, para advogar o comércio
brasileiro nos países da Cortina de
Ferro; e para dizer que S. Exa.,
acredito que no entender de todos aquêles que, desapaixonadamente, estudam a questão, está
em rumo certo e deve prosseguir,
porque o Brasil precisa exportar
cada vez mais. Era o que tinha a
(Muito bem; muito
dizer.
bem!).

l
J

--áüO SR. PRESIDENTE - T.em a
palavra o Senador Padre Calazans,
nono orador inscrito.
O SR. PADRE CALAZANS -Sr. Presidente, nobres Senadores, pretendia, na próxima semana, se possível, pron-unciar minha prlm:elra oração nesta Casa:.
Velo-me, porém, à memória o
transcurso, no próximo domingo,
do 14. 0 Aniversário da morte de
um dos mais Insignes brasileiros,
o grande estad.lsta e notável paulista, Armando Sales de Oliveira.
Senador por São Paulo, e pertencendo a um Partido fruto de
sua Imagem e do exemplo de sua
·Vida, não poderia, nobres Colegas,
deixar de hoje ocupar a tribuna
nesta· augusta Casa. São os Parlamentos, como as praias marítimas - nêles vão bater tôdas as
ondas do sentimento de um povo
e de uma raça.
Armando Sales de Oliveira, êsse
eminente estadista da Segunda
República, êsse homem que se fêz
grande, uniu sua vida à da gente
paulista e à vocação do B·rasll. A
semelhança de tantas outras pátrias, conhecera ta:mbém a Infelicidade da noite da cerceação dos
direitos e das liberdades, contrariando o grande J•oaqulm Nabuco,
quando na Universidade de Yale,
nos Estados Unidos, em 1908 afirmou, ao rememorar as personalidades brasileiras, ao repassar sua
História, a marcante e Indelével
vocação do Brasil para a guarda
e defesa dos direitos que têm como apanágio a liberdade, sem o
que não se define o homem, e se se
não se define o homem, não se de·
fine coisa alguma no Universo.
(*)

o ~r

Fernandes Távora -

Dá

v-:-Exa'. licença para um aparte?
O SR. PADRE CALAZANS
Com todo o prazer.
· ( •) - Nilo foi revisto pelo orador.

O Sr. Fernandes Távora -

ttm

dos homens públicos do Brasil
cujo desaparecimento mais me
chocou, foi exatamente Arma:ndo
Sales de Oliveira. Trabalhei ·com
tôda a boa vontade pela sua candidatura. Divergi mesmo de alguns a:mlgos de meu Partido. TInha certeza de que se Armando
Sales de Oliveira chegasse ao govêrno, o Brasil teria, realmente
um presidente, a nação estaria
pi!rfeltamente resguardada contra
os males que a tem perseguido e
levado à situação Infeliz em que
se encontra.
O SR. PADRE CALAZANS Agradeço ao nobre Senador Fernandes Távora o honroso aparte,
que não só engra·ndece as minhas
modestas palavras ...
O Sr. Fernandes Távora - Obrigado a Vossa Excelência.
O SR. PADRE CALAZANS ... como traz a autoridade de uma
vida devotada· cotidianamente no
serviço da Pátria.
Foi assim, que, presente Armando Sales de Oliveira naquele movimento Inédito da História do
Brasil - a Revolução dos Paulis·
tas, que embora.. de .. pa·ullstas era
de todos os brasUeiros que propugnavam pela liberdade, pel·o sentido de justiça e malar dlgnlda·
de humanas - vimos uma terra
levantar-se serena·, com homens
e mulheres, com seus operários e
universitários, sem distinção de
Idade, até crianças, empolgados pelo mesmo espirito, guardando o
sonho, a v·ocação daquela terra,
nascida do sonho de amor que
Anchleta e Nóbrega plantaram
naquele solo,' solo que se deveria
marcar por acontecimento trans.
cendente para a História, qual o da
Independência.
Contrariando quan·to afirmara
Joaquim Nabuco, conheceu o B·rasll, ·também, a noite negra da
cerceação das liberdades e dos direitos civicos.

·'
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·Armando Bales de Ollveira, unido àquele grande movimento, ati·
rou-se à grande luta. ·
São Paulo, Srs. Senadores, pelo
malôgro d.as arzna.s, voltou-se pa.
ra os campos, para as indústrias,
para os escritórios, para a vida familiar. Não permitiu, entretanto,
morresse, na ~ua alma, a grandeza
da sua vocação. O seu povo que
assistira· à sucessão de tantos que
lhe regeram a sorte, não. com o vi·
gor da Constituição, mas com a
melancolia dos éditos e dos decretos-lei, foi buscar Armando Bales
de Oliveira, para que o próprio
Govêrno compreendesse necessária
a presença- de um homem daquela
envergadura, que abandonava sua
emprêsa e trazia' para a vida pública de São Paulo, o lume de sua
intellgência, o explendor de sua
virtude e a dignidade de sua vida.
No mesmo momento em que a
Nação não conhecia. a liberdade,
São Pa.11lo viveu no Govêrno de
Armando Bales de Oliveira, dentro dos princípios da dignidade
cívica e do respeito às liberdades,
êle que tanto amava sua Pátria,
tanto venerava. sua terra, seu povo.
O Sr. Fernande.s Távora _, Dá

V. Exa,.. licença. para mais um
aparte? (Assentimento do orador)
- Quando se tratou da.s candidaturas de Armando sanes e de José Américo, adquirl a certeza de
que o Bra.sll fôsse qual fôsse o
candidato vitorioso l!ntraria numa
nova fase da verdadeira democracia. Ambos tinham bastante dignidade, capacidade e patriotismo
suficientes para dar ao Bra.sll aqui.
lo de que tanto sempre precisou
- paz, progresso e sinceridade de
adminiStração; da qual nos temos
andado arredios em quase todo o
tempo da R-epública. Nutria es.perança· de que no Poder Armando Salles, o Brasil nunca mais re·
trogradaria; entraria, de- vez no
campo da democracia, palmllha.-

l

ria o caminho do seu verdadeiro
destino.

I

l

O SR. PADRE CA1..AZANS -

Assiste a V. Exa. nobre Senador,
Inteira razão.
Foi então que São PaJUlo levantou a candidatura à. Presidência
da Repúbllca de Armando Salles
de Oliveira· como prêmio ao que
lhe dera o Estado de São Pa.ulo e
r:omo oferta de São Palllo a.o Brasil do que possuía de melhor, na
grandeza da. vida presente em sa.dos seus ilustres homens.
Grande foi a jornada de Armando sanes de Oliveira; e essa jornada permanece até nossos dias,
não apenas pelo esplendor da sua
palavra, pelos encanl;os dos seus
discursos, pela- grandeza de sua
sabedoria. Multo ma!S que êsse
testemunho de beleza., havia outro
aspecto estético na vida de Armando sanes de Oliveira, o ponto
mais alto da estética huma·na - a
grandeza da vida presente em sacrificio, em oferta à Nação.
Sua trajetória na vida pública
brasileira foi testemunho vivo, pregação de seus Ideais de liberdade,
de sua convicção dos princípios do
direito e da democracia.
Não permitiu Deus, não quis a
vontade das armas, que o Brasil
sôbre cuja fronte parecia fulgir a
luz da liberdade e da dignidade
de cada cidadão, alcançasse, àquela época, a democracia. Tornou-se
mais profunda a noite; a ditadura
fêz-se mais pesada, mais se cercearam as liberdades e mais doloridos foram os ·Sacll,!fícilos. São
Paulo, que lutara, que enterrara
seus mártires, confiava na semen. te, na fôrça· dêsse sangue que mais
tarde ou mais cedo haveria de vicejar, haveria de florescer e frutificar em beneficio da Pátria..
Outros foram banidos, af~tados
d31 Pátria, como aquêles que morreram e sacrificados foram por
haver cometido o mais hediondo
crime que se podia praticar neste
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País: amar o Direito, servir à Liberdade e defender a Democracia.
Assim foi desde. que Arma:ndo
Salles de Oliveira voltou do exílio. A sua própria agonia foi guardada. Pu.sera-a o Govêmo em
cu.stódia; gendarmes guardavam
a:s portas do hospital onde morria
o grande brasileiro. Sua agonia,
sua morte ameaçavam os destinos
daqueles que não souberam o que
é a grandeza da pa·ixão pela Liberdade, pelo Direito e pela De·
mocracia. ·
O Sr. Fernandes T4vora -

O

Estado Novo não poderia ter sossêgo enquanto existisse no Brasil
um homem como Armando sanes.
O SR. PADRE CALAZANS l'oi a·ssim que o povo paulista levou para o seio da terra de Ancbieta, o corpo de tão ilustre cl·
dadão.
Sr. Presidente, nobres SenadOres, quatorze anos são passados,
mas Armando Salles continua presente com a fôrça da sua memória.
A sua imagem continua viva como
lição perene para o Brasil, principalmente na hera que vi!emos,
em que são tantas as agitaçoes do
mundo, tantos os povos e tantas as
doutrinas que procuram fundar a
Democracia, nãlo no sentido da
verdade, entrega:ndo a cada cidadão os autênticos Instrumentos para que possuam a verdadeira Democracia. Quantas Democracias
são semi-Democraclas a·penas com
acidentes democráticos porque lhes
falta a substância democrá tlca.
Nunca Sr. Presidente, poderá exls·
tir ~a democracia política se
não houver, ao mesmo tempo, uma
democracia: económica. Onde se
implanta a cl.lta.dura económica,
falece a própria Democracia politica que terá que viver com acidentes democráticos!
O Sr. Fernandes Távora - Multo bem!

O SR. PADRE CALAZANS ,.;_
Hoje, ao recordar a memória de
Armando Salles de Oliveira, façoo acima de tudo para a juventude da minha Pátria. Eu que
acrecl.lto nesta Nação, apesa:r das
suas dificuldades, das suas vicissitudes, acredito multo mais na
ressurelção do nosso Pais do que
na sua conversão. Creio, no Brasil futuro, daqUI 111 vinte ou trinta
anos.
Recordo, acima de tudo, a memória dêsse homem - que passou
para o martirológico da História
do Brasil com a dedicação de sua
vida - para a juventude da minha terra, para a mocidade que
daqui a vinte. anos, por certo, terá as grandes posições e as rédeas
da Nação nas mãos; pa·ra êsses
moços que hão de orientar sua
economia, seu comércio; para êsses jovens que terão os postos públicos, que terão de dirigir, na alta curul da Nação, os destinos
e a felicidade dos povos.
Lembro à juventude, não apenas da minha terra, mas de todo
o Brasil, de tôda a Pátria, a gran.
deza da vida de Armando Salles
de Oliveira, grande, pela Inteligência; grande, pelos serviços prestados; grande, pela J>a..lavra. Hoje,
mais do que um estadista, é um
mestre da Democracia, a ensinar
a tod.os que se a·palxonam pelo DIreito, que amam a Liberdade e a
Democracl11 que o autêntico, o
único caminho de uma verdadeira
paz, funda-se na Justiça e na ver.
dade.
Essas as palavras, Sr. Presidente e nobres Senadores, que desejava proferir, em memória da
grande Imagem de Arma·ndo Sal·
les de Oliveira. (Muito bem! Muito bem! o orador é cumprtmentado).

O SR. PRESIDENITE- Em ofí·
cio de 11 do corrente, lido no Expediente da presente sessão, o Senhor Ministro das Relações Exteriores cc.nsultou a Mesa do Sena-

-314do sóbre a possibilidade de ser o
Sr. Sukarno, Presidente da República d111 Indonésia, em visita oficial ao Brasil, recebido pelo Congresso Nacional em sessão conjunta, no dia 18 do mês em curso, segunda-feira, às 16 horas e 30 minutos.
Prevê o Regimento Comum que
as duas Casas do Congresso Naciona-l se reúnam em conjunto para
homenagear Chefes de Estados estrangeiros, devendo haver nesse
sentido entendimento entre as
respectivas Mesas.
Estabelecidos êsses entendimentos e obtida a concordância da
Câmara dos Deputados, esta- Presidência resolveu convocar sessão
conjunta das duas Casas para a
referida data, à hora· citada. (Pausa).

Sôbre a mesa requerimentos que
vão ser lidos.
São lidos e aprovados os seguintes requerimentos :

go 212, letra z-4, do Regimento
Interno, seja constituída uma: Comissão de 6 membros para representar o Senado no desembarque
e na partida do llustre visitante.
Sala das Sessões, em 15 de maio
de 1959. - Lameira Btttencourt.
O SR. PRESIDENITE ...:.... Para a
Comissão que deverá representar
o Senado no desembarque e na
partida do Presidente da Indonésia designo os srs. Senadores Lameira Bittencourt, Lima T.eixeira,
João Villasbôas, Novaes Filho, Attilio Vivacqua e Jorge Maynard.

(Pausa>.

Vai ser lido projeto de lei de
autoria do nobre Senador Attilio
Vivacqua· e por S. Exa. justificado da Tribuna.
Lido e apofado,. vat à8 Comissões de Constituição e Justiça, de Economia, de Serviço
Público Civil e de Finanças o
seguinte

REQt1BIUMENTO

PROJETO DE LEI DO SENADO

N. o 103, de 1959

N.o 14, de 1959

Estando as duas Casas do Congresso Nacional convocadas para
sessão conjunta, solene, em homenagem ao Presidente da República da Indonésia, no dia 18 do corrente, às 16 horas e 30 minutos,
requeremos, com fundamento no
art. 212, letra g, do Regimento
Interno, não realize o Senado a
sessão ordinária dessa data.

Dispõe sôbre a articulação e
a coordenação dos serviços do
Ministério da Agricultura com
serviços congt!lneres locais, cria
o Conselho da Produção Agricola e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo
autorizado a celebrar ·acôrdo com
os
Governos dos Estados e do DisSala das Sessões, em 15 de maio
trito
Fe·derwl, estlabelecendo, na
de 1959. - Lameira Bittencourt.
fOrma desta lei, a articulação e
coordenação dos serviços de ensino, pesquisa, experimentação, fomento da produção agropecuária
N. o 104, de 1959
e da economia rural, do Ministérib
Devendo chegar proximamente da Agricultura, com os serviços
a esta capitai, em visita oficial ao congêneres locais, adotando proviBrasil, Sua Excelência o Senhor · dências necessárias à articulação
Sukarno, Presidente da República e coordenação dos diversos órgãos
.da Indonésia, requeremos, de con- do Govêrno Federal, inclusive auformidade com o disposto no arti- tarquias da União.

I
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Parágrafo único. As providências a que se refere êste artigo
compreenderão talll-bém a: Instituição de sistemas de ensino, de experimentação, de pesquisas, de extensão agríeola e de crédito supervisionado.
Art. 2.o Para cumprimento da
lei serão criados nos Estados e no
Distrito Federal, Juntas Administrativas Rurais, compostas de sete membros de reputação 1llbada,
com mandato por 3 (três) anos,
sendo 2 (dois) designados pelo Govêrno Federal, 2 (dois) pelo Govêrno Estadual ou pelo Prefeito do
Distrito Federal, 1 (um) pela Federação da.s AssoeiaÇÕEis Rurais,
1 <um> pela Federação de Entidades dD Comércio e 1 (um) pela
Federação de Entidades da Indús-

tria.

Art. 3. 0 As Juntas Administrativas Rurais são órgãos dotados de
autonomia: administrativa e financeira e de personalidade jurídica
limitada na forma do parágrafo
3. o. Terão um Presidente e um
Vice-Presldente, o primeiro nomeado pelo Govêmo Federal e o segundo pelo Govêmo Estadual.
§ 1. A representação da: Junta e
suas funções executivas competem
ao Presidente;
§ 2. o o Presidente e os demais
membros da Junta perceberão uma
gratificação de presença de Cruzeiros 1.500,00 <mil e quinhentos
cr.uzelros) por sessão realizada, até
o máximo de 3 (três) sessões por
mês. O não comparecimento à
sessão e ausência no ato de votação, mesmo por motivo justificado, Importará na perda dessa gratificação;
§ s.o A Junta elaborará seu regimento Interno, que .será aprovado
pelo Ministério da Agricultura e
pelo órgão competente do respectivo Estado ou do Distrito Federal.
§ 4. o A Junta será considerada
pessoa jurídica exclusivamente para demandar e ser demandada em
juizo nos dlssidlos oriundos de re-

lações de trabalho nos quais forem
interessados seus servidores, bem
como para: praticar os atas necessários à conciliação.
Art. 4.o COmpete à Junta Administrativa Rural :
a) organizar, anualmente, seu
plano de trabalhos e o respectivo
orçamento;
bl propor a organização dos
quadros e lotação dêsses serviços,
ao contratar, suspender e dispensar pessoal técnico e administrativo;
c) zelar pela fiel execução dos
planos de trabalho, fiscalizar a
aplicaçã.1> dos créditos, fazer a tomada de conta e encaminhar, em
janeiro de cada ano, ao Ministério da Agricultura e ao Govêrno da
unidade federativa interessada, a
prestação de conta das despesas
·
efetuadas;
dl cooperar com os Govêrnos
contratantes na elaboração de
planos de estimulo, amparo. e assistência- à produção agropecuária
nacional;
e) requisitar servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e das Autarquias;
fl dellber,!llr sôbre as demais
matérias de sua competência legai explicita ou lmpliclta.
Art. 5. 0 Os Govêmbs contratantes se comprometem a consignar
nos respectivos orçamentos anuais,
créditos globais totalizando a soma
das verbas atrlbuidas aos serviços coordénados, à época da celebração do acôrdo.
§ 1.0 Os governos contratantes
recolherão ao Banco do Brasil S.
A., no Estado, à disposição da
Junta· Administrativa Rural, os recursos consignados em lei, para
manutenção e. desenvolvimento dos
serviços coordenados, até o dia 15
(quinze) de janeiro de cada ano;
§ 2. o Serão reservadas em conta
especial da Junta· Administrativa
Rural, no Banco do Brasil S.A.,
Importâncias destinadas a satisfazer à condenação por sentença lrrecorrivel, em pagamento devido
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ao pessoal, por salários, férias e são de que participe qualquer dos
indenlzações referentes ao contra- Governos concordantes, será essa
to de trabalho. A Junta fixará em atividade incorporada aos serviseus orçamentos anuais e nos têr- ços articulados.
mos do regulamento do RegimenArt. 11. Os recursos de qualquer
to Interno a cota previsivel para autarquia, que no respectivo orçaêsse fim, nunca superior a 5%
mento tenham destinação ao
(cinco por cento) do total da ver- custeio de atlvldade. da competênba global de cada exerciclo.
cia dos serviços articulados, seArt. 6.o O· pessoal técnico e ad- rão, obrigatoriamente ·recolhidos
ministrativo necessário aos servi- ao Banco do Brasil S.A., na capiços articulados, será admitido sob tal do Estado contrata·nte, à disregime de tempo mtegral, segundo posição da Junta Administrativa
plano elaborado pela Junta Ad- Rural, para, por êsses serviços, seministrativa Rural; e ficará su- rem aplicados nas fina.lidades a
bordinado à Legislaçã.o do rrraba- que fôrem destinados.
lho, salvo os servidores públlcos
Art. 12. 11: instltuido no Mlnis·
requisitados.
tério da Agricultura .o Conselho
Pa.rágra!o único. Os téc;n:licos
jNacionwl de Produção Agricola,
admitidos pela Junta: Administra- const.ituído pelo Ministro da Agritiva Rural terão. proventos qüin. cultura, na qualidade de Presidenqüenais de 20% (vinte por cento)
te, e pelos seguintes membros efee serão C'Olltribuintes obrigatórios tivos, de ilibada reputaçíto e com
do IPASE.
notórios conhecimentos !"l.erentes
Art. 7.o Será adotado optativa· à finalidade d.êsse órgão:
mente o regime de tempo integral,
a> 5 (cinco) membros llscolhicom as vantagens proporcionadas dos na· forma do parágrafo 1. o
aos respectivos vencimentos, para dêste artigo:
o pessoal técnico dos quadros feb) 1 (um> -membro indicado
derais e estaduais, que, nos têrmos da lei referida no art. 1, pela Confederação Rural Brasileiar.eitarem servir sob a nova ordem ra:
c) 1(um) membro Indicado peadministrativa.
la
Sociedade Nacional de AgriculArt. 8. o Aos servidores em trabalho sob regime de tempo integral tura;
é taxativamente vedada qualquer
d) 1 (um> membro Indicado
acumulação de cargos ou funções pela Confederação Nacional do Cobem como o exerciclo de qualquer mércio;
atividade, além das que lhes são
e) 1 (um) membro Indicado
atribuidas no quadro a que per- pela Confederação Nacional da Intencerem.
dústria;
Art. 9.o Não poderão ser abrant> 2 (dois) membros ·indicados,
gidos pelos acordos de que trata
esta lei, os servidores de específi- em lista quádrupla, pelas Confeca competência da União, atlnen- derações Nacionais dos Trabalha·
tes à inspeção fitossanitárla, lns- · dores no Comércio, na Indústria,
peção de produtos de origem a·ni- nos Transportes Maritimos e Termal e flscallzação de importação restres;
e exportação de produtos agropeg) 1 (um) membro !ndicado ·
cuários.
pelo Conselho Nacional de EconoArt. 10. Sempre que seja celebrado acôrdo entre a União e Go- mia;
h) 1 (um) membro indicado
vêmo Estadual, ou a Prefeitura do
pelo
órgão federal incumbido do
Distrito Federal, sôbre qualquer
atividade de Instituição ou comis- Desenvolvimento
..
.... do Nordeste;
~

,. '
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i) 1 (um) membro indicado pe.
la Superintendência do Plano de
Valorização Econômlca da Amazônia.
·
0
§ 1. Os membros a que se refere
a alinea a serão escolhidos entre
os servidores req:ulsltacLos dos Estados, do Distrito Federal ou das
autarquias federais que, por sua
cultura clen tiflca e técnica sua
experiência ou especialização, possuam requisitos de. capacidade para o e.studo e trato dos assuntos
concernentes aos setores eLo estudo e pesquisas agronômlcas, da
produção vegetal, da produçã-o animal, de águas e energia, do servlç(J floresta·!, de frlgoriflcação, de
Irrigação, da conservação dos solos e outros recursos naturais, d.a
colonização, da economia e do crédito agrlcolas, 'de organização do
tra·balho e demais setores relativos à agricultura.
§ 2. 0 Os membros (efetivos) do
Conselho constantes das alíneas d,
e, /, g, k, i, serão Indicados em
lista triplice e os membros efetlvos do Conselho e os respectivos
suplentes serão nomeados pelo
Presidente da .R~públlca pelo prazo de 4 (quatro) anos renovável:;
pela metade de dois ·em dois anos,
podenoo ser reconduzidos.
§ 3. 0 No periodo inicial a metade .dos membros etetlvos será
nomeada por. dois anos. .
§ 4. ° Cada membro efetlvo terá
um suplente que será nomeado
dentre os nomes lncluidos nas listas tripllces e quádruplas de que
tratiUll a. alínea t dêste artigo e
seu parágrafo 2. o.
.Art. 13. O Presidente será substitui do em seus Impedimentos pelo Vlce-Presldente, êste, eleito
dentre os membros efetlvos indicados pelas Confederações.
Art. 14 O Conselho funcionará ·
com a presença. de 2/3 (dois terços) de seus membros, sendo· as
deliberações. tomadas por maioria,
e ca·bendo ao Presidente voto de
desempate.

1. 0 O Conselho reunlr~se-á
ordlnàriamente uma vez por mês
e, extraordinàrlamente, med.lan~
convocação do Presidente ou da
maioria de seus membros.
§ 2. 0 Apl!ca-se ao Presidente e
aos demais membros o disposto no·
parágrafo 2.o do art. s.o.
Art. 15. COmpete ao Conselho: '
al Elaborar, anualmente, os
planos de trabalho do Min!stério
da Agricultura;
b) elaborar: 1) os planos de
coordenação e articulação dos serviços d•o Ministério da Agricultura com. os dos Estados e do Dlstrlto Federal, previstos no artigo 1. 0 ; 2) estudos e projetos atinentes à cooperação com o Brasil, da Orga.nizaçãlo- das Nações
Unidas para Alimentação e Agricultura <F.A.O.l e de outras entidades Internacionais; 3) ·estudos e projetas de reorganização
dos Serviços do Ministério da Agricultura, visando atender ao aperfeiçoamento e maior rendimento
de seus trabalhos, e, de modo es- .
pecial, ao objetivo desta lei;
c) operar sôbre · todos os assuntos relacionados com a agri- .
cultura;
...
d) fiscalizar a .execução .dos
acordos d.e que trata esta lei e .
pronunciar-se sõbre os respectivos
planos de trabalho;
e) exercer. outras atlvldades decorrentes de sua flnalldade.
Art. 16. O Conselho terá uma
Sec $tar1a !Técnica, dirigida. por
um ·secretário Executivo e ·integrada por servidOres lotados ou .
requisitados· na forma da Legislação vigente.
·
Art. 17. Os Ministros da Agrt:
cultura, Fazenda, Viação e Obras
Públicas, das Relações Exteriores, ·
Trabalho, Indústria e Comércio e·
da Saúde designarão representantes junto ao C.N.P.A., cabendo
também aos Estados, Distrito Fe·
dera! e Territórios, e .às autarquias
e sociedades de economia, federais,
a faculdade de fazer·. Idêntica designação.
. ·· ·
§
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Parágrafo único. Os represen·
tantes de que cogita êste artig<>
poderão participar das Comissões
Técnicas do C.N.P.A., nos têrmos
de seu Regimento Interno.
Art. 18. O M1nlstérlo da Agri·
cultura manterá serviços de ensino,
experimentação e pesquisas agrico·
las de sua exclUSiva dlreção, como
instituições pa.tirões ou que tenham
programa de lnterêsse geral para
o Pais, bem assim organizações de
serviços centrais, que coorãenem
elementos para a orientação geral
das ativldades da pasta e sua divul·
gação.
.
Art. 19. Os créditos destinados
aos serviços do Ministério da Agri·
cultura serão considerados automàticamente registrados no Tribu·
nal de Contas e dlsponlveis, a partir da data da publicação da lei
orçamentária, para o correspondente exercicio.
Art. 20. Aa despesas para execução desta lei, que não puderem
ser atendidas pelos recursos normais atribuidDs ao Ministério da
Agricultura, serão .consignadas na
Lei Orçamentária ou custeadas me.
diante a abertura de créditos es.
peciais.
Art. · 21. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, em 15 de maio
de 1959. - Attmo Vivacqua.
Justificaçilo feita da Trlbuna.

'o SR. PRESIDENTE - O nobre
Senador Llno de Mattos lell da tribuna cinco requerimentos de infor.
mações que a Mesa defere, nos têr.
mos segudntes. (Pausa)
Vai ser lido projeto de lei encaminhado à Mesa pelo nobre sena.
dor Gilberto Marinho.
É

lido e aprovado o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO

N.o 15, de 1959
Dispõe sôbre o aprovettamen·
to dos servidores públicos civis

da União e das autarquitU fe.
derais transferidos de carreiras
que, posteriormente, toram be.
neficiadas por leis espectais.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 Os servidores públicos
civis da União e das autarquias
federais terão direito ao aproveitamento em vagas que ocorrerem
em carreiras beneficiadas por leis
especlais, das quais foram transfe.
ridos ex-otficto, ou em virtude de
readaptação.
§ 1.0 Dentro do prazo de trinta
dias após a publicação desta le~
os servidores interessados deverão
requerer, ao dirigente .do órgão
onde estiverem lotados, o seu apro·
veitamento.
§ 2.0 Havendo maJa de um lnte·
ressado, será aproveitado o que
contar mais tempo de serviço na
repartição, e, em Igualdade de condições, o que contar mais antlgüi·
dade na classe.
§ 3. 0 Não gozarão doo beneticlos
desta lei oa servidores readaptados por motivo d..e vocação.
·
Art. 2.0 Esta lei entra em vigor
na data de sua publicação, revo·
gadas as disposições em contrário.

I.

'·;

!
'

Justttlcatfva

trans·
feridos de carreira 63:·01'/lcfD, DO
Alguns servidores foram

mterêsse da administração.
Embora, a transferência ez.of.
!feto lndependesse de suas vonta·
des, nenhum apêlo fizeram à administração, pois, não podiam pre·
ver modificações ein carreiras que
sempre mantiveram, com as de·
mais, absoluta equivalência de ven·
cimentoo.
"Funcionário transferido ez.of.
ficio nenhuma restrição sofrerá
que lhe foram assegurados" - opi·
nou o DASP, no Processo n.o 968·
41. Conclui-se, logicamente, que o
servidor transferido de carreira
deve continuar na mesma situação
dos colegas não transferldoo. ·

f

I

i'
!;.

I

I

II
I

- 3iS'Ocmi o decorrer dO· tempo', entre·
tanto, leis especiais vieram bene·
flclar algumas carreiras, · modifi·
cando, para melhor, a ·situação dos
servidores não transferidos, e esta·
belecendo uma injusta disparidade
para os que o foram no lnterêsse
da administração.
O presente projeto visa a corrigir essa injustiça, posslbllltando
à administração dos órgãos públl·
cos, sem .aumento de qualquer despesa, e, dentro das vagas que ocor·
rerem, atender ao reclamo dos ser·
v! dores prejudicadoS.

Sala das Sessões, em 15 de maio
de 1959. - Gilberto Marinho.
O SR. PRESIDENTE - O pre·
sente projeto de lei vai às OOmls·
sões de ·Constituição e Justiça, de
serviço Público CivU e de Finanças.
Há outro projeto de lei chegado
à Mesa. (Pausa> .

Lido e apoiado, vai às OOmls·
sões de Constituição e Justiça
e de Finanças o seguinte:
PROJB'l'O DE LEI DO SENADO

N.o 16, de 1959
Retifica, sem ânus, a Lei n.O

3.487, de 10 de dezembro de
1958, que estima a Receita e
. fixa a Despesa da União para
o eiercfcio financeiro de 1959.

o Congresso Nacional, decreta:
Art·. 1.0 É feita, sem õnus para

a União, a seguinte retificação na
Lei n.o 3.487, de 10 de ctezembro
de 1958.
4.14 - Ministério da Educação
e Cultura- Adenda C.
Cooperação financeira da União,
para obras e equipamentos com a
educação primária, mediante con·
vênio com Municípios e entidades
privadas nas seguintes Unidades
da Federação:
24- Santa Catarina.

Onde se lê: Ginásio M'uniclpalSão José Batista - Campos Novos
- Cr$ 100.000,00 -Leia-se: Ginásio Municipal São João Batista Campos Novos - Cr$ 100.000,00
(pág. 402).
.
0
Art. 2. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará
em vigor à data da sua publica~ão.
Justificação

O presente projeto visa retiflcar,
sem õnus para a União, a denoml·
nação errónea de Ginásio Munlci·
pai São José Batista, de Campos
Novos- S.C. para Ginásio Muni·
cipal São João Batista, de Campos
Novos - S. C. tal como está registrado no Conselho Nacional do Ser·
viço Social.
Com a medida. proposta ficará
facilitada a execução orçamentá·
ria.
Sala das sessões, 15 de maio ·de
1959. - Saulo Ramos.
O SR. PRESIDENTE- A Mesa
resolve delegar ao Senador Novaes
Filho ·a representação do Senado,
para. falar em nome desta Casa
na solenidade da seBBão conjunta
do Congresso de 18 do co,rrente, às
16 horas e 30 minutos, para a recepção ao Presidente Sukarno, da
Indonésia.

ORDEM DO DIA
DtsCUJSsáo única do Projeto
de Let da C4mara n.0 232, de
1958, que assegura aos oficicifs
inativos e afastados das filetras
do Exército, com o curso completo das Escolas Superiores de
Preparação de Oficiais, o e:z:er.
cicio da protissfJ.o de agrlmen.
sor, tendo Parecer Favorável,
sob n.o 145, de 1959, da Comts.
são de Educação e Cultura.
O SR. PRESIDENTE - Em dls·
cussão.
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Não havendo quem per:a a pa.
lavra, encrerrarel a d1sc.ussão.
(Pausa>.

Está encerrada.
Em votar:ão.
Os Senhores Senadores que apro.
vam· o projeto, queiram permane·
cer sentados. (Pausa> .
Está aprovado.
:S: o seguinte o projeto apro·
vado, que VB.i à Sanção.
PROJJ:'.l'O

DE . LEI DA CWARA

N.o 232, de 1958
(N;0

3.301-C, de 1953, na Câmara

dos Deputados)

Assegura aos ofidals tnatfvos
e afastados das fileiras do Ezérdto, com o curso completo das
Escolas Superiores de Preparaçfto de Ofidats, o ezercfcfo da
prottssfto de Agrimensor . .

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o :S: assegurado aos oflcials .. tnatlvos e afastados das füeiras -do Exército, com o curso completo das Escolas Superiores · de
Preparar:ão de Oficiais, em que são
ministradas as disciplinas de TOpografia e Desenho T<lpográfico, o
exercicio da profissão de agrimensor.
.
.
Art. 2.0 · Para cumprimento do
disposto no artigo anterior, é ln·
dispensável, o registro regular no
Conselho Federal de Engenharia e
Arliultetura e a expedição por êsse
'órgão da respectiva carteira profissional.
Art. 3.o Esta lei entrará em vi·
gor na data de sua. publlcação, revogadas as disposições em contrário.

·

. DlsCtiJilsfto única do Bequertmento n.0 89, de 1959, em que
a. Comissão de $egurança Nadona! pede seja . sustado, nos
têrmos do art. 325, n.o 3, do
Beg!mento Interno;:.& 'curso do
Projeto de Lei da C4mara nú-

mero 333; de 1956 (que regula

o casamento de cabos e soldados do E:térctto, estendendo·
lhes os benefícios do· art. 102,
alfnea b, n.0 3, do Estatuto dos
Mtzttares) até a chegada; ao
Senado, de proposição e:tlstente sôbre o mesmo assunto, em
final de tramitação na C4mara
dos Deputados. (Projeto ntí·
mero 2.139-58).

O SR. PRESIDENTE- Em discussão.
Não havendo quem. peça a palavra, encerrarei a discussão.
<Pausa>.

Está encerrada.

Em votação.

Os Srs. Senadores que aprovam

o requerimento, queiram permanecer sentados. (PaUISa).
Está. aprovado. O projeto é retirado da Ordem do Dla, ficando
com a sua tramitação sustada.
Dfscussllo única do· Bequerf.
mento n.o 90, de_ 1959, em que
a Comf8sfto de Segurança Naclona! pede seja sustado, nos
têrmos do art. 325; n.o 3, do
Beg!mento Interno, o curso do
Profeta de Lei do Senado, n.o
12; de 1958, <que dá nova r e.
daç6.o ao inciso 3.o do art~ 15
do Decreto n.o 3.895, de e· de
teveretro de 1958) , até a chegada, ao Senado, de proposição
existente sóbre o mesmo assunto, em tfnaz de tramitaçllo
na C4mara dos Deputados.
(Pro1eto n.0 4 .427-A, de 1958) .'

O SR. PRJJSIDENTE- Em dis·
cusslo o requerlmenoo. <Pausa>.
Não havendo quem queira fazer
uso da palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Senhores senadores que aprovam o requerimento, queiram conservar-se sentados. (Pausa) .
Está aprovado.
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Plenário, fica sustada a tramitação
do projeto.
Discussão única do Requeri.
mento n.0 91, de 1959, em que
a Comissão de rSegurança Na.
cional pede seja sustado, nos
térmos do art. 325, n.O 2, do
Regimento Interno, o curso do
Projeto de Lei da Ctimara, n.o
315, de 1956, <que estabelece a
equtvaléncia entre os Cursos de
Formação de Sargentos da PO·
licla Mtlitar e do Corpo de Bombeiros do Curso de Comandante de Pelotão (Seção> do Exér.
cito), até que seja recebido o
pronunciamento do Ministério
da Aeronáu.ttca, pela mesma
Comissão, julgado necessário e
solicitado .
O SR. PRESIDENTE -

Em dis-

cussão o requerimento. (Pausa> .
Não havendo quem queira fazer
uso da palavra, encerro a dJs.
cussão.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o apro~
vam, queiram conservar-se sentados. (Pausa> .
Estã e;provado.
O projeto é retirado d.a pauta,
até que cheguem as informações
do :Mlnistérlo d.a Aeronáutica, soli~
citadas pela C<lmlssão de Segu~
rança Nacional.
Prtmetra discussão (com
apreciação da preliminar da
constitucionalidade, nos tér~
mos do arttgo 265, do Regi~
menta Interno> do Projeto de
· Let do Senado n. 0 3, de 1958,
que autoriza o Poder Executivo
a abrir o crédito especial de
Cruzeiros 5. 000.000,00 (cinco
milhões de cruzeiros)
como
auxilio à "Real Sociedade Clu~
be Gtnálrttco Português", pa.
ra reconstrução elo seu teatro
(apresentado pelo Sr. Alen~
castro Guimarães), tendo Pare.

cer sob n.o 144, de 1959 da Co~
missão de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE- Em discussão a prellmlna·r da constltucionalldade .

Não havendo quem peça a pala~
vra, ·encerrare! a diseussão. <Pau.

sa).

Está encerrada.
Em votação. ·
Os Srs. Senadores que aprovam
o parecer, queiram permanecer
sentados (Pausa) .
Está aprovado. Fica rejeitado o
projeto.
:S: o seguinte o projeto re.
jeltado, que vai ao Arquivo:
PROJETO DE LEI DO SENADO'

N.o 3, de 1958
Au.tortza o Poder Executivo
a abrir o crédito especial de
Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros>, como auxílio à "Real Sociedade Clube
Ginástico Português", para reconstrução do seu teatro.

Presidente da Repúbllca;
Faça saber que o C<lngresso Nacional decreta e eu sa·nclono a seguinte 'lei:
Art. 1. 0 Fica o Poder Executivo
autorizado a abrir, no Ministério
da Educação e Cultura, o crédito
especial de Cr$ 5.000.000,00 (cinco
milhões doe cruzeiros) , destinado a
auxiliar a Reai Sociedade Clube
Ginástico Português na reconstrução de se.u teatro, destruido por
um Incêndio, em 17 de maio de
1957.
'
Art. 2.o Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogados para êste fim o c!.lsposto no a·rt. 1. 0 do Decreto-lei número 4.657, de 4 de setembro doe
1942, e demais disposições em contrário.
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art. 265 do Regimento Interno) do .Projeto de Lei do Senado n. 0 7, de 1959, que dispõe sôbre a franquia postal e
telegráfica para os Partidos
Políticos. Nacionais (apresentado pelo SenaãOr Caiado de
Castro), tendo Parecer sob número 133, de 1959, da Comissão de Constituição e Justiça,
pela inconstitucionalidade.

O SR. PRESIDENTE - Há pedido de adiamento.
O projeto já sofreu :um adiamento, mas o Regimento admite
outro de conformidade com o disposto no artigo 274, § 2. 0 , desde
que não seja por prazo superior ao
primeiro e sjlja aprovado por dois
terços dos presentes.
Vem à Mesa, é lido e aprovado o seguinte:
UQt1ERIMENTO

N. 0 105, de 1959

Nos têrmos dos arts. 212, letra l,
e 274, letra b, do Regimento Interno, requeiro adiamento da 1. a
discussão do Projeto de Lei do Se-

nado n. 0 7, de 1959, a fim de ser
feita na sessão d.e 22 do corrente.

Sala das Sessões, em 15 de maio
de 1959. - Novaes Filho.
O SR. PRESIDENTE- Em obediência ao voto do Plenário retl·
ro o projeto da Ordem do Dia
para . relnclui-lo na sessão de 22
do mês em curso.
.

Discussão única do .Requerimenta n. 0 93, de 1959, do Sr.
· ,Senador João Vtllasbôas, solt. citando, nos têrmos do artigo 171, n.o ·1, do Regimento
Interno, inclusão em Ordem
do Dia do PTo;eto de Lei do
senado n. o 48, de 1956, que declara 1sentos de sanções d1sci-

plinares os m1.Zttares reformados e os das .Reservas das Fôrças Armadas.

O SR. JOAO VILLASBOAS (Pela ordem) - <•> - Sr. Presi·
dente, pedi a palavra para re·querer a retirada do meu . requerimento da Ordem do Dla.
Faço-o porque o nobre Lider
da Maioria nesta Casa, ·hoje
em entendimento comigo, declarou que o nobre Relator do projeto de Lei ao senado número 48,
de 1956, na COmissão de COnstituição e Justiça, o digno Senador
Jefferson de Aguiar, está com seu
parecer pronto para apresentar, na
próxima semana, àquele órgão. Em
atenção; portanto, à .solicitação
do Lider da- Maioria e ao nobre
Relator do projeto, requeiro a Vossa Excelência, seja retirada a ma·
térla da Ordem do Dia. <Mu.fto
bem!).

O SR. PRESIDEN'I'E - Proc-:!dendo de acôrdo com sua· competência regimental, a Mesa de·
fere o requerimento do Ilustre Senador João Vll!asbôas.Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Não há ora·cklr Inscrito para esta oportunidade. <Pausa>.
Nada mais havendo que tratar,
vou encerrar a sessão.
Designo para a próxima aua·rtafelra a seguinte
·
ORDEM DO DIA
1 - Discussão única do Projeto de Resolução n·.o 19, de 1957,
que suspende a execução da .Lei
n.o 2.970, de 24 de novembro de
1956, visto haver sido declarada
inconstltuclonal pelo Supremo
Tribunal Federai (projeto oferecido pela Comissão de Constituição e Justiça em seu Parecer número 563, de 1957) .
Nota - Projeto retirado da Ordem do Dia na sessão de 2-12-57,
em virtude do Requerimento número 685-57, do Sr. Senador Mem
( •) - Nno foi ·revia lo Ji<lo orutlar,
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de Sá, no sentido de ser solicitada

Nacional pela aprovação; e de FI~
nanças, pela rejeição.
premo II'ribunal Federal a
Nota - Projeto retirado da Orsa do texto dOs acórd®s proferi~ dem dD Dia na sessão de 23-1-1959,
dos pelo mesmo Tribunal desde o par111 nova audiência dos MinistéInicio da vigência da Constitui~ rios da Viação e da Guerra (dilição, que declararam a lnconstltu- gência requerida pelo Sr. Senacionalldade de leis e decretos.
dor Lameira Bittencourt e já cum~
2 - Discussão única dD Proje- prida).
w de Resolução n.o 9, de 1959, que 4 - Primeira discussão (com
concede exoneração a Adolpho Pe- apreciação preliminar de constiturez do cargo de .Taquígr111fo "N", da cionalidade, nos têrmos do artigo
Secretaria do Senado Federal (pro- 265· do ~glmento Interno> do
Jeto oferecido pela COmissão Di- Projeto de Lei do Senado n. 0 · 7,
retora como conclusão do seu Pa~ d-e 1959, que dispõe sõbre a franrecer n. o 151, de 1959) .
quia postai e telegráfica para os
3 - Primeira discussão do Pro~ Partidos Politicas Nacionais (aprejeto de Lei do Senado n. 0 6, de sentado pelo senador Calado de
1952, que cria a COmissão Cons~ Castro) · tendo Parecer sob nútrutora da Ferrovia Rlo Negro-Cai mero 133, •de 1959, da COmissão de
e dá outras providências; tendo Constituição e Justiça, pela 111Pareceres <ns. 610, de 1952; 596, constl tucionalldade .
597 e 617, de 1958) das COmissões:
de constituição e Justiça, pela
Está encerrada a Sessão.
constitucionalidade; de TransporLevanta-se a sessão às 16
tes Comunicações e Obras Públihoras e 10 minutos.
cas pela rejeição; de Segur111nça
do Sr. Ministro Presidente do

Su~
remes~

.

'

..

28.8 Sessão da 1.8 Sessão Legislativa, da 4.a Legislatura,
em 20 de maio de 1959
PRI!lSIDt2NCIA DO SENHOR CUNHA l!ELLO

As 14 horas e 30 minutos, acham·
se presentes os Srs. senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
Vlvaldo Lima.
Lameira Blttencourt.
Zacharias de Assumpção.
·
Vlctorlno Freire .
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Leônldas Mello.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Menezes Plmentel.
Sérgio Marinho.
Reglnaldo Fernandes.
Argemlro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Freitas Cavalcantl.
: &llvestre Péricles.
· Lourlval Fontes.
Jorge Maynard.
Herlbaldo Vlelra.
Lima Teixeira.
Attillo Vivacqua. ·
Ary Vlanna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto ..
Calado de Castro.
Benedlcto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campqs.
Moura Andrade.
Llno de Mattos.
Padre Calazans.
Pedro Ludovico.
Coimbra Bueno.
Tadano de Mello,

João V1llasbôas.
F111nto Müller.
Fernando Corrêa.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallottl.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guldo Mondln - (49) .
O SR. PRESIDENTE - A lista
de presença acusa o comparecimento de 49 srs. Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a sessão.
Vai ser Ilda a Ata.
Sr. Quarto .Secretário,
servtndo de 2.o, procede à leitura da Ata da sessão anterior, que, posta em dtscussão,
é'sem debate aprovada.
O

o Sr. Segundo secretário,
servindo de 1.0 , M o seguinte
EXPEDIENTE
Mensagens
Do Sr. Presidente da República,

ns. '52 e 54, acusando e agrade~
cendo as de ns. 15 e 13, do Congresso Nacional, relativamente à.
aprovação dos vetos ao projeto
de lei que dispõe sôbre o Código
do Ministério Público do Distrito
Federal e dá outras providências,
e que diSpõe sôbre o pagamento
e aplicação dos recursos orçamentários destinados à. educação primária complementar; · e n. 0 28, do
Senado, capeando autógra.fo . eLo
Decreto Legislativo n. o 2, de 1959.

!.
1.
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Ainda: do Sr. Presidente da Re~
pública n. 0 55, restituindo autó~
grafos d$ partes vetadas pelo
Presidente da República e mantl~
das pelo Congresso Nacional, do
Projeto que se transformou na Lei
n. 0 3.502, de 21 de dezembro de
1958, já promulgado.

- Que tengo complacencla tras~
mltlr a V. E., expresando!e mls
autas distinguidas conslderaclones.
Juan Manuel Pena Prado.
Presidente Prlmera Conferencia
Interparlamentaria Americana.
Ofictos

Telegrama
Con~
Ameri~

Do Presidente da: Primeira

ferêncla Interparlamentar
cana, com o seguinte teor:
RDW 304
Lima Peru Ghr Puntuatlon
Cntd 221/219 18.334P;
Excmo. Sefior Presidente Senado Federal Rio de Janeiro;
La Prlmera Conferencia Interparlamentada Americana, en seslon hoy, aprobo slgulente moclon
de ordem de! dia: Que la Delegacion de! Brasil, ha prestado eminentes servlclos para la Constltu~
clon de! Grupo Regional Interparlamentario America·no, al formular los ante~proyectos de! estatuto y relamento, documentos que
demuestra amplia capacidad de
sus autores y senslbl!ldad en la de.
fensa de los postulados democraticos: y !e tributan un voto de aplauso y de reconoclmlento, y pldem
que se trasmlta este acuerdo
cab!egraflcamente a los Presidentes de la Câmara de Dlputados y
dei senado Federal de! Brasil. (Firmado> . - Celestino Manchego Munoz, Delegado de! Perú. Rodolfo Weldmann, Delegado de
Argentina. - Adolfo Contte, Delegado de Argentina. - F!orenclo
Gallegull!os, Delegado dei Chile.
- Enrique Rlera, Delegado de! Paraguay, - José M. Montoya, Delegado de los Estados Unidos de
América. - P'ernando Juarez Aragon, Delegado de Guatemala. Manuel Moreno Sanchez, Delegado de México - Carlos Guzman
Pereyra, Delegado de Bolívia. Armando Pena Quesada, Delegado de E! Salvador. - Alejandro
Abaunza, Delegado de Nicar agua.

Do Presidente da Câmara Municipal de Presidente Prudente,
São Paulo, cornunlcanoo haver
aquela Casa Legislativa incluído
em Ata da sua sessão de 30 de
abril um voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senador Georglno Avelino.
Da Câmara dos Deputados, nú~
mero 585, como segue:
Rio de Janeiro, 15 de maio de
1959.
N,O l585:
Encaminha Projeto de Decreto
Legislativo à promulgação.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de enviar a Vossa Excelência, para os fins constitucionais, o Incluso Projeto de
Decreto Leglsla·tlvo do Congresso
Nacional que autoriza o Vice-Presldente d.a República a se ausentar do País.
.
Aproveito o ensejo para renovar
a Vossa Excelência os protestos da
minha elevada estima e distinta
consideração. - Raniert Mazzillt
- Presidente da Câmara dos
Deputados.
~
- dos Procuradores da Justiça dos Estados de São Paulo
e Paraná, nos segutntes t8rmos;
Ministério Público do Estado de
São Paulo.

Procuradoria Geral da Justiça do
Estado
São Paulo, 8 de maio de 1959
N.O 870-59.

Senhor Senador:
Apresso-me em responder o seu
ofício de 27 de abril p. passado,
comunicando a V. Exa. que em
nome de Arthur Borges Maclel FI-
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Pelo 1. 0 Distribuidor A 1.a Vara Criminal, em 14 de
julho de 1957.
A 7.a Vara CrimJnal, em 19 de
maio. de. 1949.
.
.
A 8.a Vara Cr1m~l, em 9 de
janeiro de 1950.
A s.a Vara Crtminal, em 12 de
malo de 1950.
Pelo 2. o Distribuidor A s.a Vara Criminal, em 1 de
dezembro ·.de 1952.
Valho-me do ensejo para apresentar a V. Exa. os protestos de
meu elevado aprêço e distinta consideração. - CO.ntUdo de Moraes
Leme Júnior, Procurador Geral da
Justiça do Estado.
PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO

Gabinete n.o 345
Curitiba, 8 de maio de 1959.
Senhor Secretário:
Em resposta ao seu oficio sob
número 166, de 27 de abril transato, a propósito do requerimento
número '15, de 1959, formulado pelo Senador Gaspar venoso e deferido pela Presidência do Senado
Federal, tenho a hDnra de encamJnhar a Vossa Excelência as inclusas certidões, num total de quatro (4), as quais esclarecem a
situação de Artur Borges Maclel
Filho, relativamente a processos
criminais contra o mesmo intentados na justiça do vizinho Estado de São Paulo e perante a 3.a
Vara- Criminal da Comarca de
Curitlba.
Valho-me da oportunidade para apresentar a Vossa Excelência
os protestos de minha alta estima
e distinta consideração.
Atenciosamente, - Ary Florêncio Guimarã!es, Procurador Geral
do Estado.

TRIBUNAL DE JUSirJ:ÇA DO ESTADO DO PARANA
O Bacharel Romeu. Fellpe BacelIar, Dlretor Secretário do Tribu·
nal de Justiça
oettiflca, a pedido V'erbal da
Procuradoria Geral. do Estado, que
revendo no Serviço de Cartório da
Divisão Judiciária os Autos de Re·
presentação Criminal n.o 3-58, de
Curitiba, em que é requerente: Ar·
tur Borges Maclel Filho, contra ato
do Senhor Moysés Luplon, Oswal·
do Wanderley da Costa, Eduardo
Oleski, Sady SUva·, Enio Pepino,
João M. de Carvalho e S.I.N.
O.P ., dêles às fls. 99v e lOOv.,
consta o seguinte: -Emblema· do
Estado de São Paulo. Poder Judl·
ciár1o. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O Bacharel
Ulplano da Costa Ma-nso, ~cre
tárlo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Pa'Ulo, Cer·
tlfica, a pedido do Sub-Procurador Geral d.o Estado, que revendo
nesta Secretaria a seu ca-rgo os
Autos de Revisão cr1m1na1 núme·
ro 50.875 da comarca àê São Paulo em que é peticionário Artur
Borges Maclel Filho, dêles verificou constar o Acórdão do teor seguinte: - Fls. 20- Acórdão Vistos, relatados e discutidos êstes Autos de Revisão Criminal nú·
mero 50. 875, da- comarca de São
Paulo, em que é peticionário Artur Borges Maciel Filho: Acordam em Câmaras Cr1m1nlli1s COnjuntas do Tribunal de Justiça, por
unan1mJdade de votos, indeferir o
pedido. O petlclonárlo cond.enaiio
pelos crimes de estellonato e de
falênci.a, alega· que o ato ilicito
que deu causa ao processo de estelionato é o mesmo que causoulhe a decretação da falência e
conseqüente pena, razão pela qual
pleiteia a absolvição com relação
ao primeiro crime. Não procede a
sua alegação. O conjunto probatório evidencia ter êle se estabele.cid.o nesta Capital com B: firma
"A Borges Maclel Filho", exploran-

I

I
)

I

do o ramo de ferragens, tinta e suas atividades como· comerclàli·
outros produtos congêneres. Or- te. Portanto, o estelionato comeganizou o seu estabelecimento co- tido não foi ca:usa da decretação
mercial com o evidente objetivo de da falência, visto que as causas
obter vantagem iliclta contra os determinantes desta foram as já
credores, mediante fraude e atos relatadas, que se enc·ontram no
ilícitos, quer apresentando falsas laudo do perito contabUista· e foreferências, quer aparentando ram evidenciadas pelo Dr. Curaprosperidade, com exagerado vul- dor Fiscal das Massas Falidas; ccmto de movimentaçã-o de negócios. seqüentemente, não se pode falar
Contando com a conivência de que o peticionário foi punido duas
dois lnd1viduos, Iniciou sua:s ati- vêzes pelo mesmo fato, com violavidades no mês de novembro d.e ção ao principio do non bis ln
1947, fêz aquisição d:e mercadorias idem . Mas, aind:l. que verdadeiras
a crédito, vendeu o que pôde à fôssem as suas alegações, o &eu pevista, embolsando o dinheiro apu- dido não encontraria: apoio legal.
rado e dois meses depois vencidas Primeiro, porque o fato que deu
e nio pagas as primeiras dividas, azo à condenação pelo crime de
!teve a sua: fa1ência decnetada. estellonato não foi o causador da
Nesse pequeno prazo de especula- decretação da quebra. E nem poção, desviou grande parte do es- deria ensejá-la, visto que se tratoque de mercadorias, assim como ta de especulação estranha ao gicl.tlapidou o numerário referente ro do seu negócio. Mas, ainda que
ao pr•oduto das vendas efetuadas. tivesse entremeado o fato em sua
Daí ter sido incriminado pelo cri- a;tividade mercantil, mesmo assim
me de falência. Foi durante êsse não prevaleceria a tese que defenperíodo de especulações ilicltas que de porque, por fôrça do que distambém se viu processado pelo põe o art. 192 da Lei de Falêncrime de estellonato. Em fins de cias, se o fato previsto na lei fa.
dezembro de 1947, entrou em en- limen tar constl tui crime por si
tendimento com um certo comer- mesmo Independentemente da deciante da Bahia, e que se encon- claraçã·o da falência, teria aplicatrava nesta Capital, de quem ad- ção ao caso a regra do art. 51, paquiriu um caminhã·o . Pagou pe- rágrafo 1. 0 do Código Penal. Sequena lmport.ãncia à vista e o gundo essa regra, duas hipóteses
restante mediante titulo. Mal podem ocorrer. A primeira, quanobteve os documentos de proprie- do o agente, media-nte uma só ação
dade do veiculo, tratou de ven- pratica dois ou mais crimes, a que
dê·lo por preço bem inferior ao da se comlnam penas privativas de
compra e não resgatou o titulo, Ilberdad·e. A segunda, quando a
praticando, d:essa forma·, modali· ação é dolosa e os crimes concordade de estelionato já multo co- rentes resultam de designios autônhecida e aplicada aos incautos. nomos. Na primeira hipótese, há
Por êsse crime, também foi con- aplicação da pena mais grave, mas
denado. Não se pode, pois, ad- aumentada de um sexto até memitir que o ato criminoso come- tade. Na segunda, ocorre a cumutido pelo peticionário, lesando o lação de penas, ou seja, o c lncomerciante na· compra do cami- curso material. No caso, se tivesnhão, tenha sido a ca.usa de sua. se ocorrido o fato alegado pelo petiruína e da decretação de sua fa· cionário, ter.se-!a a segunda hipó.
lêncla. Essa compra foi fel ta por tese, do concurso material, de moêle quando geria· os seus ruinosos do que, de forma alguma, a sua
negócios, como Igualmente, outras proteção poderia ter guarida na
transações com automóveis foram lei. Por êsses fundamentos, lhe é
feitas, tudo marginalmente às indeferido o pedido. Custas na
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forma da lei. São Paulo, 8 de fevereiro de 1957. (a:. a.) Olavo Guimarães, Presidente com voto. Hoeppner Dutra, Relator. Dlmas
de Almeida, Revisor. Vasconcellos
Leme. Thrasybulo de Albuquerque.
Otávio Lacorte. Arruda Sampaio.
Souza Queiroz. certifica mais em
brev·e relatório que o acórdão retro transitou em julgado. O referido é verdade e dá fé. Nada mais se
oontinha em ditas peças do que dá
fé. São Paulo, 5 de dezembro de 1958.
Eu, (a) Iracema B. Vezzalll, escriturária, datilografei, conferi e assino. Eu, (M Ernani Seixas Martlnelli, Sub-Secretário do Tribunal
de J~tiça do Estado de São Paulo, :pelo Sr. Secretário, súbscrevi .
Isento de selos - Pedido do Sr.
Sub-Procurador Geral oo Estado.
Eu, Márcio Ferreira da Luz, datilografel a presente Certidão. Eu,
Alceu Frare Baptista, Diretor da
Divisão Judiciária·, a fiz extrair.
Curitiba, 8 de maio de 1959. Eu,
Romeu F. Ba:cellar, Diretor secretário, dou fé. Isenta de selos e
custas ex-vi-Zegis.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARANA
O Bacharel Romeu Felipe Bacellar, Diretor Secretário do T.ribu·
nal de Justiça
Certifica, a pedido V·erbal da
Procuradoria Geral do Estado, que
revendo no Serviço de Cartório da
Divisão Judiciária os Autos de Re·
presentação Criminal n. o 3-58, de
Curitiba, em que é requerente:
Artur Borges Maciel Filho, contra
ato do Senhor Moysés Lupion, Oswaldo Wanderley da Costa, Eduardo Oleski, Sady Silva·, Enio Pepino, João M. de Carvalho e S.
I.N.O.P., dêles às fls. 98 consta
o seguinte: - Emblema do Estado de São Paulo. Poder Judiciário. Palácio da Justiça. Siilo Paulo. Eu, Francisco Medeiros Muniz,
escrivão do Cartório do 1. o Oficio
das Execuções Criminais da Comarca da Capital de São Paulo

etc. Certifico, atendendo a pedido verbal do Exmo. Sr. Dr. Pro~rad·or Geral do Estado do Paraná qu·e, revendo em o Ca·rtório a
meu cargo os autos de execução
de sentenças, verifiquei constar os
de ns. 24.029 e 36.675, referentes
ao sentenciado Artu Borges MacieZ Filho, brasUeiro, casado, natural de Anton!na, Estado do Para·
ná, filho de Artur B·orges Maelel
e d·e Maria Rosa Maclel, comerciante, com 39 anos de idade (em
1948), condenado às seguintes :pe.
nas: "2 anos, 6 meses e 15 dias de
reclusão", sêlo penitenciário de
Cr$ 50,00, metade .das custas processua·is, pelo M. Juiz de Direito
da: 5.a Vara Criminal, em 30 de
dezembro de 1950, como Incurso
nos arttg.os 186 n. o IV e 188, núm-ero II do Decreto-lei 7. 661, de
1945, cuja sentença transitou em
julgado em 3 de abril de 1952; "4
anos de reclusão", multa de Cruzeiros 5. 000,00, taxa penitenciária
de Cr$ 200,00 e custas do Processo, pelo M. Juiz de Direito da 7.a
Vara Criminal, em 29 -de fe'V'llreiro de 1952, como incurso no artigo 171 c/c. o artigo 25, ambos do
Código Penal, cuja sentença transitou em julgado em 25 de junho
de 1952. Certifico finalmente que
o sentenciado supra encontra-se
foragido com mandados de Prisão expedidos pelas vara·s Criminais, acima referidas. Nada mais.
O referido é verdade e dou fé.
São Paulo, 5 de dezembro de 1958.
Eu, (a) Francisc.o Medeiros Muniz,
Escrivão, subscrevi. Eu, Márcio da
Luz, datilografei a pres·ente Certl·
dão. Eu (a) Alceu Frare Baptista,
Diretor da Divisão J.udiciária, a
fiz extrair. Curitiba, 8 de maio
de 1959. Eu, Romeu F. B•acellar,
Dlretor Secretário, dou fé. Isenta
de selos e custas ex-vi-Zegis.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESITADO DO PARANA
O Bacharel Romeu Feiipe Bacellar, Dlretor Secretário do Til·
bunal de Justiça

I
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Procuradoria Geral d·o Estada, que
revendo no serviço de Cartório da
Divisão Judiciária os Autos de :RJe.
presentação Criminal n. o 3-58, de
Curitlba, em que é requerente:
Artur Borges Maciel Filho, contra
ato do senhor Moysés Lupion, Os·
waldo Wanderley da Costa, Eduardo Oleski, Sady Silva, Enio Pepino, João M. de carvalho e S.I.N.
O.P., dêles às fls. 95v a 97, consta o seguinte: -Emblema· do Estado de São Paulo. Poder Judidãti.lo. Pl!jlácio da Justiça, São
Plliulo. Ruben de Souza :aocha,
Serventuário vitaliclo do Cartório
do primeiro Oficio Criminal desta
Comarca de São Paulo; Estado de
São Paulo etc., Certifica, a pedi·
do da Procuradoria Geral d.a Justiça do Estado do Paraná, que, revendo em o cartório a seu cargo
os autos de processo-crime que o
Ministério Público moveu a Artur
Borges Maciel Filho, com 39 anos,
filho de Artur Borges Maciel e de
Maria Riosa Maciel, natural de Antonina, no Estad.o do Paraná, comerclário, e outros réus, distribuído em 14 de julho de 1947, denunciado como incurso no artigo 171
do Código Penal, e condenado à
pena de um ano de r·eclusão, multa de três mil cruzeiros, taxa penitenciária de cem cr.uzelros e
custas do processo, por respeitável sentença do MM. Juiz de Direito da 1. a Vara criminal datada
em 27 de outubro cte 1949, sentença
·essa da qual apelou o réu para o
Egrégio Tribunal de Justiça dlo.
Estado que, pelo venerando Acórdão de 10 de agôsto de 1951 da
Calenda Terceira Câmara Criminal, da qual são: Presidente com
voto o Desembargador Márcio Munhoz; Relator o Desembargador
VasconceLos Leme; o 'Terceiro Juiz
o Desembargador José Augusto Lima, negou provimento ao recurso
para confirmar a referida respei·
tável sentença apelada, dos mesmos autos às fls. 274 usque 275
verso, verificou constar a meneio-

nada respeitável sentenca do teor
seguinte: ~'Vistos. A Promotoria
PúbUc-a denuncio·u a êste Juizo
Artur Borges Maclel Filho, Er·
nesta de Simone e Armando Luizi, como incursos no art. 171 do
Código Penal pelos seguintes fatos
delltuosos: No dia 8 de fevereiro
de 1947, a vítima Vittorlo Clnlno
foi procurada nesta Capital por
Artur Borges Maclel Filho que lhe
propôs a venda de um terreno de
10 metros por 40 situado na rua
Stella, nesta capital, junto ao pré·
dlo n. 0 454, terreno êste que dizla
ser d,e propriedade de Ernesto Simone, mas do qual tinha escritura particula;r de compromisso conforme o documento de fls. firmado por Armand·o Luizi procurador
dêste. Ultimada a transação, dois
dias depois Artur Borges deu à
vítima Vittorio Cinino o recibo de
Cr$ 80. ooo,oo de fls. 10, relativo à
transferência do seu alegado direito sôbre o terreno, recebendo
em pagamento, Cr$ 20.000,00 em
dinheiro, Cr$ 10.000,00 em cheque
contra o Banco Lar Brasileiro e
um automóvel marca "Packard"
modêlo 1939, motor n.D. 14.480-A,
avaliado em Cr$ 50.000,00 de propriedade da vítima. Todavia, na
data convencionada para es~ritu
ra definitiva 20 de fevereiro, ninguém apareceu para óutorgâ-la
descobrlncLo-se, em seguida, que
o terreno aludido não era de Ernesto e que os três indiciados como tudo faz certo, estavam conluiados para iludirem a boa fé da
vítima, a fim de obterem, em seu
prejuízo, vantagem Ilícita, sendo
que o automóvel foi logo vendido
a Batista Sartl em cujo poder a
Policia o apreendeu .. Subindo a
êste Juízo o Inquérito policial, a
Promotoria Pública requereu a
prisão preventiva dos acusados
concordando com o pedido da autoridade policial que foi decretada por êste juízo. Citados por edi·
tal, prêso Artur Borges Maciel Fi·
lho, o sumário de culpa com o seu
interrogatório e defesa prévia, no-
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Por êste Juizo. Foi lmpetrado ha·
beas-corpus a favor de Artur Borges Maclel Filho, e inquiridas, quatro testemunhas de acusação. O
denunciado Ernesto de Simone requereu a revogação de sua· prisão preventiva, com o que concordou a Promotoria Pública;, o mesmo fazendo Armando Lulz1, sendo
deferido por êste Juizo. Prestaram
seus depoimentos duas testem'll·
nhas de defesa Artur Maclel e uma
referida, juntos os documentos de
fls. 234 a 237, 241 e 242. A Promotoria Pública, em razões finais
opinou pela condenação dos · denunciados, secundado pelo Dr. As·
slstente. A defesa de' Ernesto SI·
mone procurou demonstrar o direito do seu constituinte não tendo interferência no negócio realizado entre Maclel Filho e a vítima, pedindo a; sua absolvição. A
defesa de Armando Luizi pediu a
sua absolvição por falta de prova
de sua cumplicidade no delito e
o denunciado Artur Borges Maclel
Filho pelo seu defensor Impugnou
as provas colhidas, sendo pessoa
de bons antecedentes e 'lima viti·
ma dos co-réus, pedindo também
a sua absolvição. Interrogado Armando Luizl a fls. 256 e Ernesto
Simone a fls. 260, sendo dada vista dos autos às defesas respectivas
a fls. 262-264 e à Promotoria Públl·
ca ·a fls. 265 e à Assistência a fls .
. 266, e as defesas a fls. 266v e 267v.
Sendo-me os autos conclusos, bem
apreciando as provas colhidas no
processo, passo a· decidir. O inquérito policial com uma exuberância de documentos, precedidos
do auto de exibição e apreensão a
fls. 9 e auto de verificação e
apreensão a fls. 30, de depósito a
fls. 32 com os de~imentos de três
testemunhas e folhas de a·ntecedentes dos denunciados concluiu
que o delito praticado infringia o
Código Penal pedindo a prisão
preventiva dos acusados. De fato;
o recibo de Cr$ 60. ooo,oo de fls. 10
assinado 'por Arma;ndo Luizi, CO·

mo procurador de Ernesto Si·
mone, como sinal e principio de
pagamento do preço de cruzeiros
80.000,00 dado a Artur Borges Macioel Filho, bem como o d.e Cruzeiros 80. 000,00 passado por Artur
Borges Maciel Filho à vitima Vittorio Cinino positivam a trama criminosa dos três denunciados a fim
de ilaquiar a boa fé da vitima. O
primeiro traslado de escritura de
declaração e comparecimento da
vitima Vittorio Cinino no Cartório do 17. 0 Tabelião Armando Bailes, prova que foi iludida na sua
boa fé. A procuração outorgada
por Ernesto Simone a Arman.
do Lulzi no Cartório do 9. o· Tabelião Dr. José VIcente Alvares Rubião prova a combinação feita entre ambos para a prâtica do delito. O certificado de propriedade
de veiculo a motor de Batista Sarti
a fls. 26 e o registro digo, e o pagamento de impostos de taxas sôbre veículos de uma "Packard" a
fls. 27 adquirida ao denunciado
Artur de Maclel Filho. O auto de
verificação e apreensão a fls. 30
completa a referida prova, con·
cluída com o auto de depósito a
fls. 32. A Prova testemunhal de
acusação esclarece, perfeitamen.
te, a denúncia de fls. 2, corroborada com as fls. de antecedentes
dos denunciados Borges Maclel e
Ernesto Simone, êste reincidente
no crime. A fuga dos denunciados, durante a vigência do decreto de suas prisões preventivas
é um elemento positivo de culpabilidade, porquanto: "Quem não
tem culpa, não foge". Denunciados, deveriam apresentar-se de viseira erguida neste Juizo a fim de
se defenderem e só o fizeram após
a revogação daquela medida judlclârla, tendo, ainda, o Egrégio Tri·
bunal de Justiça do Estado negado
o habeas.corpus lmpetrad·O pelo
denunciado Artur Borges Maciel
Filho, conforme se verifica a· fls.
221. A vista do exposto e mais do
que consta dos autos: julgo proce.
dente a denúncia e condeno a Ar·

I!
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prir a pena de reclusão de um contra ato do Sr. Moysés Lupion,
ano, a pagar a multa de Cruzei- Oswaldo Wanderley da Costa, Edu·
ros 3.000,00 a taxa de ·penitenciá· ardo Oleskl, Sady Silva, Enio Peria de Cr$ 100,00 e as custas em pino, João M. de .Carvalho e S.I.
proporção; condeno a Ernesto N.O.P. dêles às fls. 101, consta o
Simone, como reincidente, à. pe. seguinte: Emblema · da Repúbll·
na de reclusão por dois anos, a ca. Repúbllca d.Os Estados Uni·
pagar a multa de Cr$ 5.000,00, a dos do Brasil. Estado do Paraná .
taxa penitenciária de Cr$ 100,00 e Nicolau Padllha da Costa. Escri·
as custas do processo em propor· vão VltaUclo da 3.a Vara Criminal
ção; condeno a Armando Luizi à da Comarca de Curitlba. Certifico
pena de reclusão de Um. ano, a a pedido verbal do Excelentlssimo
pagar a multa de Cr$ 3.000,00, a Sr. Desembargador Procurador
taxa penitenciária de Cr$ 100,00 e Geral do Estado, que revendo em
as custas do processo, em propor- meu Cartório o processo-crime núção. Lance, o escrivão, os nomes mero 1.490, em que são, autora: a
dos réus no rol d.Os culpados, ex- Justiça Pública e réus Artur Mapeça contra êles mandados de pri- ele! Filho e outros, nêle à.s fls. 92
são respectivos, fazendo a·s devi· verso a 94 encontra-se a respeitádas comunicações. P. Intimem- vel Sentença do MM. Doutor Juiz
se: São Paulo, 27 de outubro de desta Vara, datada· de oito de mar1949. Plinio Gomes Barbosa" Na- ((O de mil novecentos e trinta e
da mais se continha em a referida
nove, que condenou o referido, Ar·
respeitável sentença para· aqui tur Borges Maciel Filho a DOIS
bem e fielmente transcrita do ori- ANOS E SEIS MESES de prisão
ginal, ao qual me reporto e dou celular e multa de doze e meio por
fé. São Paulo, 5 de dezembro de cento ao dano que poderia resul·
1958. Eu. (a) Silvia Olegárlo da tar com a falsidade grau médio
C()sta escrevente o datllografel. do art. 258 da Consolidação das
Eu, (a) Ruben de Souza Rocha, Leis Penais e mais ao pagamento
escrivão a copiei, subscrevi e as· de 20$000 de sêlo penitenciário,
sino ao final. (a) Ruben de Souza ex-vi do n.o n do art. 2. 0 do De·
Rocha. Eu, Márcio Ferreira da Luz creto n. 0 24.797, de 14 de julho
datUografel a presente Certidão. de 1934. Certtttco mats que a fô·
Eu, <a> Alceu Frare Baptista·, DI· lhas 173v do mesmo processo enretor da Divisão Judiciária, a fiz contra-se o Venerando Acól'ldão
extrair. Curit.iba, 8 de maio de da Egrégia Primeira Câmara do
1959. Eu, Romeu F. Bacellar, Di· Tribunal de Apelação datado de
retor Secretário, dou fé. Isenta de trinta e um de maio de mil noveselos e custas ex-vt-legts.
centos e trinta· e nove, que confirmou a sentença acima, referida.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES- Certtttco ainda que a fls. 199 verTADO DO PARANA
so do mesmo processo encontra-se
o Venerando Acórdão das Egré·
O Bacharel Romeu Fellpe Bacel- glws Câmaras Reunlda:s do Cclar.
lendo Tribunal de ·Apelação do Es·
Diretor Secretário do Tribunal tado que rejeitou os embargos pa•
ra confirmar a cteclsão recorrida.
de Justiça .
·
Certifica a pedido verbal da Certi!tco finalmente que a fls. 217
Procuradoria Geral do Estado, re- a: 218 verso, do mesmo processo,
vendo no Serviço de cartório da encontra-se a respeitável SentenDivisão Judiciária os Autos de Re· ça do MM. Doutor Juiz desta Vara,
presentação Criminal número 3- datada de sete de outubro de mll
58, de curitlba, em que é reque· novecentos e quarenta, que conce-
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deu livramento condicional ao sentenciado Artur Maclel Filho ou
Artur Borges :Maciel Filho . o referido é verdade e dou fé. Eu (a)
Nicolau Padilha da Costa, Escri·
vão da 3. a Vara Criminal da Co·
ma;rca de Curltiba, a datllografei,
subscrevi, dato e assino. Curltiba,
11 de dezembro de 1958. O Escrivão
(a) Nicolau Padilha da Costa. Eu,
(a) Márcio Ferreira da Luz, datllo·
grafei a presente Certidão. Eu,
(a) Alceu Frare Baptista Dlretor
da Divisão Judiciária, a fiz extra-Ir. Curitiba, 8 de ma~o de 1959.
Eu, (a) Romeu F. Bacellar, Diretor Secretário, dou fé. Isenta-se
de selos e custas ex-vt-legis.
Junte-se ao MemÓrtal de Artur Borges MacieZ Filho.
PARECERES NS.
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N.o 154, de 1959
Da Comissão de Constituição e Ju~ttça, sôbre o Projeto
de Lei da Câmara número
2.305-B, de 1957 (Senado Federal número 185, de 1958),
que dá ao aeroporto da cidade
de Itajaí, no Estado de Santa
Catarina, o nome de Vitor Konder.

Relator: Sr. Rui Palmeira.
Pelo presente projeto é dada a
denominação de "Vitor Konder" ao
aeroporto da cidade de Itajai, no
Estad(l de San ta Ca·tarina.
Os primeiros passos da aviação
comercial brasileira surpreenderam
um de seus maiores entusiastas, o
Sr. Vitor Konder, exata-mente no
Cargo de. Ministro da VIação do
Govêrno Washington Luís. Vislumbrou o Sr. Konder o relevante
futuro daquele novo melo de comunicações, emprestando-lhe seu
mais decidido apoio.
Portanto, tem tôda procedência
a homenagem que ora se lhe pretende prestar,

Do ponto de vista c·onstitucional
e jurídico, nada há que impeça a
aprova·ção do projeto. Ao contrário, a Lei número 1. 909, de 27·3·
53, a autoriza e sugere, nestes
têrmos:
"Art
• ' •• o •

1. 0
• •

o •••• o •••• '

• • • • •

• • • • •

•

•

••• '
•

•
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§ 1. o Sempre mediante lei
especial para cada caso poderá um aeroporto ou um aeródromo ter a designação de
um nome de brasileiro que tenha prestado relevante serviço à causa da aviação ou a um
fa-to histórico nacional".

I
I
I

A Comissão de Constituição e
J•ustlça, opina, assim, pela- aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 15 de
abril de 1959. - Lourival Fontes,
Presidente. - Rui Palmeira, Relator. - Jefferson de Aguiar. Menezes Pimentel. - Lima Guimarães. - Attílto Vtvacqua .
Argemiro de Ftgueire!!!J.

N.o 155, de 1959
. Da Comissão de Transportes,
Comunicações e Obras Públi·
cas, s6bre Projeto de Lei da
Câmara número 2.305-B, de
1957, (no Senado, n.0 185-58) .

Relator: Sr. Franctsco Gallotti.
O Projeto de Lei da Câmara número 2.305-B, de 1957, que tomou o n.o 185, de 1958, no Senado Federal dá ao aeroporto da cl·
dade de Itaojaí, no Estado de Santa
Catarina, o nome de Vitor Konder.
Justiça tardia, sem dúvida.
Mas, ainda bem, o ato de justiça está consubstanciado no pre·
sente projeto.
Vitor Konder - dos mais ilustres filhos da Terra. Barriga-verde sem qualquer contestação, foi
um dos pioneiros da aviação brasileira.

li
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Como Ministro· da Viação e Obras
PARECERES
Públ1cas, no Govêrno do saudoso
Ns. 156, 157 e 158, de 1959
Presidente Washington L~is, Vitor
Kond.er, como consta da. justificaN. o 156, de 1959
ção do projeto e dos pareceres nas
diferentes Comissões da Câmara
Da Comissão de Constituidos Srs. Deputados, tornou.se meção e Justiça, sôbre o Projerecedor da homenagem que se
to de Lei da C4mara n. 0 199,
presta, dando o seu nome ao aerode 1958, que autoriza a remoporto de sua cidade de nascimenção dos restos mortais do Mato: Itajaí.
rechal Manuel Deodoro da
Vitor Konder, ilustre advogado,
Fonseca para o nicho existenera homem, realmente extraordite no pedestal do monumento.
nário. Como Secretário da Viação
Relator: Sr. Daniel Krteger.
e Obras Públ1cas do Estado de
Santa Catarina, deu especial cariPelo presente projeto é o Ponho à. rêde rodoviária do Estado,
Washington Luís, eleito Presiden- der Executivo autorizado a remo•
te da República, antes da posse ver os restos mortais do :Marechal
visitou aquêle Estado, tendo per- Deodoro da Fonseca, do cemitério
corrido muitos quilómetros de ro- de São Francisco Xavier para o
dovias. Admirou-se! E perguntou: nicho construido pela Prefeitura
"Quem é o secretário da Viação do Distrito Federal na base do
que tem conseguido realizar tais monumento da Praça :Marechal
obras? Disseram-lhe: Vítor Kon- Deodoro, nesta Capital.
der. Anotou. Ao assumir, com
2. Ninguém Ignora a notável ·
grande surprêsa para os catarl- contribuição emprestada à causa
nenses, mandou convidar Vltor da República pelo Generalíssimo
Konder para ser o seu Ministro
da Viação e Obras Públicas, pois Marechal Deoctoro da Fonseca, a
era do seu programa de Govêrno: quem a Pátria deve. os melhores e
Estraà.as! e Vítor Konder, aceitan- mais patrióticos serviços. Exaltarlhe a memória, no próprio local
do, foi um. grande Ministro!
·Nascia, nesse tempo, 1926 a avia- em que a Nação erigiu o monução no Bra.Sil. Vitor Konder, em- mento às glórias d.e tão bravo solpolgado meteu mãos à obra e dado, representa medldll' que se
multo, muitíssimo mesmo, reaU- recomenda à aprovação do Conzou. Seria enfadonho repisar nos gresso Nacional. A própria famidados consta·ntes das peças que lia do Proclamador da Repúbllca
constituem os pareceres e justlfl- anuiu na remoção dos seus rescàção.
tos mortais para o local em aprêEsta, indubltà.velmente, é a gran- ço.
de obra, nesse sentido, reaUzada
Nada há que opor, do ponto
pela clarividência e pela fibra: de de vista da competência regimental dêste órgão técnico, à. aprovaVltor Konder.
Assim nada mais justo que o ae- ção do projeto em ca.usa·.
roporto de sua cidade natal
Sala das Comissões, em 28 de
rtajai, tenhll! o seu nome.
janeiro de 1959. - Lourlval FonSomos pela aprovação.
tes, Presidente. - Daniel Krieger,
Relator.
- Lima Guimarães. Sala das Comissões, em 14 de
Rui
Palmeira.
- Jorge Maynard.
maio de 1959. - Francisco GalMarinho.
- A'ffllio
Gilberto
Zotti, Presidente e Relator. - Eugênio Barros. -

Coimbra Bueno,

Vivacqua. ·

-
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N. 0 157·; de 1959
Da Comissão de Educação e
Cultura sôbre o Projeto mímero 199 de 1958.
·

Relator: Sr: Mourão Vieira.
O projeto em tela autoriza. a remoção dos restos mortais do Marechal Manuel Deodoro da Fonseca para o nicho existente no pedestal do monumento na Praça
que tem o seu nome.
:S: de justiça que as cinzas do
Proclamador da República: tenham
lnumação condigna com o alto valor de sua figura histórica, hoje
simbolo . de uma etapa de nossa
formação civica., social e politica.
Na. Capital da República que
êle ajudou a fundar, constituiuse verdadeiro Pantheon, dos grandes vultos da nossa história. É até
um· dos traços que marcam, no
Rio de Janeiro, o seu destino de
Capital hoje tão incompl'eendldo,
o · ter sido cenário de episódios
que assinalaram momentos decisivos d.a. Nacionalidade.
Nada mais lógico, portanto, que
sejam ·removidos para o pedestal
do monumento os restos mortais
do Marechal Deodoro até o Instante em que, como ta:ntos outros,
tenha seu sepulcro na. próxima
Capital do Pais, em Bra.sflia., para
onde terão de ser eventuamente
trasladados .
Somos, portanto, pela aprovação do projeto.

Sala das Comissões, em 8 de
abril de 1959. - Mourflo Vfefra,
Presidente e Rela.tor. - Padre
Calazans. -. Regtnaldo Fernandes.
- Mem de Sá.

. N.0 158, de 1959
Da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto ele Lei ela CO.mara n.o 3.944-B, de 1958
(199, de 1958, no Senado).

IWlator: Sr. Ary Vianna.

O projeto em exame autoriza o
Poder Executivo a remover os restos mortais do Marechal Manuel
Deodoro da: Fonseca, do Cemitério
de São Francisco JÇavier, para o
nicho construído pela. Prefeitura
do Distrito Federal na. base do
monumento, à Praça Marechal
Deodoro, nesta. Capital.
De a.côrdo com o parecer da
douta Comissão de Educação e
Cultura opinamos favoràvelmente a.o projeto.
Sala das Comissões, em 14 de
abril de 1959. - Gaspar Vezzoso,
Presidente. - Ary Vianna, Rela-.
tor. - Mem de Sá. - Daniel
Krieger. - Fausto Cabral. - Vivaldo Lima. -Francisco Gallotti.
- Irineu Bornha.usen. Paulo
Fernandes.

'

'·
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N.O 159, de 1959
Da Comissão de Constttuição
e Justiça, sôbre o Pro1eto de
Lei do Senado n.O 26, de 1956,
que altera o art. 221 do Código lle Processo Penal (Decreto-lei n. 0 3. 689 de 3 de outv.-·
bro de 1941) .

Relator: Sr. Benedicto VaZladares.

O projeto não tem elva de inconstitucionalidade; cria distinção,
mas em consideração aos cargos.
No na&o entender, o privUéglo
constante do Código do Processo
Penal deve ser restringido. Em
face, porém, da. enumeração das
autoridades, que já. abrange, não
vemos porque deixar de incluir os
Governadores dos rrerritórios, que
não terão de sair de suas sedes pa.
~:a depor perante os Juizes das co.
marcas.
somos pela aprovação do projeto, com exclusão dos membros do
T.ribunal Maritimo que é órgão de
feição exclusivamente administrativa, apresentando uma emenda.

l.,.
'
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Noto que o projeto já tem parecer favoráv·el do Senador João
Lima Guimarães, como Relator.
Sala das Comissões, em 13 de
maio de 1959. - Lourival Fontes,
Presidente. - Benedtcto Valladares, Relator. - Rui Palmeira. ·Menezes Pimentel. - Argemtro de
Figueiredo. - Daniel Krieger.
EMENDA N •0

1C

Dê-se ao a:rt. 1. 0 do P.L.S. número 26, de 1956, a seguinte redação:
Art. 1.o O art. 221 (caput) do
Código de Processo Penal (Decreto-lei n. o 3. 689, de 3 d.e outubro
de 1941) alterado pela Lei número 1907, de 17 de outubro de 1953,
passa a ter a seguinte redação:
Art. 221. O Presidente e o Vi·
ce-Presidente cl.a República, os Senadores e Deputados Federais, os
Ministros de Estado, os Governadores de Estados e .Territórios, os
secretários de Estado, os Prefeitos do Distrito Federal e dos Municípios, os Deputados das Assembléias Legislativas Estaduais, os
membros do Poder Judiciário, os
Ministros e Juizes dos Tribunais
de Contas da União, dos Estados
e Distrito Federal serão inquiri·
dos em local, dia e hora previamente· ajustados entre êles e o Juiz".
Art. 2.o Esta lei entra·rá em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de mato
de 1959. - Benedicto Vallad.ares.
O SR. PRESIDENITE Está
finda a leitura do Expediente.
Tem a palavra o Sr. Llno de
Mattos, primeiro orador Inscrito.
O SR. LINO DE MA.T.l'OS (Lê o seguinte discurso>. Senhor
Presidente. - A opintão manifestada pelo Ministro Lucas LOpes
"de que as emprêsas de "Acceptance" podem transformar-se em

instrumento útil ao financiamento do nosso desenvolvimento eco·
nômico" é extremamente grave.

Mostra a desorientação governamental, quanto às medida·s de con-.
tenção da maré inflacionária.
Essas organizações, em número
de 64, cuja relação nominal enumero no final destas considera•
ções, ao contrário do que sustenta o responsável pela nossa politica económica, funcionam como.
"guitarras-multiplicadoras da
flar;ão".

in·

1!: deplorável que, aos erros governamentais, se viesse juntar o
absurlio do próprio Govêrno da
República a:utorizar e aplaudir
a prática da agiotagem, à luz do
sol e sob o amparo legal. O mercado negro do dinheiro sempre
existiu. Mas sempre combatido,
perseguido e corrido pela policia.·.
A agiotagem sempre foi nota lnfamante. Os que exploram o di·
nheiro a juros de usura sempre
se esconderam e se disfarçaram
por todos os meios e modos. ll:
conceito pacifico de que nada
mais Imoral, nada mais pa:rasitário, nada mais nocivo ao trabalho
do que ,o prêmio exagerado do ·dinheiro. O nosso Código Civil fixou em 6 por cento ao ano a taxa
legal dle juros. Mais tarde, passou
a ser tolerado 12 por cento. Fora
disso, cessa a legalidade e come~
ça o Uíclto, o desonesto, o furto.

REVOLUÇAO SOCIAL OU FALtNCIAS E CONCORDAIJ.'AS
A palavra oficial de que essa.
agiotagem será legalizada por uma·
Instrução da SUMOC, obriga-me
a v>entllar, especificamente, com
mais amplltude, essa matéria·,
quando nada seja para mostr!l~
à Nação que o Parlamento nao
cruza os braços, cômodamente, di·
ante da desorientação de uma política econômica, que, se não nos
levar à. revolução social, nos levará a uma onda de concordatas e
de falências nos meios comerei-
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fazendárias estão criando.
Polvo que ameaça:, também, a
estabilidade das Caixas Econômicas e das organizações bancárias
que não entraram nesse esquema
de exploração do dinheiro porque
agentes da "Aeceptance" em gran.
de número estão b"atendo d.e porta em porta das casas de pessoas
que têm depósitos nessas tradicionais instituições de crédito para
mostrar-lhes as imensas vantagens dos juros oferecidos.
Explica-se, em parte, a queda
dos depósitos a prazo fixo nos Bancos, cuja tendência é a de assumir
proporções V'f!rtig1nosas em face
da sedução que êsses negócios milagrosos estão exercendo sôbre o
mercado de dinheiro.
A poupança nacional, que deveria: ser eneaininhada para os negócios legitimas, para os titulas
públicos, para os cofres bancários,
para as Caixas Eeonômicas, para
as BôJsas de Valores onde se compram e se vendem titulas de emprêsas que cooperam com o progresso, está sendo seduzida e drenada por essas operações altamente tnnacionárias.
1!: fácil compreender o perigo
econômico para: a Nação.
· Essas emprêsas de crédito e fi.
nanctamento garantem, ao dinheiro que lhes é confiado, os juros
mensais de 27 até 36 por cento,
conforme prova o anúncio que exibo ao Senado. <t exibido um recorte de torna! aos Senadores presentes à sessão).
ALEGAÇAO FALSA

l!l MENTIROSA

Somém-se, a êsses juros, as desPesas para o funcionamento da
emprêsa, os lucros para os seus
diretores, os impostos, e ter-se-á
o quanto da: agiotagem exigida de
quem transactonar com essa gente.
O argumento para· a defesa dês·
se negócio é o de que não se tra-

ta de aplicação de dinheiro com
o objetivo de conseguir juros, ma:s
sim de participação de lucro nos
negócios realizados pela "Acceptance".
Essa alegação é falsa, é mentirosa, conforme se poderá provar
com um elementar conhecimento
de técnica comercial.
Participar dos lucros, equivale
a receber dividendos da sociedade, o que só é passivei quando não
haja prejuízos. Não havendo lucros, não há dividendos. O investidor, se não é apenas um emprestador de dinheiro a: juros, participará também dos prejuízos.
Não é o que acontece nessas
arapucas que o Ministério da Fazenda deseja dar foros de coisa
séria. São "tamboretes" que descontam títulos de efeitos comercia:is, que compram duplicatas aceitas pelo tomador do dinheiro e, Via
de regra, garantidas por duas ou·
tras emprêsas comerciais ou indus·
triais. Os juros e comissões são CO·
brados antecipadamente.
O êxito ou o fracasso dêsses negócios não interessa:-a quem lhes
fornece o dinheiro, porque ao investidor é oferecida a garantia segura dos juros na base <Uluncia.da
pela propagaenda..
Não se trata, portanto, de participação nos lucros. São negócios
de juros. E sendo negócios de juros, em flagrante violação das leis,
são negócios escusos e de evidente agiotagem que o Presidente
Juscelino Kubitschek está no dever moral de proibir sej91 oficializado pelo seu Govêrno.
JUROS QUE SUPERAM O
CAPITAL
As autoridades monetárias que
defendem essa oficialização argumentam com a questão dos prazos
para êsses tipos de empréstimos.
Afirmam, que essas operações serão a prazo médio, entre 6 e 36
meses, enquanto os prazos bancá·
rios são inferiores a seis meses .
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financiax;nentos a prazo médio,
com os Juros d·e agiotagem anunciado.s, são inteiramente irreallzáveis porque, em 34 meses, os
juros ultrapassam o capital.
Não existem atividades comerciais e industriais úteis à Nação
que agüentem pagar juros, cujo
total, depois de 34 meses supere o
próprio capital.
Aguardo, com paciência beduina, que as autoridades monetárias,
tendo à frente o Sr. Ministro da
Fazenda, apontem um negócio honesto, um negócio legítimo, um
negócio útil ao País que possa pagar somente eomo taxa: de juros
o que cobram as "Acceptanc-e",
sem Incluir as despesas gerais, os
impostos, os fundos de reservas e
as comissões de dlretores.

COM A PALAVRA O SENHOR
LUCAS LOPES
Passo a palavra: ao Sr. Ministro
da Fazenda a fim de que o mesmo
prove com os seus largos conhecimentos econômlcos que essa modalldade de exploração do dinheiro não contribui como multlpll·
ea,dor da Inflação, e, conseqüente·
ménte, para a elevação do custo
de vida.
Aliás, coube a uma instituiÇão
oficial, a Fundaçilo Getúlio Vargas,
tornar público que em matéria de
custo de vida, jamais a história
da. inflação brasileira registrou
aumento Igual no preço das mercadorias, ao verificado de novembro do ano findo a fevereiro dêste ano. Foi de 22 por cento a
alta dos produtos allmenticlos,
sendo 14 por cento somente em fe.
verelro. Investigações feitas, em
São Paulo, encontra·ram a mesma elevação de 22 por cento entre
1 de janeiro a 30 de abril último.
O govêmo de Presidente Jus·
cellno Kubitschek precisa deixar
de colaborar para o agravamento

da vida do povo. Impõem-se algumas providências práticas, como, por exemplo, a proibição do
funcionamento dessas companhias
de investimentos, cuja atuação seja a de simples agiotagem.
Relaciona, a seguir, as emprêfas ·
de Investimentos autmlzadas a .
funcionar· no Pais, no total de 64,
distribuídas pelas várias regiões,
com as datas de suas cartas de
autorização (CAl e o respectivo
prazo de vaUdacJ.e.
O Estado de São Paulo (7. a região) figura com 23 emprêsas dêsse tipo; Pôrto Alegre (10. a região), figura com 4; Belo Horizonte (5.6 região) com 3; o Distrito
Federal (leste) oom 32 e o Paraná
(8. 6 região), com 1 apenas.
RELAÇAO

Eis a relação:
7.& Região -

Sfio PaUlo:

Ca:lxa de Liquidação de Santos
S.A. -Sede em Santos (SP), c .
A. 16, de 16·1·1950 - 10 ana;, a
contar de 22-8-1957.
. Cibraf - Cia. Brasileira de Crédito, Financiamento e Investimento - C.A. 46, de 20-9-1955 - 3
anos.
Coflbrás - Cla. Financiadora
Brasileira - Sede em São Paulo
(SP) - C.A. 50, de 23-11-1955 ·1 ano, a contar de 20-12-1957.
Cofil - Comercial Financiadora
de Investimentos Ltda. - Sede
em São Paulo (SP) - C.A. 68,
de 11 de dezembrõ de 1956.
Cla. Anhanguera de Investimentos - Sede em São Paulo <SP)
- C.A. 27,25-4-1952, válida até
31-12-1970.

Cla. Atlas de Investimentos Sede em São Paulo (SP) - C.A.
29, de 14-8-1952 - 20. anos.
C! a. Di Franco de Investimentos -Sede em São Paulo (SP) C.A. 33, de 3-2-1958- 20 anos.
Cia. Distribuidora: · de Valores
- Financiamento e Investimento CocUvai - C.A. 28, de 4-6-1953 ·
- 20 anos.
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e Investimentos - C.A. 70, de
14-2-1957.

Cia. Financeira de Investimen"Coflnance" - Sede em São
Paulo (SP) - C.A. 4'5, de 4-31955 - 3 a:nos.
Cia. Mercantil e Industrial de
Investimentos - C.A·. 79, de 2911-1955- 1 ano.
Cia. Nipo-Brasileira de Crédito,
Financiamento e Investimentos c .A. 77, de 16-10-1957.
Cla. Plratininga de Financiamento e Investimentos- C.A. 41,
de 4 de ma:rço de 1955 - 3 anos.
Cla. Rochedo de Investimentos
- C.A. 42, de 9-12-1954 ~ 3 anos.
C!a. Sorrentino de Crédito, FInanciamento e Investimento C.A. 06, de 31-10-56 - 1 ano a
contar de 31-10-57.
Cla. Sul-Americana de Investimentos, C.A. 31, de 5·9·52 - 20
anos.
Cla. VVD de Crédito, Flnan.
clamento e Investimentos - Sede
em São E•ernardo do Campo <SPl.
-. C.A. 69 de 21-12-56 - 1 ano, a
contar de 9 de dezembro de 1957.
Investimentos Unidos do Brasil
S.A. ·- C.A. 39, de 9-12-54 1 ano.
Rio Negro - Cia. de Crédito,
Financiamento e Investimento. C.A. 19, de 2-8-56 - 20 anos:
Sociedade Financiadora do comércio S.A. - C.A. 53, de 10-256-3 anos.
Sociedade de Financiamento e
Investimento Carioca Ltda. C.A.
65, de 30-10-56 - vâllda até 30tos

10-59.

Sociedade Nacional de Crédito
e :(nvestimento Ltda. - C.A. 23, de
!!5-7-1951 -· 20 anos.
Vetere & Cla. Ltda. - Centro
lotérico, Seçã.o de Financiamento
ou do Crédito. - C.A. 12, de 24-748 - 20 anos a partir de ·27-5-41.

SUL
10. a Regtão -

P. Alegre (RS)

Ola. Intersul de Investimentos
- Sede em Pôrto Alegre (RS) C.A. 48, de 15-10-55 - 3 anos.
Cia. de Investimentos Agro-Industrial e Comercial - Sede em
Pôrto Alegre (RS) - C.A. 76, de 27·
9-59 - 1 ano.
Ola. Riograndense de Expansão
Económica- Investimentos- Sede em Pôrto Alegre <RS) - C.A. 73,
de 17-5-57 - 1 ano.
COnsórcio Riograndense de In·
vestlmentos - Sede em Pôrto
Alegre (RS) - C.A. 55, de 28-4-56
- 3 anos, a contar de 28-4-56.
LESTE

s.a

Regtão -

Belo Horizonte

Campos Paullno S.A. - Distribuidora de Investimentos - Sede
em Belo Horizonte (MG) - C.A.
74, de 16-9-57 - 1 ano, a contar
de 16-9-57.
Ola. Mineira de Investimentos
- C.A. 30, de 19-8-52 - 20 anos.
Transamérlca: S.A. - Investi·
mentos e Financiamentos - C.A.
40, de 4-3-55 pelo pra:W de 1 ano
a contar de 4-3~58.
LESTE
DISTRJJTO FEDERAL
Apis - Administração Participações Financiamento e Investimentos - C.A. 36, de 23-6-53 - 20
anos.
B•RACAN - Expansão e Investimentos S.A. - C.A. 75, de 24-9·
57.

Cia. Aymoré de Crédito, Inve!ltimento e Financiamento - C.A.
56, de 11-7-56 - 3 anos a contar
de 11-7-56.
Cia. Brasileira de Investimentos.
- C.A. 1, de 31·10-46 - 20 anos.
Cia. central de Administração
e Participações. - C.A. 20, de 3·8-50
- 20 anos, a partir de 4-9-50 .
·
Cla. Federal de Crédito, Financiamento e Investimento.
Não
tem n.o C.A.- Autorizada a funcionar por desp. min. de 14-4-58.
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General Motors ·Acceptance CorCia. Geral de Investímentos "Investa". - C.A. 21, de 25-5·51 - 20 poratlon, South America. - C.A.
anos.
s. de 24-1-47 - 20 anos.
Independência S.A. - Crédito
Cia. Guanabara de Crédito F1!nanciamento
e Investimento. Financiamento e Investimento C.A.
64,
de
30-10-56
- 1 ano, a
Autorizada a funcionar, por des- .
contar
de
30-10-57.
pacho min. de 12-7-58.
Lokab S.A. -Crédito FinanciaCorporação dos Investimentos
Financeiros S.A. - C.A. 15, de mento e Investimento. - C.A. 51,
de 23-12-55 - 3 anos.
11 de novembro de 1949 20
Monr·oe S.A. - Crédito, Finananos.
ciamento
e Investimento. - C.A.
Cia. Metropolitana de Investi51,
de
23-12-55
- 3 anos.
mentos e Financiamentos. Não
Organização
de Crédito Indu&
tem n.o C.A. Autorizada a funciotrial
e
Comercial
e Agrícola S.A.
nar por despacho ministerial de
-Investimentos
"Orcica".
- C.A.
30-6-58.
38, de 21-9-54 - 2 anos, a contar
Crédito Foncier Du Brésil Et de de 14-8-57.
L'Amerique Du Sud S.A. - C.A.
Panamérlca S.A. - Distribuido35, de 22-10-52 - 20 anos, a conra
de Investimentos. - C.A. 63, de
tar de 30-6-46 .
9-10-56
- 1 ano.
Crédito Comercial S.A. - C.A.
Pires
Germano
S.A. - Crédito,
35, de 306-'53 prorrogado por 3
Financiamento
e
Investbnento . ...,
anos a contar de 8-8-55.
C.A. 47, de 22-9-55 - 1 ano, a conCrédito e Financiamento S.A. tar de 22-9-58. .
C.A. 4, de 26-12-46 - 20 anos.
Roxo IAlurelro S.A. - C.A. 24,
DELTEC S.A. - Investimentos, de 20-8-51 - 20 anos.
Créditos e F!nanC'iamento. - C.A.
Sapra. S. A. - Financiamento e
25, de 5-10-51 - 10 anos válida
Investimentos. - C.A. 81, de 4-7até 8-11-59.
58 - .. 1 ano.
Financeira Internacional do
"SOBIG" - Sociedade BrasileiBrasU S.A. - Crédito, Financia- ra de Inversões Gerais S.A. - C. ·
mento e Investimento. - C.A. 86, A. 22, de 5-7-51- 20 anos.
de 6-10 de 1938 - 1 ano.
S.A. Financiadora Indn~trlal e
Ijysshiko - Crédito Financia- Comercial "Safic" - C.A. 13, de
mento e Investimento - C.A. 58, de 6-10-48 - 20 anos.
25-10-56 - 1 ano a partir de 25Sociedade Anôi:llma Mart!Iiell1 10-1957.
Financiamento e Investimentos.
Consórcio BrasUeiro· de Investi- - C.A. 5, de 15-1-57- 20 anos.
mentos S.A. - C.A. 44, de 1-48. a Região - Paraná
55 ·_, 3 anos.
F. Siechl S.A. - Crédito FinanConsórcio de Investimentos Paciamento e Investimento. - C.A. raná-SantaCata·rina S.A. - se43, de 4-3-55 - 1 ano, a contar
de em Curltiba (PR). - C.A. 57, de
de 4-3-58.
29-8-1956 - 3 anos.
F!nabrás S.A. - Sociedade FILerei, Sr. Presidente, o teor do
nanciadora de Investimentos do anúncio que exibi à .Casa, como
BrasU.
comprovação do desrespeito flaFinanciadora Nacional S.A. grante às nossas leis.
·
Finasa - Financiamento, Crédito
Ninguém ignora a existência, da
e Investimentos. - C.A. 82, de 15-7- Lei Federal n.0 1.521 de 1951, contra
58- 1 ano.
a usura, cujas disposições prevêem
penas de reclusão e de prisão para
Ford Motor Co., ExpOrts Inc. os que explorarem a agiotagem.
C.A. 3, de 26-12-46 - 20 anos.
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Apesar da; lei, apesar do Oovêmo, quanto os produtos industriais, por
apesar da Policia., os jornais pu- exemplo, encarecem extraordlnàblicam anúncios, na secção de ma- rlamente?
téria paga, com dizeres como êsO SR. LINO DE MA'!Tl'.OS- O
tes:
eminente Senador Pedro Ludovico
"Faç111 seu capital crescer realça aspecto dO problema, que
com a mais alta renda em considero da maior Importância.
invest!m.entos no Pais! - 27,
Reconhece S. Exa., que integra
34% a. a. -!o! o quanto ren- a Maioria· desta Casa, que a agioderam todos os capitais Inver- tagem ...
tidos na- CIBRAFI durante o
ano de 1958, graças às crlte·
O ST. Pedro Ludovico - É gener!osas e seguras aplicações na ralizada.
indústria. Há mais vantagens
para o seu dinheiro na· CI·
O SR. LINO DE MA'Il'I'OS - .. ·.
BRAFI.
é generalizada e nela estão enRecebimento mensal da volvidas tôdas as organizações
renda em qualquer Banco do bancárias. Eu,. por exemplo, não
avanço tanto. Sei da existência de
Pais.
.
- Convers!bUldade mediante bancos !dônoos, prejudicados ln~
clusive por essas 64 orga·nlzações
simples aviso.
- Continuidade da renda du- · de agiotagem a que me referi e
rante o periodo da llquidação por outros bancos, hoje mancomunados, enleadoo, misturados com
do contraoo.
essas
organizações de exploração
Visite-nos sem compromisso
da
usura.
S. Exa., entretanto, faz
ou preencha e remeta-nos o
declaração
altamente perigosa a. .
cupom. abaixo".
grave.
segue-se o cupom, com o ende- ·
O Sr. .Pedro LudOVico-- Mas
rêço da organização, que omito,
por não estar na tribuna para fa- verdadeira.
zer propaganda.
O SR. LINO DE l'.IArnl'OS - Diz
O Sr. Pedro Ludovico - Permi- que a agiotagem atinge a· todos os
bancos e pergunta-me se não sete v. Exa. um aparte?
ria o· caso do Govêrno da RepúO SR. LINO DE MA'l'I'OS ..;... blica intervir nesses negócios.
Com multo prazer.
Estou convencido de que assim
deveria ser. As autoridades aitan.~
· o Sr. Pedro Ludovico· - Tem degárias cumpririam o seu dever ·
V. Exa. tôda a razão em comba- se agissem dessa maneira. Onde
ter essas organizações que prati- houver agiotagem ou violação da
cam a· agiotagem. Sabe, no entan- lei, está o Oovêmo da República-;
to, o nobre colega, que operações .por intermédio das autoridac1es
dessa ordem, se realizam no Bra- competentes, no dever moral, ln·
sll inteiro. Todos os Bancos, hoje,
declinável, de intervir, mesmo v!o.
fazem agiotagem. rrer!a então o lentamente, para coibir o abllso, a
Oovêmo de ·intervir em tôdas as fraude, o roubo.
Casas Ba·ncárlas, em todos os es.
tabeleclmentos de crédito. Refe.
o Sr. Pedro Ludovico - Estou
riu-se também o nobre Colega, ao de pleno acôrdO.
aumenoo dos preços dos gêneros
de primeira necessidade, nos últi.
O SR. LINO DE M.AITI'QS - Esmos 3 meses. Não seria Injustiça ta a opinião que emito; em respo.s~
fl~assem êles estacionários, · en. · ta· ao aparte ·de Vossa Excelência..
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Quanto à .sua pergunta .sôbre
Sr. Presidente, não é possivel
se não seria de considerar razoável à ec·onomia nacional resistir à san~
o aumento dos gêneros alim.enti~ grla dessa natureza. CQnforme
cios, desde que o Govêmo não to~ provei com dados técnicos, dentro
ma providências para impedir o de 34 meses, o dinheiro dado nes~
aumento dos produtos industriais, sa base ultrapassará o próprio cacabe frisar que, por mais de uma pital.
vez, nesta casa, tive ensejo de in~
É o repto que la:nço ao sr. Misistir na necessidade de o Govêrno nistro Lucas Lopes: - aponte Sua
da República amparar a lavoura, Excelência um homem honesto, dea eterna: sacrificada.
cente, útU à Nação que possa reTôdas as iniciativas de tabela~ sistir ao Impacto de um sistema
mento, realizadas no decurso de como êste, de agiotagem desen~
quase vinte anos, foram sempre ·treada.
contra os produtos da· lavoura, o
O Sr. Pedro Ludovico - Vossa
que significa dlzer: diretamente
Excelência
tem tôda a razão no
contra o homem que trabalha a
particular.
terra, enquanto gozam da maia
ampla: liberdade aquêles que nos
O SR. LINO DE MA'm'OS- A
centros urbanos exploram outro.s mlm não Interessa muito ter ra· .
ramos de atividade.
zão, mas, sim, colaborar no senti~
O Govêrno é o responsável por do de que as autoridades mone~
ess111 situação caótica; resulta de tárlas da Nação compreendem ln~
uma política económica errada·, dispensável alguma· providência.
seguida, inicialmente, pelo Mi· Como está, Sr. Presidente, não
nistro José Maria Alkmim. A que pode continuar. - (Muito bem,·
lhe .seguiu com novas tentativas, muito bem!) .
em vez de melhorar a situação,
agravou~a. Estávamos esperanço~
O SR. PRESIDENTE - CQntlsos de que providências sensatas nua a hora do Expediente.
seriam tomadas: entretanto, aí
Tem a palavra o nobre Senador
está o caso da Acceptance, que o Mem de Sá, por cessão do n?bre
responsável pela política econôml~ s~nador Lourival Fontes, segundo
ca da· Nação, segundQ Carta dlri~ orac!.or inscrito.
glda aos líderes .do Govêrno no Se~
nado da República, declara alto
O SR. MEM DE SA- (*) -See bom som - e está registrado nos nhor Presidente, Senhores SenaAnais do congresso - útil, por. dQres, diria eu que; com surprêsa
quanto essa organização Irá cola- . , . - corrijo, Sr. Presidente borar com o nosso desenvolvimen- deveria dizer que, com surprêsa·,
li ontem no Correio da Manhã to econômlco.
Respondem organizações como e creio outros jornais também o
essa às palavras do sr. Ministro o divulgaram - um Decreto do
da Fazenda, anunciando negócios Sr. Presidente da República, o de
com lucros garantidos de 27 a 36 n.o 45.970, de oito de maio do
por cento ao ano, sem incluir as corrente, que reza textualmente:
despesas de manutenç~o da em"0 Presidente da República;
prêsa, Impostos, comlssoe~ de diusando da atribuição que lhe
retores, vantagens do negoci·o etc.
confere o artigo 87, n. 0 1, da
Em última análise, o dJnhelro for~
Constituição, decreta:
Art. 1. o Ficam criadas, em
necldo por essas instituições de
cará ter transltório, junto à
exploração da economia acaba
sendo à ordem, talvez, de 50 por
( •) - Nao fot revtlto pelo orador,
cento ao ano, ou mais.
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Presidência da República·, as
seguintes funções:
1) Administrador Geral dos
Palácios Presidenciais em Brasilia: 1 Mordomo e 1 Contador,
subordinados ao Administrador Geral.
Parágrafo único. o Admi·
nlstrador Geral de que trata
êste artigo fica subordinado
ao Intendente dos Palácios
Presidenciais.
Art. 2. 0 O preenchimento
dessas funções será feito mediante ato do Chefe do Ga:binete Civll, que arbitrará a gratificação prevista na forma do
artigo 65 do Regimento dos
órgãos da Presidência da Re·
pública, aprovado pelo Decreto n. 0 23. 822, de 10 de outubro de 1947.
Art. 3. 0 O Intendente dos
Palácios Presidenciais fará, ao
Administrador os suprimen.
tos que julgar necessários à
complementação da Instala·
ção e manutenção dos Palácios
Presidenciais em Brasilla· e exped.irá instruções sôbre a apli.cação dês&es recursos.
Art. 4.o O presente decreto
entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário".
Sr. Presidente, eu disse que deveria ter ficado surprêso. Realmente, não fiquei. Nã-o fiquei porque, agora, não se pode d.izer que
o Sr. Presidente da República faz
uso - pois, verdadeiramente, abuso - Cl.a competência que lhe é
outorgada, pa1·a fins evidentes, pelo a·rtlgo 87, Inciso I, da Constituição Fed·eral. É que de há multo
tempo, sempre abusando dessa
prerrogativa, S. Exa. tem realmente ~eglslado, invadindo de forma clara - diria mesmo esca·ndalosa, só não digo afrontosa, porque o Parlamento brasileiro já
parece lnsensivel à afronta - as
atribuições que nos têrmos da Car-

ta Magna, a nós, exclusivamente
a nós, competem.
Veja-se, por exemplo par&~ não
citar muitos outros o Decreto nú·
mero 45.052, de 15 de dezembro de
1958, pelo qual o Sr. Presidente
da República -. sempre no uso,
quando devia dizer abuso, da atribuição c·onferlda pelo artigo 87,
Inciso I, da Constituição - cria· o
Colégio Militar de Curltiba, "cu1o

tunctonamento deverá obedecer ao
que prescreve o Regulamento do
Colégio Milftar do Rio de Janei-

ro".
Foi o que muito recentemente
sucedeu, entre inúmeros casos,
com o Conselho. do Desenvolvimento do Nordeste, enquanto a lel
não era elaborad&~ com as devidas
cautelas, pelo órgão de competência exclusiva. Na hipótese vertente por isso, se não há surprêsa,
há sobradamente motivos para
protestos. Que o Sr. Presidente da
República continue violando a
Constituição, continue desrespeitando o Congresso, invadindo-lhe
as atribuições, é de se compreender no regime em que vivemos, em
face da passividade da :Maioria;
mas que isso não se faça, ao menos, sem um protesto d!t' Oposição, da Minoria parlamentar.
O artigo 87, Sr. Presidente, número I, da Constituição, é claro
ao estabelecer que compete privativamente ao Presidente da· República sancionar promulgar, fazer
publicar as leis e expedir decretos
e regulamentos para sua fiel exe.cução.
Ora, a· criação de um Colégio
MUltar e a instituição das funções
gratificadas de administrad·or gerai de palácios presidenciais, de
mordomo e contador, de maneira
alguma podem incluir·se nessa
competência. Não se trata de sanclonar, pr·omulgar nem f.azer publicar nenhuma· lei; e não se trata,
também, de expedir decreto de regulamentação de qualquer lei. Na
criação de funções, mesmo adotando-se forma pouco sincera, pa-
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caráter tra-nsitório, a criação de
uma função gratificada, foge, da
maneira mais solar e evidente, ao
previsto no Inciso 1. 0 do artigo
87.

A criação de cargos compete ao
Congresso Nacional. Jl: o que estabelece, de forma clara, translúcida
e indiscutivel, o artigo 115 da Constituição, quando dá ao Parlamento a competência para, com a sanção d.o Presidente da República,
criar e extinguir cargos públicos e
fixar-lhes os vencimentos, sempre
por lei especial.
O Sr. João Vi!lasbôas - Permite
V. Exa. um aparte?

O SR. MEM DE SA muito prazer.

Com

O Sr. João Villasbôas- Os atas
a que V. Exa. está aludindo, de
violação da competência do Legislativo, têm precedente. Cito por
exemplo, a· criação do Colégio MIlitar de Belo Horizonte, pelo então
Presidente Eurico outra, por simples decreto ...

O SR. MEM DE SA -

E é exa-

to.
O Sr. João Vtllasbôas ... a do
SAMDU e outros organismos. T.ratarel dêsse assunto dentro de breves dias, pois implica realmente
violação flagra-nte da Constituição.

O SR. MEM DE SA - Poderia
citar muitos outros at.(Js dessa natureza entre os quais o que criou
a Comissão d·e Planejamento Econômlco e a Comissão de Abasteclm·ento. Foram ·elas Institui das por
simples decretos do Exec·utlv·o, sem
a audiência do Legislativo e êste,
de forma lndlreta, sancionou tais
a tos. A situação está, assim, invertida: - o Presidente da República· l·eglsla e o Congresso sanciona, Incluindo dotações no Orçamento pa.ra pagamento de pessoal

que não poderia ser admitido no
serviço público, sob nenhum titulo.
·
O Sr. Caiado de Castro -

mite V. Exa·. um aparte?
O SR. MEM DE SA
prazer.

-

PerCom

O Sr. Caiado de Castro - Fico
multo satisfeito ao ouvir as consld·erações de V. Exa., embora
não esteja de acõrdo com as criticas que faz ao Govêrno da Repúbllca. Logo após minha posse
na senatoria, tive a oportunidade de levanta r obj eções ldên tlcaa
às que V. Exa. agora argúi, sõbre questão semelhante. Tratavase da .criação de um Colégio Mili·
tar no Nordeste, projeto estuda·
do com todo carinho,· por ordem
do Presidente Getúlio Vargas, que
desejava, com muito •empenho, vêlo concretizado, Não houve no Se·
nado, uma só voz que me apoiasse. Recordo-me bem de que meu
particular e ilustre amigo, hoje
Vlce-Pres!dente desta Casa, Senador Filinto Müller, chegou a·o ponto de aventar a hipótese de que
eu pretendia. lançar a responsabl·
lld.ade daqu·ele ato sôbre o .meu
Amigo e Chefe - ainda· me en·
centrava na ativa- Marechal Teixeira Lott; e o nobre Senador Benedlcto Valladares considerou-o
exageradamente severa. Apresen·
ta va eu razões idênticas às de Vossa Excelência, embora sem tanto
brilho. escudado em parec·eres de
juristas da época, que havia consultado por ordem d·o Presidente
Getúllo Vargas, e que entendiam
Impossível criar-se o Colégio MIIltar do Nordeste sem· o apoio do
Oongr·esso. O assunto foi longamente debatld·o e o S·enad·o decidiu com a· anuência, Inclusive da
Oposição, ou por Inadvertência dos
seus !lustres Membros que, na época, não perceberam bem o que se
pretendia, ou porqu·e era do tnterêsse dos próprJ.os parlamenta··
res. Para mim, repito, é um gran-
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de confôrto ver V. Exa. sustenta·r
tese idêntica à que defendi há
anos. Mais uma vez convenço-me
de que estava certo. A prova é
que o Congresso, no ano seguinte
votou crédito VUltoso, a fliil de
possibUitar o funcionamento do
Colégio Militar de Belo Horizonte.
Na confusão, quem saiu perdendo
foi o Nordeste do Brasil.

refere-se a ca·rgoo públicos; e o
Presidente não criou cargos e sim
funções gratificadas.
:S: de ver que, embora a Carta
Magna se tenha referido sempre
a: cargos, depois dela o Estatuto
d.os Funclonárlos Públicos, regendo
a matéria, de acôrdo com a velha
doutrina e ensinamentos do DASP,
distinguiu e caracterizou multo
bem o cargo e a função gratificaO SR. MEM DE SA ~ De pleno da. Uma e outra se equivalem sob
acôrdo com Vossa Excelência.
muitos aspectos. Pode haver funNo caso que provoca êstes llgel- ção gratificada tão ou mals imros e desataviados comentários, portante que multo cargo. Exisparece que o Sr. Juscelino Kublts- tem., por exemplo, cargos modestos
chek, dando-se conta da enorml- de serventes, contínuos e portei: dade do ato, o quis enfeitar por ros, que vencem por vêzes o sa-·
uma forma manhosa, dizendo que lário minimo; e existem funções
as funções são criadas em cará- gratificadas às quais se pode atriter transitório.
buir a vantagem e a remuneração
Sr. Presidente, em primeiro lu- de vinte ou trinta mll cruzeiros .
.gar, a cláusula de caráter transio objetivo da Constituição foi
tório é completamente inédita; tirar ao Presidente da República:
simplesmente anômala na criação o arbítrio na criação não apenas
de cargos e funções públicas.
de cargos mas de qualquer função
Eem se pode dizer que todo e a êles equiparáveis.
qualquer cargo tem caráter transiVê-se aqui, Sr. Presldell...te, uma
tórl·o; e bem se pode dizer que ne- volúpia
pela inconstitucionalidade;
nhum dêles o tem. Tudo depende o Presidente
da República tem
de que uma lei os crie e outra os prazer em violar
Constituição,
extinga. Na espécie, a natureza sob o pretexto de a que
esta lhe
e o objetivo da função não apre- confere poderes no art. 87,
n.o I,
sentam de modo algum, caráter falseando, de forma: escandalosa,
transitório, eis que se pretende o texto da Carta. Digo que há voinstituir, com o título de função lúpia,
porque S. Exa. não precJ.
gratificada, a administração geral sava usar
de tais recursos.
dos :paiáci·os presidenciais em BraA NOVACAP, que é, teórica ele·
silia ..
galmente,
uma. sociedade de econo·
A mim se me afigura que êsses
mia
mista
para ficar fora da legis·
palácios não são transitórios, a não
lação
ord.lnária
do serviço público ·
der que o eminente Sr. Juscelino
e,
principalm·ente,
fora do contrôKubltschek já esteja arrependido
le
oficial
de
todoo
os órgãos de
d.e Brasília. Não sendo os palácios transitórios, sua adminlstra- fiscalização - bem podia ter nomeado êsse administrador; e, as~ão também não o deve ser. Necessàriamente êles precisam ser sim, teria agido de acôrdo com a
administrados e terem mordomos lei.
e contadores. :S: falsa, portanto, a
Reconheço necessário o cargo; e
forma; condenáv-el - repito, usa·n- é, pols, se existem lá os palácios,
do de eufemismo - pela solérc!a é preciso que alguém os ad.lnlnls··
com que se pretende fazer passar tre; mas a NOVACAP podia no·
essa enormidade constitucional.
mear êsse administrador, enquan·
Dlr.se.á, ainda: talvez, que o to o Presidente da República -isto
art. 65, n.o IV, da Constituição se tivesse um mínimo de respeito

l
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êle se dirigisse, solicitando, nos
têrmos do art. 65, a criação dos
cargos.
t, portanto, curioso assim não
proceda êsse Presidente, que diz
combater o empregulsmo e que bal·
xa decretos sôbre decretos proibin·
do-se a sl mesmo de admitir pessoal, numa modalidade nova de
demagogia, para impressionar provàvelmente o inglês, porque o brasileiro já não se abala mais com
êsse tipo de propaganda. S: curioso,
repito, assim não proceda· êsse Presidente, que, para nomear gente
sua infringe a constituição, abusa
dos seus poderes e deixa de atender aos seus interêsses mediante
fórmulas mais compllitíveis porque perfeitamente legais.
O Presidente da NOVACAP, mineiro como S. Exa. bem poderia
ter acl.mitido êsse mineiro naquela
Companhia, para· a função que lhe
quer atribuir o Presidente da República, através de decreto-lei de
administrador dos Palácios Presl·
denclais em Brasilia.

o Sr.

Argemiro de Figueiredo -

Permite V. Exa·. um aparte?
O SR. MEM DE SA - Com muita satisfação.

o Sr.

Argemiro de Figueiredo -

Estou ouvindo a disserltaçã.o de
V. Exa., embora, infelizmente, não
desde o comêço. A interpretaçãa
que o nobre colega dá ao dispositivo constitucional é verdadeira, ri·
gorosamente técnica. Quero, entretanto, pedir a atenção de Vossa
Excelência para a circunstância
de que há uma ~e! votada pelo Congresso, determinando a mudança
da Capital em prazo pré-fixado. A
execução fiel dessa lel Impõe decretos e regulamentos. Talvez tenha sido essa circunstância, de
haver lei determinando a mudança
da Capital em prazo certo, que
Inspirou <JS AsSessores do Sr. Presidente da República a aconselhá-

lo a decretar as medidas necessárias à sua fiel execução. Estou,
entreta·nto, de acôrdo com o ponto de vista de V. Exa. A criação
de cargos não se pode fazer através de decretos. O pecado, entretanto, não é tão grave quanto quer
V. Exa. Acredito que o pensamento do Presidente da República: é facilitar a execução daquilo
que o legislador Instituiu: Isto é,
a mudança da Capital na · data
prefixada em lei. O deereto, neste caso, teria função de determl·
na·r as medidas necessárias à fiel
execução de lei ·elaborada pelo Poder Legislativo .
O SR. MEM DE SA - Rendo
mais uma vez o preito de minha
admiração à verdadeira capacidade e elasticidade mental de Vossa Excelência, para, usando de sua
inteligência e cultura, conseguir
esta Interpretação.

O .Sr. Argemiro de Figueiredo -

Obrigado a Vossa Excelência·.
O SR. MEM DE SA- V. Exa.
dá mais uma vez demonstração
de grande capacidade Intelectual;
e só não digo mais porque Vossa
Excelência· concorda c;omigo .. :
O Sr. Argemiro de Figueiredo -

Perfeitamente.
O SR. MEM DE SA - .. . em
que realmente a Constituição está
flagrantemente violada.

O Sr. Argemiro de Figueiredo -

No sentido rigorosamente técnico,
deveria, pelo menos, haver uma
lei complementar.
O SR. MEM DE SA- V. Exa.
não vai dizer que a regulamentação da lei que fixa· a data da
transferência da Capital da Re·
pública Implica no direito de o Senhor Presld.en te da República
criar cargos ou funções gra tlflcadas sem audiência do Congresso
Nacional.
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O Sr. Argemiro de Figueiredo Perfeitamente; de acôrdo com Vossa Excelência.

O SR. MEM DE SA - De modo
que V. Exa. não considera o ato
do Sr. Presidente dai República
pecado mortal. O nobre colega
parece-me um oonfessor extremamente benévolo; mas não creio
que o decá.logo que se extraísse
dessa Constituição para correspon.
der ao decálogo cristão, deixasse
de incluir como pecado digno das
penas do infemo uma tal e tão
flagrante violação do espirita e do
texto da lei.
O Sr. Jefferson de Aguiar -

Permite V. Exa. um aparte? ·

O Sr. Je1ferson de Aguiar -

V. Exa. sabe que, função gratifl·
cada nã-o significa criação de cargo público.
O SR. MEM DE SA- V. Exa.
não prestou atenção ao meu dis·
curso.

O Sr. Jefferson de Aguiar -

Preste!.

O SR. MEM DE SA - Disse que
não havia confusão entre cargo e
função gratificada mas que a
criação de uma dessas funções poderá ser, às vêzes, mais grave do
que a criação de um ca:rgo.
O

,sr.

Jef1ersan de Aguiar

V. Exa. argumenta, entendendo
Com to- que podia ser mais grave, mas não
do o prazer aguardo a nova inter· . há essa colisão.
pretação.
O SR. MEM DE SA - Calcula
O Sr. Jefferson de Aguiar V. Exa. quanto vai perceber de
Quero divergir de vossa: Excelên· gratificação êsse servidor? O deela ...
creto não diz; apenas defere ao
chefe da Casa Civil a incumbênO SR. MEM DE SA- V. Exa. cia de fixar essa gratificação. ~.
tem que trava·r uma luta terrível, portanto, o Chefe da Casa Civil,
porque não é contra mim que Vos. quem vai fixar a gratificação, que
sa Excelência está lutando; con· pode ser maior do que a remuneratra mim não haveria interêsse nem ção de um pr·ofessor catedrático
graça. V. Exa. tem de lutar con· das Universidades do Pais.
tra a Constituição; e isto exige um
esfôrço terrível.
O Sr. Jefferson de Aguiar - A
gratificaÇão obedece a um escaO ~r. Jefferson de Aguiar lonamento prefixado. Verá vossa
V. Exa:. verificará que não há lu· Excelência· pela exposição que o
ta contra a Constituição. Não eminente Líder da Maioria fará
foram criados cargos públicos.
após o seu discurso, que não m!l!ta
razão em prol das críticas que
O SR. MEM DE SA- Funções
V.
Exa. formula nesta oportuniem caráter provisório ...
dade.
O Sr. Jefferson. de A'guiar- Só
O SR. MEM DE SA- Sr. Presifunções.
Há só um argumento
dente,
s•empre se disse que, desde
combatível, a criação de cargos.
que
foi
criada a classe dos baAdmitiram-se, entretanto, eJCtranumerárlos e mensallstas e V. charéis e dos advogados, não há
causa· que não tenha o seu defenExa. verificará .. ,
sor; sempre se disse qu·e no Direita
O SR. MEM DE SA- Não são tudo pode ser defendido. Voltaimensalistas; V. Exa. não prestou re, quando def·endeu canas, mosatenção ao que declare!; função trou que quanto maior fôr o crime, qua.nt.o mais odiento o cr!ml.
gratificada é outra coisa.
O SR. MEM DE SA -

I
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noso, mais necessidade tem êle de
defesa.
O Sr. Jefferson de Aguiar -

V. Exa. está dentro daquêle critério do a:ntigo Ministério Público, que era acussr e não permitir
defesa.

l

l
l
1

j

O SR. MEM DE SA - Espero
portanto, que o Voltaire do Senado defenda o canas da nossa
Constituição, espero que os em!·
nentes constitucionai!stas - que,
no caso, deverão ser, também criminalistas - consigam defender o
Presidente da Repúbl!ca a fim de
não o levarem para onde devia
estar - incurso na Lei de Responsabilidade - se êste regime,
dito presidenc!a·lista, conhecesse
qualquer espécie de responsabil1dade.
O Sr. Jefferson de Aguiar -

Centenas de decretos de igual natureza foram baixados pelos antecessores do atual Presidente da
Repúbllca· dentro de preceitos legais aprovados pelo Congresso Nacional.
O SR. MEM DE SA - :S:sse desrespeito à Constituição e a irresponsabilidade do Presidente da República são tão velhos quanto o
próprio regime. V. Exa. que conhece, multo mais do que eu, a
doutrina e os escritores, poderia·,
a propósito, reler Rui que disse, no
fim da vida, penitenciando-se da
Constituição lie que fôra inspirador, que a responsabilidade, no
nosso regime, era um tigre de palha que a ninguém impressiona·va.
Sr. Presidente vou dar oportunidade a que os eminentes criminalistas defendam o Sr. Juscelino Kubitschek.
Quero ainda,
acentuar, entretanto, qua·nto é
ociosa essa vl·olação, quanto é !nú •
til, quanto ela representa apenas
de prazer satânico em desrespeito
à Constituição e .às Leis,

Note-se que o Presidente da Re·
pública: acaba de receber o apoio
incondicional de cento e oitenta
Deputados, que, de públ!co, se dispõem a aprovar tudo que fôr conveniente ou julgado conveniente
e a dar todos os recursos imaginados ou imagináveis, para que Brasília seja a realidade acalentada
nos devaneios e delirios do heli·
cóptero presidencial.
Se s. Exa conta· com cento e
oitenta Deputados assim submissos
aos desejos brasll1anos e, com certeza, com sólida, lndiscutivel Maio·
ria neste Senado; se dispõe, da
Maioria dóc!l e passiva do Congres·
so para tudo q•ue se referir a ~asi·
l!a, porque e para: que assim espezinhar a Constituição?
Por últ.imo: tenho ouvido, reiteradas vêzes, dizer-se, nesta Casa,
que Brasília deverá ser inaugurada no dia 21 de abril de 1960.
O Sr. Coimbra Bueno - Se Deus

quiser.
O SR. MEM DE SA - Sobretudo porque há lei elaborada pelo
Congresso; e o Pres!d·ente submisso, dó:il, fi.el ao cumprimento das
leis, ãev·oto até a idolatria a êsse
texto legal, dêle não pode fugir.
Prefere, talvez, morrer, prefere
perder o cargo -· não; até lâ não
digo, seria exagêro - prefere morrer a desrespeitar a lei que. estabelece a data da mudança para Brasília.
Sr. Presidente, o que desejo e aqui exprimo êste voto - é que
uma partícula dessa fld,elldade,
dessa veneração, dêsse apêgo religios·o ao texto de uma lei, uma
centelha, uma· fração, um âtómo,
seja destinado, também, a essa pobre Carta Magna, a essa pobre
Constituição Brasileira, que foi,
também, a·provada por um Poder
Constitucional, do qual, por acaso,
razia parte o Senhor Juscelino Ku·
bitschek. ll: verdad.e que S. Exa.
naquele tempo ainda não era Presidente da Repúbllca·, e a Presi-

'

I
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dência da República, principalmente quando voa a. j ato e a helicóptero, multo depressa se es.
quece dos mandamentos fundamentais e dos deveres primeiros
que tem para com o povo, para
com o regime e para com as Instituições. <Muito bem. Muito

sempre inflamada, ima:ginosa e es.
pirituosa do nobre Senador Mem
de Sá.
O Sr. Mem de Sd a bondade do excesso.

Agradeço

bem!).

O SR. LAMEIRA BIT.TENCOURT
- Não é bondade: Faço justiça r.
Vossa Excelência.

O SR. LAMEIRA BITT.ENCOURT
- Sr. Presidente, peço IIi palavra
na qualidade de Lider da Matoria.

O Sr. Mem de Sá - Sabe Vossa Excelência que é a primeira vez
que sou Senador.

O SR. PRESIDENI'E - Nos têrmos do art. 59 do Regimento, dou

a palavra ao nobre Lider da Maioria, Senador Lameira Blt'tencourt.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT
- Sr. Presidente, é a seguinte a
carta do eminente Ministro Senhor Lucas Lopes:
·

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT
- <Conw Líder àa. Maioria) -Se-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
GABINETE DO MINISTRO

nhor Presidente, aproveito a oportundalile regimental para, do mesmo pa·sso, proceder à leitura da
carta que acabo de receber do
ilustre e honrado Senhor Ministro
da Fazenda, Dr. Lucas Lopes, a
propósito do penúltimo discul'SO
do digno representante do Estado
de São. Paulo, Senador Llno de
Mattos. Digo penúltimo porque há
pouco S. Exa·. pronunciou oração
que nã.o tive ensejo de ouvir.
Vigilante sempre no respeito ao
prazo regimental, procurarei res.
ponder sem o brilho da inteligência, sem a cintilação incomparável
do humor, sem a riqueza dos conhecimentos juridicos e constitu·
clonais do eminente Senador Mem
de Sá, à severa acusação formulada por S. Exa. contra o honrado
Presidente da República, por aquilo que, quando muito, no exame
mais rigoroso ou mais .Isento poderá ser, com razão, considerado como tão bem acentuou o nobre senador Argemiro de Figueiredo, mero, simples pecado venial, sempre
cometido pelos governantes, sem
jamais ter provocado a Ira Implacável, a condenação crudelisslma
hâ pouco externada: na palavra

Em 20 de maio de 1959
Prezado Senador Lameira
Bittencourt:
TOmando conhecimento de
novas declarações do ilustre
. Senador Lino de Mattos a pro. pósito do problema... de exportação de café torrado, e, não
obstante o prezado amigo já
ter esclarecido em sua-s Unhas
gerais, as providências que foram adotadas pelo me para
Impedir transações que pud.essem se tornar nocivas ao interêsse do País, decidi designar
'Uma Comissão composta . do
Presidente do IBC, Dr. Renato Costa Lima, do Diretor da
Carteira de Redesconto, Dr.
Mauricio Blcalho, do Diretor
da Carteira de Comércio Exterior, Dr. Tosta Filho. e do
Dlretor do me, Sr. Adolfo
Becker, com a Incumbência de
analisar em todos os detalhes
as citadas exporta·ções e elabOrar um relatório completo
e concludente sôbre as mesmas.
Desde logo pediria esclarecer ao Ilustre Senador Lino
de Mattos que as Informações
que lhe foram prestadas envolvem clfra·s absolultamente
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fantasiosas, como será demonstrado no relatório em
elaboração que farei chegar
àJl suas mãos, para conhecimento do senado, tão logo ·esteja concluído.
Oom os cordiads protestos
de amizade e estima, o Lucas

Lopes.

Não quero comentar por enquanto, pois a exigüldade de tempo não permite, a carta do Sr.
Ministro Lucas Lopes. Desejo dizer apenas que Sua Excelência
não está prejulganc!.o as acusações,
tanto assim que mandou apuráIas, de acôrdo com o que foi por
mim solicitado, e ainda de acôrdo
•C'om recomendação expressa do
Sr. Presidente da República. O
Senhor Ministro d.a Fazenda apenas considera exageradas as cifras levadas ao conhecimento da
Casa pelo Sr. Senador Lino de
Mattos . .
O Sr.

Lino de Mattos -

Dá

licença para um aparte?
O SR. LAMEIRA BIT:TENCOURT

-

com todo o prazer.

O Sr. Lino de Mattos - Registro
neste aparte, meu louvor pessoal
à atitude do Sr. Ministro Lucas
Lopes, por haver lmec!.iatamente
designado uma comissão a fim de
averiguar a procedência de minha
denúncia. Devo, entretanto, acrescentar .como ' complementação e
esclarecimento de minha acusação, que fixei bem tratar-se de
negócio de café, feito com o exterior. Quando se fala oem registro de negócio de café quer-se dizer compromisso internacionalmente a:ssumido. É possível que
a exportação até o momento da
minha denúncia, seja efetivamente menor que a mencionada; mas
o registro do negócio é da ordem
de quarenta mil toneladas de café torrado. Permita ·ainda V .
Exa.. manifestar a esperança de

que a .denúncia por mim formulada
da tribuna do Senado da República e a providência tomada pelo Sr. Ministro da Fazenda resultem _na anulação do registro. A
anulaçao do registro desse negócio representará, pa·ra mim, uma
grancl.e vitória conseguida no senado da República; evitando a
consumação de uma das grandes
negociatas que se pretendeu realizar na República.
O SR. LAMEIRA BIT.l'ENCOURT
- SOu multo grato ao aparte com
que me honra o ilustre Senador
Llno de Mattos. CUmpre-me apenas reafirmar o firme, decidido e
enérgico propósito, quer do Sr.
Presidente da República, quer do
Sr. Ministro da Fazenda, de rigorosa investigação de tôda essa operação; e onde quer que seja ela
encontrada irregular ou iliclta, serão tomadas, se já não o foram,
providências para evitar, corrigir
ou reprimir os abusos denunciados
pelo nobre representante de São
Paulo.
O tempo urge, Sr. .Presidente,
e quero honrar-me procurando
responder à acusação formulada,
há pouco, pelo nobre Senador
Mem de Sá., a propósito de decreto baixado pelo f)hefe da Nação.
Logo que tive notici111 do fato;
logo que ouvi comentários e I! as
críticas de um dos órgãos mais
acreditados no Pais, eu como que
previ, tão bem conheço a vigüâncla e a combatividade do espirita
do eminente Senador Mem de Sá,
não deixaria S. Exa. · passar a
oportunidade para mais um ataque ao sr. Presidente da República. Sollc!t.ei, assim, em caráter partlcula·r e oficioso,. como Lider da Maioria, que o órgão competente para melhor esclarecer o
assunto na área do Executivo o Departamento Administrativo
do Serviço Público - sôbre êle
opinasse. Ressalvo, entretanto,

I
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desde logo, que o ato baixado não
corre por conta daquele Departa:mento.
O Sr. Mem de Sá - Mesmo porque o Departamento Admlnistratlv·o do Serviço Público não é o
Intérprete da Constituição.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT
- Perdão! Não ilz essa aprecta.
ção. Antes de seu aparte antecipado, tenha V. Exa. a· bondade
de me ouvir. Deseja·ndo suprir as
deficiências de minhas luzes e de
meus conhecimentos jurídicoconstitucionais e de Direito Administrativo, solicitei o pronunciamento do órgão autorizado, lnegàvelmente idôneo. Quaisquer que
sejam as Inquinações · políticas de
V. Exa. é forçoso reconhecer que
nêle militam homens capazes e
dignos ...
O Sr. Mem de Sá -

mos..

Capacíssl·

·~

O disposto no art. 2.o do
referido Decreto n.0 4'5.970 de
1959, nã,o deixa dúvidas a ~s-·
peito da: natureza do encargo
quando estabelece que a grati·
flcaçã.o será fixada pelo Chefe
do Gabinete Civll da Presldên·
ela, no uso das atribuições de.
finldas no art. 65 do Regimento
dos órgãos da Presidência da
República.
Admitindo-sé, para argumentar, que o mencionado De·
creto número 45.970 doe 1959,
viesse criar, não uma função
de representação, mas encar·
go permanente de natureza
autônoma, ter-se-la, ainda assim, uma função d·e extranumerár!o, nunca cargo públl"
co cuja criaçoo é de competência exclusiva· do Congresso Nacional.
Ora, ninguém discute sôbre
a competência do Poder Executivo em criar funções de extranumerário, como já exaustivamente comprovou o Prof. ·
Haroldo Valadão, quando no
exercício do cargo de Consultor Geral da República CCf.
Pareceres do Consultor Geral
da República, 1950, vol. n, páginas 299 e segs . >•"

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT
- . . . como seu Dlretor, o Doutor João Guilherme de Aragão, que
já nos deu o prazer de atender ao
convite do Senado e teve oportunidade de ·oferecer·nos provas
de seu11 conhecimentos.
o Sr. Mem de Sá - Subscrevo
O 81'. Mem de Sá- Divirjo raas palavras de Vossa Excelência.
dicalmente. Se se dlz expressa-·
O SR. LAMEIRA BIT.I'ENCOURT mente que é funçoo gratificada e
- Muito grato a V. Exa.
que a gra tlficação é fixada pe·
A nota do DASP está assim re- lo chefe da Casa Civü, noo se tra.dlglcla:
t81 de extranumerárlo. T.anto é
"Não é exato que, no caso que para essa função fol requisi·
do Decreto n. 0 45. 970, de 8 do tado um servidor do Estado de
corrente, tenha o poder Exe· Minas Gerais e a êste, que é servicutlvo criado cargo público. dor público estadual, vai ser atriTrata-se, tão-somente, da buida uma gratificação de . fun- ·
criação de função retrlbuível ção. Não se trata, portanto, de
mediante simples gratificação extranumerãrlo.
de representação, para o fim
O SR. LAMEIRA BIT.I'ENCOURT
estrito de permitir o desempePrefiro responder ao aparte com
nho de encargos especiais nos
Palácios Presidenciais em Bra· que me honrou o eminente Senasilla, e alnd111 assim em caráter dor Mem de Sá, continuando a
transl tório .
leitura das notas fornecidas pelo

i
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DASP, até porque estão enriquecidas com a argumentação de um
dos nossos maiores juristas, não
só no plano nacional, mas até no
ambiente Internacional. ·
O Sr. Mem de Sá- V. Exa. me
perdoe, não se discute que o Pre·
sidente possa nomear o extranumerário. O que se discute é que,
no caso, não se trata de extranumerários.

O SR. LAMEIRA Brr!'ENCOURT
- Ped.ir!a a V. Exa. fôsse mais
conciso nos seus apartes, pois da··
qui a pouco o sr. Presidente estará me advertindo de que meu
tempo se esg·otou.
O Sr. Mem de Sá -Não apartearei mais V.ossa Excelência.

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT
Não! V. Exa. pode apartear-me.
Peço-lhe apenas que não o faça
com tanta assiduidade. Seus apartes honram.me multo e invocam
para meu modesto discurso a aten·
ção do Setlado. Sõmente não de·
sejo interromper o fio da minha
argumentação.
O Sr. Mem de Sá -

Perfeita-

mente.
-

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT
Pross•egue o DASP.
"Para ilustrar a assertiva,
consulte-se o Decreto-lei núme·
ro 4.421, de 30 de junho de
1942, cujo art. 1.0, § 1.o já
dispunha:
"A tabela numérica de ex·
tranumerârio-mensallsta será
aprovad.a por decreto e obser.
vará as escalas de salários que
também serão expedidos por
decreto do Presidente da: Re·
pública.
Igualmente, ratificando essa
·orientação, há o Decreto-lei
número 5 .175, de 7 de janeiro

de 1943, que no seu art. 39,
estabelece:
"A T.N.M. <Tabela Numé·
rica ele Mensallsta) e a escala de salário elas S.F. (Séries
Funcionais), bem como qualquer alteração posterior serão
eXpedidas por decreto do Presidente da RepúbUca".
Não se trata, portanto, de criação de cargos, mas apenas de funções de extranumerários mensallstas.
Continua a nota do DASP ..
Nem se alegue que tal legislaçãoo, por ser anterior à
atual Carta: Magna, é incompatível com esta. As normas
legais citadas jamais deixaram de ser aplicadas após 18
de setembro de 1946, e até hoje ninguém chegou a acoimálas de inconstitucionais, inclusive o órgão próprio para. fazê-lo, no caso, o Supremo Tribunal Federal.
Após a vigência· da nova
Oonstituição, os antecessores
do atual Presidente criaram
milhares de funções de .extranumerários·mensaUstas através
de decretos executivos. 4 pretexto de executar o artigo
21 da Lei n.o 488, de 1948,
que mandou pura e simplesmente unificar, em cada ministério, as tabelas de extramunerârios-mensallstas, o então Presidente da República
criou muitas funções dessa
natureza. pelo mesmo processo ora tachado de inconstitucional. Foram as famosas Ta·
belas únicas. Muitas das me.
didas ali tomadas, chegaram
a apreciaçãoo do órgão cúpula da; Justiça Brasileira, o
qual, ora julgando a favor, ora
contra a União, jamais funda·
mentou as suas decisões na
inconst!tuciona.Ildade da criação de funções mediante de· ..

fl
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creto do Presidente da República.
Por outro lado, muitas outras leis versando assunto semelhante foram votadas após
a vigência da Carta Magna,
tôdas partindo do pressuposto de que competia como de
fato compete ao Presidente
da República a criação de
funções de extranumerârios.
Acrescente·se também que a
nwi recente Lei n. o 3 .483, de
1958, permite ao Executivo admitir pessoas para exercer em
caráter transitório empregos,
cuja existência independe doe
criação expressa por lei. Não
caberia argumentar que nesse
caso o Presidente da República agia. em cuni.pr.lmento à
. expressa determinação de lei,
uma ve~ .que, em qualquer hipótese, isto ocorreria em face
da legislação inicialmente citada:, •e se aceita a tese defendida em sentido IXlntr.ârio, tôdas essas leis, inclusive as mais recentes, seriam
também iniXlnstituclonais por
envolverem delegação de poderes expressamente vedada
pela 'constituição Federal.
Em conseqüência:, se o Presidente da· Repúbllca pode
criar funções de natureza per. manente, .muito mais o poderia
.' faZer em carâter transitório.
Cogitando a espécie de simples gratificação de representação, as criticas de que foi
alvo o citado Decreto número 45.970 de 1959, se evidenciam
totalmente improcedentes".

o

Só quero
dizer que o parecer esmaga um
fantasma.
Sr. Mem de Sá -

O SR. LAMEIRA Bl'M'ENCOURT

-

Se a acusação formulada por

V. Exa. é fastasma, a culpa não

me cabe.

O Sr. Mem de Sá- A acusação
não é fantasma. O que se explicou e se defendeu é que visa a
um fantasma. Não dlzla eu que
o Sr. Presidente da República havia criado uma função de extranumerário mcnsalista. o decre.
to declara: "Ficam criadas funções". E o art. 2, estabelece que
"o preenchimento dessas funções
será f·eito mediante ato do Chefe
do Gabinete Civil, que arbitrará
a gratificação". Se tivessem sido
criadas funções de extranumerários mensalistas, o decreto devia
declará-lo e fixar a referência, que
é conhecida, para se estabelecer a
remuneração ou salário, porque o
extranumerário mensalista não per.
cebe vencimentos, mas salário. No
caso, entretanto, não foi fixado
sa:lá.rio, mas gratificação. E sabe
V. Exa. por que? Porque o no.
meado para a função não é pessoa alheia ao Serviço Público, mas
funcionário estadual de Minas Qe.
rais que, portanto, se fô.<lse exercer a função de extranumerário
mensallsta, acumularia, perdendo
o cargo, ou a função de extranumerário. Foi nomeado para uma
função gratificada.
O SR. LAMEIRA BITI'ENCOURT
- Sr. Presidente, como quer que
seja, função gratificada ou extranumerário mensallsta, não padece dúvida de que, no caso, o Sr·.
Presidente da República não criou
nenhum cargo como foi reiteradas
vêzes argüido contra o ato de
S. Exa. inclusive da tribuna do
Senado. Quer se trate de função
gratificada, quer de extranumerário mensalista, já ficou exaustivamente provado que a sua criação .é da competência legitima e
irrecusável do sr. Presidente da
República.
Podem formular-se cdtlcas, co·
mo acaba de fazer o Senador Mem
de Sá, a propósito do apuro técnico, o rigor e acêrto da redação
do ato do Sr. Presidente da República. Admito-as, aceito como

I
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argumento à discussão .. Fica, en.
tretanto de pé - diante menos
das minhas pala·vras que das informações que acabo de · ler e da
respeitável opinião de Haroldo VaIadão - que do decreto do Sr.
Presidente da República tudo se
poderá dizer, menos que representa 111tentado à Constituição que
S. Exa. se tem empenhado lntransigentemente por cumprir e
fazer respeitada.
O Sr. João Víllasbôas apoiado.

Não

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT
- Aliás; se consultarmos os Anais
do senado, veremos que inúmeras
vêzes essa correção do Chefe do
Executivo tem sido reconhecida,
proclamada e louvada até por autoridades representantes da Oposição.
O Sr. Mem de Sá - Essa parte
vai por conta dos · arroubos do
Lfder da Maioria.
O SR. LAMEIRA Bl'I'TENCOURT
- Era o que me cabia declarar,
esperando que, para minha satisfação, o llustre Senador Mem de
Sá, quaisquer que sejam as restrições que, no seu intimo, possa
opor ao ato do Sr. Presidente da
República - inclusive no que tange à na-turalidade do cidadão nomeado, filho do Estad·o de Minas
- já agora reconheça comigo que
o decreto é rigorosamente constitucional. <Muito bem; muito
bem/).
O SR. PRESIDENTE- Oontlnua
a hora do Expediente.
'l'em a pal111vra o nobre Senador
Paulo Fernandes, quarto orador
inscrito.
O SR. PAULO FERNANDESSr. Presidente, . no dia 20
de maio de 1880, falecia, nesta cl·
dade, aquela: figura considerada
<•) -

( •) -

N<lo foi rrvi•io p<lo orador.

símbolo das enfermeiras brasileiras: Ana Nery.
Não pretendo neste breve registro que faço para os Anais do Senado, ir além de uma homena·
gem singela àquela que representou as mais elevadas virtudes
da mulher brasileira.
Sôbre o seu túmulo, estão ins.
crltas as seguintes palavras: "Aqui
descansam os restos mortais, de
D. Ana Nery, denominada "Mãe
dos Brasileiros"' pelo Exército, na
Campanha do Paraguai".
Foi, realmente, mulher devota·
da à causa que os brasileiros defendiam. Em Salto, oorrientes, Hu·
maitá e Assunção manteve hospi·
tais de sangue para atender não
só aos brasileiros, mas também
aos paraguaios.
Lerei, Sr. Presidente, de uma
ligeira b!ogra·fla de Ana Nery o
requerimento por ela dirigido ao
Presidente da então Província
Baiana, de que era f!Jha, sollcl- ·
tando o seu engajamento no Exército Brasileiro, que marchava para
o Paraguai.
Dmo. e Exmo. sr.
Tendo já marchado para o
exército dois de meus fllhos
além de um irmão e outros
parentes, e havendo-se "oferecido o que me restava nesta cl·
dade, aluno do 6. 0 ano de Medicina, para também seguir a
sorte de seus Irmãos e parentes,. na. defesà. do País, oferecendo seus serviços médicos
não podendo, como brasileira ser indiferente aos s·ofrimentos dos meus compatriotas,
' , como mãe, resistir à separa·;ão dos entes que me são caros, e por tão longa distância,
.desejava acompanhá-los por
tôda parte, mesmo no teatro
da guerra se me fôsse permitido. Ma:s, opondo-se a êss·e meu
desejo a minha posição e o
meu s·exo, não impedem, todavia, êstes dois motivos, que eu
ofereça os meus serviços em
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qualquer dos hospitais do
Rio Grande do Sul onde se
façam precisos, com o que satisfarei ao mesmo tempo os
Impulsos de mãe e os desejos ·de humanidade para com
aquêles que ora sacrificam
suas vidas pela honra e brio
nacionais e integridade do Im·
pérlo. ,
'
A êsse requerimento, Sr. Presidente, respondeu o Presidente da
Província, nos seguintes têrmos:

É Ana Nery, no momento, juntamente com Jane Dunant e Florence Nightlngale, o símbolo da
Cruz vermelha Brasileira.
Sabemos que essa Instituição é
dirigida: há doze anos em nosso
País pelo Ilustre colega Senador
Vivaldo Lima, que lhe tem dedicado os maiores e melhores e&
forças. Graças a atuação de Sua
Excelência, aquela: instituição cada vez mais se projeta em seu
serviço de assistência hospitalar.

o

Sr. Vtvaldo Ltma -

V. Exa. um aparte?

Perm:lte

"O rasgo de patriotismo e
de abnegação com que V.Mc.,
O SR. PAULO FERNANDES dépo1s . de ter visto seguir Com
todo o prazer.
para o campo de guerra, em
que se acha empenhad·o o Pais
O Sr. Vivaldo Lima - Desejo
um irmão e dois flihos, e ago. agradecer a V. Exa. as expresra o terceiro, como médico, se sões multo generosas ...
oferece para:, acompanhandoos em tão nobre missão, presO SR. PAULO FERNANDES tar os serviços de humanida- Justas, sobretudo.
de compatíveis com o seu sexo e idade, nos hospitais do
o sr. Vtvaldo Ltma - .. . com
Rio Grande do Sul, não pode que me brinda, neste momento, e
deixar de ser benev.olam!llnte que muito me comovem. A Institui·
acolhido por esta Presidência, ção realmente continua. num cresque f·olga de louvar os senti- cendo em todos os seus setores
mentos com que V.Mc., por de ativldade, o que se deve tam.
êsse ato tão importante e dig- bém a V. Exa. que durante muino de inveja, se torna recomen. tos anos ocupou a presidência de
sua Filial em Barra do Pirai, e que
dável ao País.
Aceito, pois, tão espontâneo soube compreender os altos objeoferecimento, e vão ser ex- tivos de uma Instituição de benepedidas ordens ao conselhei- merência Internacional. Acomparo Comandante das Armas, nhamos os trabalhos da filial que
com quem se entenderá V.Me. estêve, durante longos anos, sob
para ser contratada como pri- sua presidência. Funciona ela
meira enfermeira e breve- exe!Iliplarmente; e os habitantes
mente seguir para: o Rio de daquele próspero município temlhe verdadeira adoração. EmpreJaneiro".
g.o êsse vocábulo para- melhor exSr. Presidente, ao fazer a lei· primir .o estado de espírito de uma
tura do requerimento, endereçado P<>PUlação com referência. a depor Ana Nery e do despacho do terminada •entidade, que lhe vem
benefícios.
então Presidente da Pr·ovíncia da prestando grandes
B>ahia, presto singela homenagem Aliás, em decorrência: dêsses relevantes serviços, há dias, na data
àquela admirável mulher que como afirmei - representou com magna da Cruz Vermelha Internatanta fidelidade os mais altos e clonai, porque comemora nascielevados sentimentos da m:ulher mento de seu fundador, Henri Dunant, foi V. Exa,, no salão no.
brasileira.
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bre da Cruz Vermelha Brasileira,
alvo de justa homenagem, galar·
doado com um dos lauréis com que
a Instituição pode reconhecer a de·
dicação de obstinados servidores;
foi, sem favor, agraciado com a
"Cruz de Distinção", que lhe coube por seus altos méritos, por sua
capacidade de trabalho e de organização do desenvolvimento de
sua obra. Espontâneamente, quer
em Barra do Pirai, quer no Senado da República, através do Orçamento da Repúbllc,a, tem V. Exa.
ajudado não só a fliial que Impulsiona, como a própria obra da
Cruz Vermelha no Brasil; e, assim agindo, está também se tornando um dos benfeitores da humanidade.

-

O SR. PAULO FERNANDES Agradeço, desvanecido, as palavras com que me brinda o ilustre
colega, referindo-se, 1nc.1usive, à
distinção que me foi conferida, recentemente pela Cruz Vermelha
Internacional; devo dizer que de
pronto transferi a condecoração
aos -abnegados servidores da Cruz
Vermelha do Município de Barra
do Pirai, os verdadeiros merecedores da homenagem que, por meu
intermédio lhes deveria ter sido
atribuída.
Sr. Presidente, a proclamação
da Cruz vermelha Brasileira firma.da pelo General, Dr. Benjamim Gonçalves, está assim redigida:
"8 DE MAIO - "DIA MUNDIAL DA CRUZ VERMELHA"

Mensagem do Secretário Geral, General Dr. Benjamim
Gonçalves.
A 8 de maio de 1959 se com·
pletaram 131 anos do nascimento de Henri Dunant, o
precursor do movimento da
Cruz Vermelha, que, tendo
presenciado na tarde sangrenta de 24 de junho de 1859 a
batalha que, entre austríacos
de um lado e franceses e ita-

lianos de outro, se travou en·
carniçadamente na colina hoje célebre de Solferino, sem
a menor organização de "ServiçO de Saúde", fêz dessa trágica verificação um Zeit-motiv
que soube explora·r no livro
que a respeito escreveu - "Un
Souvenir de Solferino", onde
sua clara inteligência e seus
nobres pendores de beneme·
rência souberam produzir nos
incontáveis leitores que o li·
vro desde logo encontrou em
várias côrtes européias a maiS
impressionante repercussão.
Assim, é certo que a "idéia
da Cruz Vermelha" nasceu a
24 de · junho de 1859, ante os
horrores de uma guerra sem
serviço de saúde, e êsse maravilhoso centenário vai ser co•
memorado o mês que vem no
mundo inteiro, onde já há
oitenta e três socledad·es nacionais de Cruz Vermelha, e
especialmente em Solferino,
onde a Cruz Vermelha Italiana fêz construir um monumento a Henri Dunant no
próprio local sugestivo em que
êle tivera a antevisi1o da
grande obra que é hoje uma
importante e bendita realldade.
Para êsse monumento, a
Cruz vermelha Brasileira concorreu com um bloco de granito brasileiro,· com Inscrição
glorificadora a Dunant, recentemente remetido pllJra a sua
Irmã Italiana e destinado a
figurar entre os oitenta e três
blocos do mundo da Cruz Vermelha, que lá se dará o mais
festivo rendez-vous, comemorativo de tão transcendente
centenário. Registremos com
reconheclment{) que a nossa
grande emprêsa brasileira de
navegação aérea, a "Panair do
Brasil", realizou graclosamen.
te o caro transporte desse pesado· bloco entre Rio de Ja·
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neiro e ·RoiiUII, confirmando
mais uma v·ez seu delicado e
valioso apoio à nossa grande
Instituição.
Os anos que começaram a de·correr desde a · tarde sangrenta cl.e Solterlno foram outros tantos .. de uma campanna
Ininterrupta e Infatigável com
que Dunant e seus acl!eptos lograram afinal, no dia 22 de
agôsto de 1864, concretizar na
realização gloriosa da 1. a Convenção de Genebra- o dia verdadeiro do nascimento da
Cruz Vermelha, conquista de
todos os grandes corações empenhados na luta: pela Idéia
~nerosà e. mais especialmente, conquista dos cinco grandes, como hoje se diz, e dos
quais lncontestàvelmente foi
Henri Dunant o maior, aquêle
que proferiu em m-eio de tanto
horror a frase que viria mais
tarde a ser o slogan imortal
da Instituição: "Somos todos
trmãos"!
Lembremos, pois, ao transcurso do "Dia Mundial da Cruz
Vermelha", que os quatro corações generosos que compreenderam e animaram ·Dunant
foram os de Dufour, o General
comandante das fôrças armadas suíças, Théodore Ma-unoir
e Luiz Appia, grandes humanitários profissionais da medicina, e Gustave Moynler, notável cidadão para quem a benemerência era a condição vital - nomes que ficaram para sempre no "Panteão do Humanl tarismo" e graças aos
quais floresce hoje no mundo
Inteiro a Cruz Vermelha, com
~eus quatro atributos fundamentais - neutralidade em
face da côr, da politica e da
religião (somos todos Irmãos!)
- universalidade na ação - independência em relação
aos· governos - igualdade de
tôd.as as 83 sociedades nacio-

nals, da mais. rica à mais humilde.
Vamos agora citar, por sua
beleza Impressionante, alguns
trechos da mensagem da grande jornalista Leonor Paz y Paz
G. que nos vem agora de Genebra e na qual se descobrem,
a cada palavra, as flôres perfumosas de seu espírito-cruzvermelha;

"Solferino Experiência
feita- por Henri Dunant na origem de uma revolução huma"'
nitária. "Un souvenir de solferlno", tal o título c1.e um pequeno trabalho que transtornou o mundo em 1862. o autor nêle relata, de maneira
simples e humana, as experiências feitas em Solterino três
anos antes, em 1859, por ocasião da batalha que ai se travou. Dunant não procu1.1ou em
seu livro nenhum efeito literário ou dramático. Contentou-se em evocar o sofrimento humano, com tôda a com-'
paixão que êsse espetáculo lhe
inspirou. ~
A visão de milhares de mortos, dos feridos abandonados
à sua sorte, não tenoo ninguém para trazer-lhes ao inenos um copo dágua, nem para
lhes pensar as feridas de seus
membros esfacelados, foi, durante êsses dias vividos em
Castiglione e Solferino, como
que um acicate a cravar-se
cada vez mais profundamente
no coração de ·Duna·nt, pondo
em relêvo seus impulsos de
compaixão e seu desespêro de
quase nada poder fazer para
atenuar tanto sofrimento.
Era-lhe cruel ver êsses bravos
que choravam como crianças
deixadas em orfandade, sem
nada pocl.er mais do que con- ·
solar, nutrir ou cuidar de um
número ínfimo dêsses infelizes. Deixar morrer assim homens cobertos de condecora. ções, todos êsses adolescentes
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· que se ha·vlam lançado na batalha, alucinados pela palavra "pátria", hipnotizados pe. la música marcial e pelo prestigio do uniforme, tudo Isso
era de uma• crueldade revoltante.
O zêlo de Dunant, que corria em socorro dos salvados
feridos sem preocupar-se C·Om
sua nacionalidade, ganhou as
mulheres de Castlgllone. Essas humildes camponesas se
juntaram a .êle, nas Igrejas,
nas casernas, na escola, na
mairie, devotando-se ao extremo, ·traduzindo por duas pa·
lavras Infinitamente tocantes
o desejo mais caro de Dunant:
''11Uttl fratelll". Era verdade:
na dor todos eram Irmãos. Poder-se-iam considerar êsses
homens, feridos e moribundos,
como inimigos? Que distinção
estabelecer entre êste hussardo austríaco, gemente e sequioso, e êste infante francês,
desfigurado pelos feriment·os?
Jl:ste raciocínio levou Dunant
à Idéia que não devia mais
delxa·r-lhe sossêgo; os feridos
de guerra deviam ser conside·
rados sagradas. Um homem
ferido, seja qual fôr o campo
a que pertença, devia ser respeitado e considew.do como

neutra.

"Un souvenlr de Solferino
tendia P·reclsamente a· obter
que os feridos de guerra fôs·
sem declarados neutros. Mas
êle ainda queria outra coisa:
que em tempo de paz fõssem
organizados corpos de enfermeiros e enfermeiras volun tários devidamente preparados
em seu mister e podend·o prestar seus serviços em tempo doe
guerra. 1l:le pedia que tôdas
as nações se unissem por um
acôrdo reconhecend·o a Inviolabilidade dos hospitais, das
ambulâncias e dos homens
consagrados à nobre tarefa de
recolher e tratar os feridos.

Era preciso ad·otar um emblema, reconhecido no plano
Internacional, e destinado a
assinalar os locais e o pessoal.
Assim nasc·eu a bandeira da
Cruz Vermelha, cujas côres
são, Intervertidas, as da pátria de Henri Dunant, a- Suíça.
Os esforços ln cansáveis de
Dunant chegaram ao seu desejado fim: o ano de 1864 marcou o estabelecimento da Convenção de Genebra e viu nascer a· Cruz Vermelha como Instituição oficialmente reconhe·
cida.
Assim, dos horrores da
guerra, da destruição Implacável dos homens entre sl, surgiu um voto construtivo, inspirado no amor do próximo.
Essa Idéia encontra aplicação
tanto em tempo d·e paz quanto em tempo de guerra, pois
que a Cruz Vermelha aí ·está
para pôr-se ao serviço das vítimas de calamidades de tôd.a
espécie, sejam provocadas pelas fõrças desencadeadas da
natureza, sejam despertadas
pela fôrça mortífera do homem".
A Cruz Vermelha Brasllelra,
está, pois, empenhada nas
c·omemorações do 8 de maio,
que tão de perto lhe tocam.
Mas o mês de maio é por outras razões ainda, o nosso mês
de Cruz Vermelha.
Henri Dunant, a: 8, Florence Nlghtlngale a 12, Ana Nery,
a 20, eis a trilogia de amor e
de caridade que êste Mês de
tantos privilégios nos traz ao
c·oração: O Fundador, o "Homem de Branco" de Solferlno,
a grande dama lnglêsa que se
transformou na Dama da
Lâmpada, Florenc·e Nlghtlngale, que, a desoras, nos hospitais de sangue d.a Crlméla, velava pelos feridos, como enfermeira da Imensa Ca.rldnde,
Ana Nery, a grande brasileira
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que foi nos Campos do Paraguai a "Mãe dos Brasileiros".
Mês de maio, mês de Ma·
ria, mês d.e céu azul e ameno
clima, êle é também o "mês
da: Cruz Vermelha", que esta·
mos festejando, a começar pelo
"Dia Mundial" da Instituição!
Glorifiquemos, pois, em nosso coração, à nossa maneira,
em n·ossa língua, por rodos OS
modos, o 8, o 12 e o 20 de
maio - Dunant, Nightlngale,
Ana Nery, e assim estaremos
rendendo o culto devido à Cruz
Vermelha, a instituição universal do amor fraterno, a única sob cuja bandeira gloriosa
todos, todos, sem exceção, podem servir, sem restrições de
pátria, de côr, de idioma, de
política· ou de religião! - Ge-

neral Benjamim Gonçalves, -

Secretário Geral".
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem,· muito bem!)
O SR. VICT.ORINO FREIRE ( •) - Sr. Presidente, ao transcorrer o aniversário do emin·ente
Marechal Eurico Dutra, não houve sessão nesta Casa:. Reuniu-se
o Congresso para receber o Presidente Sukarno da Ind.onésla, VIme, assim, privado de homenagear
o ex-Presidente da República, o
que já se tornou norma d:e conduta da minha Bancada e dos meus
.companheiros do PSD todos os
anos, depois que S. Exa. deixou
o Govêrno, no qual prestou ao
País os mais assinalados serviços.
Sr. Presidente, embora tardiamente, ocupo a tribuna· do Senado para, em nom·e da minha Bancada e do meu partic!Jo, render
preito ao Marechal Eurico Outra.
Bras!lelro dos mais eminentes, detém, na· sua classe, o primado da
honradez e da bravura; e na vida
civil foi um c!.os nossos grandes
Chefes de Estado.
--;-;)- Nao foi rcuisto pelo orador.

O Sr. Argemtro de Figuetredo Permite V. Exa. um aparte?

O SR. VICTORINO FREIRE Com multo prazer.
O Sr. Argemtro de Figuetreao -

Associo-me às palavras de V. Exa·.
em nome d.o Partido rrrabalblsta
Brasileiro e pessoalmente. Considero justíssima a homenagem que
V. Exa. presta à grande figura: do
Marechal Eurico Outra.
O Sr. Ruy Carneiro V. Exa. um aparte?

Permite

O SR. VICTORINO FREIRE Pois não.

O Sr. Ruy Carneiro - Em nome
dos pessedlstas da Paraíba, componentes do partido que V. Exa.
representa nesta Casa com tanto
brilho, solidarizo-me com as pala·
vras do nobre colega com referência ao eminente Marechal Eurico
Outra.
O SR. VICTORINo...FREIRERecebo com p.razer e orgulho o
apart.e do nobre Senador Argemir·o de Figueiredo. ·Interpreta Sua
Excelência, além do seu pensamento o do Partido Trabalhista
Bras!l·eiro, do qual é eminente lí·
der. Agradeço, outrossim, a manifestação do ilustre Senador Ruy
Carneiro, em nome dos pessedistas
da Paraíba .
· O Sr. Silvestre Péricles licença para um aparte?

Dá

O SR. VICTORINO FREIRE Perfeitamente.

O .Sr. Silvestre Péricles - Em
nome de quantos me acompanham
na política de minha terra, subscrevo tôdas as manifestações dos
Galegas ao eminente Marechal Eurico D·utra. Associo-me à justa homenagem que V. Exa. lhe presta.

O SR. VICTORINO FREIRE Sou multo grato ao eminente Se-

- :i59nador Silvestre Péricles pelo aparte com que me honrou. .

o

Sr. Sebastião Archer -

mite V. Exa. um aparte?

Per-

O SR. VICTORINO FREIRE Pois não.
Independentemente da homenagem
que em nome da nossa Bancada
o nobre Colega presta ao meu
prezado amigo Marechal Eurico
Dutra a ela dou meu apoio pessoal.
O Sr. Sebastião Archer -

O SR. VICTORINO FREIRE Registro com prazer a manifestação pessoal do eminente companheiro de Bancada, Senador Sebastião Archer.

1

O Sr. Jorge Maynarã- Permi-

te V. Exa. um aparte?

1

O SR. VICTORINO FREIRE Pois não.
O Sr. Jorge Maynarà - Conta
com o integral apelo do Partido
Soc!a!l Progressista a just:a homenagem que o nobre orador presta ao ex-Presidente Marechal Eurico Dutra, um dos grandes homens desta República.

,,',

O SR. VICTORINO FREIRE Recebo, com o maior prazer, o
aparte do eminente Senador Jorge
Maynard, que se manifesta em
nome do Partido Social Pr·ogressista.
O Sr. Novaes Filho -

Permite

O SR. VICTORINO FREIRE O nobre colega só me honra.
O Sr. Novaes Filho - A Bancada do Partido Libertador ass·O·
cia.se às justas homenagens que
V. Exa. presta ao grande ex-Presidente Eurico nutra. Em meu nome pessoal, desejo também render o preito da minha admiração

~

O SR. VICTORINO FREIRE Na dupla qualidade d·e membro
eminente do Partid·o Libertador e
de ex-Minist.ro do Govêrno Eurico
Outra, traz o nobre Senador Novaes Filho às singelas palavras com
que homenageio aquêle grande
brasileiro a manifestação do seu
apelo.
O Sr. João Villasbôas -

Permi-

te V. Exa. um aparte?
O SR. VICTORINO FREIRE Pois não.
O Sr. João Villasb6as - Receba
V. Exa. a solidariedade da Bancada da União Democrática Nacional. e a minha pessoal, às homenagens que presta, justa e merecidamente. ao emin·ente Marechal
Eurico Outra.

O SR. VICTORINO FREIRE

O eminente Lider da União I;>emo-

crática Nacional o nobre Senador
João Villasbôas, matogrossense de
boa cepa, como o Marechal Eurico Dutra, traz também a manifestação de sua solidarledad·e às palavras que estou prof·erlndo.
O Sr. Leônidas Mello -

mlte V. Exa. um aparte?

V. Exa. um aparte?

'J
I

e ap;êço a êss·e brasileiro a: quem
o Pa1s tanto dev-e, pela n·otãvel administração que fêz em hora difícil, repondo o Brasil nos quadros
da legalidade e dirigindo-o dentro
da linha imposta de um grande
e pr·ofícuo govêrno.

Per·

O SR. VICTORINO FREIRE Com prazer.
Não
só em nome da Seção do Piauí do
Partid·o Trabalhista BrasUeiro como no meu próprio, associo-me às
justas homenagens que V. Exa.
presta à figura do eminente Marechal Eurico Gaspar Outra. Sua
obra f·ol realmente d.as mais grandiosas de todos os tempos. MereO Sr. Leônidas Me!lo -
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ce, portanto, a homenagem não
só do Senado como de todos os
brasileiros.
O SR. VICTORINO FREIRE
Governador de sua terra ao tempo
do Marechal Dutra, testemunha o
nobre Senador Leónidas Me:Uo,
em seu nome individual e no da
seção do Partido Trabalhista Brasileiro do Piauí, sua estima e afeto
ao eminente ex-Presidente da,. República.
O Sr. Lima Teixeira -

v.

Exa. um aparte?

Permite

lega era uma espé.cie de lfder junto ao General Eurico Dutra; tud.O
conseguia para o Estado do Maranhão.
O SR. VICT.ORINO FREIRE Muito grato pelo aparte com que
me honra o ilustre representante
da Bahia.
Sr. Presidente, a manifestação
de todos os líderes e chefes de se·
ções estaduais de par~idos eviden.
ciam que nunca é tarde para se
homenagear a figura exponencial
do Marechal Eurico Gaspar Du.
tra.

O SR. VICTORINO FREIRE Pois não.

O Sr. Vivaldo Lima - Permite
V. Exa. uma interrupção?

O Sr. Lima Teixeira - Nesta
hora· em que o ilustre representan.
te d·o Maranhão rende merecido
preito ao ilustre Marechal Eurico
Gaspar Dutra, como Senador
pela Bahia, não posso deixar de
me solidarizar com V. Exa. Embora anteriormente tenham surgido divergências, o Mal:'echal Eurico Gaspar Dutra contou, no final com o apoio do PTB à Presidência da República. Falo como
representante da Ba:hia, a cujo Estado S. Exa., Chefe da Nação,
prestou ln estimá veis serviços.

O SR. VICTORINO FREIRE Com grande prazer.

O Sr. Leôntdas Mello bem.

Muito

O Sr. Lima Teixeira - Naquele
ens!ljo, .a Governador do meu Es. tado, o atual senador Otávio Man·
gabeira; mantinha com o Sr. Presidente da República os melhores
laços de estima,. além de perfeita
cornpreensoo política. A Bahia lu·
crou consicl.erà.ve!mente. TUdo
quanto o Governador Otávio Man.
gabeira solicitava do Presidente
Eurico Dutra, era concedido.
O SR. VICT.ORINO FREIRE Como a todos os Estados.
O Sr. Lima Teixeira - Louvo o
gesto de v. Exa. A homenagem
é justa e merecida. O nobre co-

o Sr Vivaldo Lima - No ensejo
do transcurso de sua data natali·
ela, o eminente Marechal Eurico
Dutra recebe as maiores provas
cl.e aprêço que urna- Nação pode
prest.ar a um antigo dirigente. O
qüinqüênio do ilustre homem pú·
blico foi de grande proveito para
o Pais. Governou com moderação,
equilíbrio e espírito público. O
Amazonas, pela minha voz que representa também. o pensamento
c!.os mais companheiros de Banea.
da deseja testemunhar-lhe seu reconhecimento. Assim dirige.se . a
v. Exa. e pede-lhe acolha, em seu
cl.lscurso, à guisa de apa·rte, o testemunho de que, no qüinqüênio
Eurico nutra jamais teve dificuldades em sua vida administrativa.
O Govêrno Federal não lhe faltou,
quer nas boas, quer nas más horas e quando o digno militar dei~o~ o Executivo, aquêle rincão do
Extremo Norte não tinha reivindicações a fazer. Tudo fôra atendido. ll: o Estado assim atendido
que pela minha voz, no momento
ern 'que também S. Exa. recebe o
aprêço desta Câmara Alta do Pais,
expresl!a repito, seu reconhecimento pela atuação do ilustre ggvernante, e pela sua compreensao
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dos problemas de minha terra.
:tl:ste, Sr. S·enador Victorino Freire, o testemunho que lhe que!'ia
dar da nossa gratidão ao antigo
e eminente Chefe de Estado, que
agora vê transcorrer, para alegria
de todos os seus amigos, admiradores e da própria Nação, mais um
aniversário de sua preciosa existência. Queira V. Exa. aceitar
êste aparte e interpretar esta satisfação de um Estado, a·través de
sua Bancada no senado da República.
O SR. VIOT.ORINO FREIRE Agradeço o brilhante aparte com
que me honrou, em nome do Amazonas, o eminente senador Vivaldo Lima, faZII!ndo justiça aos serviços prestados à sua terra pelo
ilustre ex-Presidente Eurico Gaspar Dutra.
Confinado na Rua do Redentor,
quantos o visitam jamais ouvem,
de S. Exa. uma palavra que não
seja de isenção e de bom entendimento entre os brasileiros, em
permanente vigilância na defesa
da ordem e das Instituições d•emocráticas.
Sabemos todos que Ministro da
Guerra do Estado Novo no Govêrno ditatorial, do saudoso Presidente Getúlio Vargas - cargo do
qual nunca se penitenciou de haver exercido - o General Eurico
Gaspar Outra assumiu a Presidência da República com as maiores
reservas.

o Sr. Vtvaldo Lima.- Foi exemplar e operoso Ministro da Guerra.
1.

O SR. VIOT.ORINO FREIRE Multo obrigad·o a Vossa Excelência.
Na Presidência da República,
ninguém como o Marechal Eurl~o
Gaspar Dutra· defendeu as franquias democrá tlca.!l e as liberdades
públicas.
Saindo do Govêrno, passou-o
tranqüila.mente, com tropa forma-

da e banda de música, ao sr Getúlio Vargas, que, com S. Exà. .. se
havia desentendido em um pleito
livre e limpo. E, jamais, se falou
em golpe ou contra golpe, para
evitar a posse do eminente e saudoso Presidente.
Essa a razão, Sr. Presidente doa
constante da Bancada do Máranhão, ao transcurso do aniversário
do Marechal Eurico Gaspar Dutra.
Depois que S. ExBI. deixou o poder, um d·os seus representantes
ocupa. a tribuna, para render ao
eminente brasileiro as homenagens do seu aprêço, da sua conRideração e da sua· estima. <Muito
bem; mutto bem! Palmas> .

O SR. PRESIDENTE - Sôbre
a mesa requerimento que vat ser
lido.
:tl: lido o seguinte
REQUERIMENTO

N. 0 106, de 1959
A Comissão de Serviço Público
C!vil, com fundamento no que dispoe o art. 325, n. 0 3, do Regimento Interno, requer seja sustado o
andamento do Projeto de Lei da
Câmara· n. 0 97, de 1958 (que cria
no Departamento Nacional de
Obras Contra as Sêcas os a.o e 7,o
Distritos e dá outras providências), até a chegada BIO Senado
do Projeto n. 0 32, de 1959, em
curso na Câmara (que cria a superintendência do Desenvolvlmen~
to do Nordeste).

Sala da Comissão do Serviço Público Civil. - Daniel Krteger. Joaquim Parente. - Caiado ele
Castro. - Mem de Sá. - Ary
Vianna.

O SR. PRESIDENTE - Nos têrmos d·o Regimento Interno, o requerimento que acaba de ser lido
será incluido na Ordem do Dia
da próxima sessão.
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enviado à Mesa projeto de lei que
vai ser lido. O referido projeto
já está devidamente apoiado pelo
número de assinaturas que con-

tém.

É lido e vai às Comissões de
Constituição e Justiça, de Economia e de Finanças, o se·
guinte
PROJETO DE LEr DO SENADO

N.o 17, de 1959
Acrescenta dispoSitivo ao
Decreto-lei n. o 8. 554, de 4 de
janeiro de 1946;

O Congresso Nacional decreta::
Art. 1. o Acrescente-se às observações da seção V da Tabela IV,
titulo II, do Decreto-lei número
8.554, de 4 de janeiro de 1946, o

seguinte: "Sôbre os titulas resgatados em Cartório terá o Oficial,
pela guarda das importâncias depositadas, direito a um por cento
(1%) sôbre as mesmas, pago pelo
respectivo obrigado".
Art. 2.o A presente lei entrará
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Justtticação

Com a liquidação, em cartório,
dos titulas levados a protesto, as·
sumem os Oficiais do Registro a
responsabllid·ade dos depósitos fel·
tos.
Como verdadeiros depos~tários,
justo é que, ad instar, do que dis·
põe o respectivo Regimento em
relação aos depositários judiciais,
percebam uma percentagem sô·
bre êsses depósitos como remuneração do enca·rgo e em compensação pela responsabilldade que
assumem, redundando em &erviço
que, prestado aos obrigados, con·
sulta aos mterêsses dos mesmos.

O projeto encerra: assim, uma
medida de inegável eqüldade.
Sala das Sessões, em 20 de maio
de 1959. - Victorino Freire. Argemiro de Figueiredo. - Pedro
Ludovico. - João Villasbôas. Souza Naves. - Mem de Sá. Gaspar Velloso. - Cunha Mello. Leônidas Mello. - Mourão Vtet.
ra. - Francisco Gallotti. - Ary
Vianna. -Filinto Müller. -Caiado de Castro. - Lino de Mattos.
- Freitas Cavalcanti. - Vivaldo
Lima. - Menezes Pímentez. Jarbas Maranhão. - Eugénio de
Barros. - Paulo Fernandes. Arlindo Rodrigues. Joaquim
Parente. - Saulo Ramos. - Iri·
neu Bornhausen. - Taciano de
Mello. - R.eginaldo Fernandes. Jorge Maynard. - Milton Campos.

O SR. PRESIDENTE - Sôbre a
mesa oficio que val ser lido.
É

lido o seguinte
Ofício

20 de maio de 1959.
Senhor Presidente:
T.endo-se afastado dos trabalhos
do Senado os Srs. Senadores Afon.
so Arinos e Rui Palmeira, solicito
s•e digne V. Exa. designar-lhes
substitutos nas Comissões Especiais números 1 e 2 de 1959, que
dispõem respectivamente sôbre a
Organização Político·Administra.
tiva e Judiciária da Futura Capi·
tal da República, e a !)rescente dis·
positivos ao artigo 4.0 do Ato das
Disposições Constitucionais Transi·
tórlas, na forma do disposto no
art. 77, do Regimento Interno ..
Atenciosas sauda·ções - Cunha
Mello.

O SR. PRESIDENTE - Designo os Srs. Freitas Cavalcanti e He.
ribaldo VIeira para substitulrem,
respectivamente, os Srs. Afonso
Arlnos e Rui Palmeira, nas Comissões Especiais ns. 1 e 2 de 1959.
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ORDEM DO DIA
Discussão única do Projeto
de Resolução n.0 19 de 1957,
que suspende a e:cecução da
Lei número 2. 970, de 24 de novembro de 1956, visto haver sido declarada inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Fede~
ral (proteto oferecido pela Comissão de Constituição e Justiça em seu Parecer n. o 563,
de 1957).

O SR.. PR.ESIDEN!TE - Sôbre a
mesa requerimento que vai ser 11do pelo Sr. 1. o secretârlo.
1!: lido e aprovado o seguin-

te
REQtl'ERIMJ!!NTO

N.o 107, de 1959

A vista disso, e com fundamento no art. 274, letra d, do Regi.
mento Interno, requeiro:
1) seja retirado da Ordem do
Dia o Projeto de Resolução número 19!57;
2) dêle sejam desanexados os
documentos, relativos a •outras leis
e decretos declarados !nconstltu..
. clonais pelo Supremo Tribunal Fe.
deral;
3) sejam, pelo serviço compe.
tente do Senado, autuados desta.
cadamente êsses documentos, e re.
metidos à ~missão de ~nstltul·
ção e Justiça a fim de que cada
caso seja estudado de per si;
4) volta o Projeto de Resolução n. 0 19J57, à consideração do
Plenârio na sessão de 28 do corrente.
Sala das Sessões, em 20 de maio
de 1959. - Lameira Bittencourt.

O SR. PRESIDENTE- De acôrO Projeto de Resolução número do a de!1beração do Plenârlo, o
19-·57 foi retirado da Ordem do projeto é retirado da pauta dos
Dia, na sessão de 2 de dezembro . trabalhos, devendo ser Incluído na
de 1957, a requerimento do Se- Ordem do Dia da sessão de 28 do
nhor Senador Mem de Sã (Reque· corrente.
rlmento n. 0 685-57), a fim de que
Discussão única do Projeto
fôsse so!1cltada da Presidência do
de Resolução 'li. o 9, de 1959,
Supremo Tribunal Federal a re·
que concede exoneração a
messa de cópias dos julgamentos
Adolpho Perez, do cargo de Taque decla·raram a lnconst1tuc1oquígrato "N" da Secretaria do
na!1dade de leis e decretos desde
Senado Federal (projeto ofeo Início da Constituição vigente.
recido
pela Comissão Diretora
Feita a solicitação, foram desde
como
conclusão
do seu Pareentão recebidos 11 ofícios daquela
0 151, de 1959) .
cer
n.
Presidência, encaminhando documentos dessa natureza, os quais
O SR. PRESIDENTE- Em distêm sido anexados ao referido pro- cussão.
jeto, cujo curso tem estado susNão havendo quem peça a· palapenso.
vra,
encoerrar.el a discussão. (Pau.
A anexação a êsse projeto, ensa>.
tretanto, de tais d·ocumentos, não
Estâ encerrada.
só nenhuma vantagem traz ao estudo da matéria nêle consubstan·
Em votação.
clada, antes o perturba, em relaOs Srs. Senadores que aprovam
ção aos outros casos, do papel
o
projeto, queiram permanecer
como retarda o exercício, pelo Se(Pausa>.
sentados.
nado que lhe atribui o art. 64 da
Constituição .
Estâ aprovado.
'
,•·''
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ll: o seguinte o projeto aprovado que vai à Comissão Diretora para Redação Final:
PROJETO DE RESOLUÇÃO

N.O 9, de 1959

Art. 1. 0 1!: concedida exoneração, a peclldo, do cargo de Taquígra·fo, clas9e "N", do Quadro da
secretaria a Adolpho Perez.
Art. 2.0 Esta resolução entrará
e!,ll vigor na data de sua publlca~ao.

Primeira discussão do Projeto de Lei dJJ· Senado mímero 6, de 1952 que cria a Comissão Construtora da Ferrovia
Rio Negro-Caí .e dá
outras
providências; tendo Pareceres
(ns. 610, de 1952; 596, 597 e
617, de 1958) das Comissões:
de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade; de Transportes, Comunicações e Obras
Públicas, pela rejeição; de Segurança Nacional, pela aprovação; e de Finanças, pela rejeição.

O SR. PRESIDENTE - Sôbre
a mesa requerimento que va:i ser
lido pelo Sr . 1. 0 secretário.
ll: lido e aprovado o seguin-

te

REQUERIMENTO

N.o 108, de 1959
Na conformidade do que dispõe
o Regimento, no art. 274, letra d,
requeiro seja o Projeto de Lei do
Senado n. 0 6, de 1952, retirado da
Ordem do Dia e encaminhado às
Comissões que sôbre êle se manifestaram, para reexame da matéria, à vista do pt:onunclamento dos
Ministérios da VIação e da Guerra, constantes dos ·Avisos ns. 84
e 115, que se acham anexados ao
·processo.
Sala das Sessões, em 20 de maio
de 1959. - Lameira Btttencourt.

O SR. PRESIDENTE - O projeto voltará às Comissões de
Constituição e Justiça, de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, de Segurança Nacional e
de Finanças.
Primeira
discussão
(com
apreciação preliminar de cons.
titucíonalidade nos têrmos do
art. 265 elo ·Regimento Interno) do Projeto de Lei do Senado n. 0 7, de 1959, que dispõe sôbre a franquia postal e
telegráfica para os Partidos
Políticos Nacionais (apresentado pelo SenadJJr .Caiado de
Castro); tendo Parecer sob
n. 0 133, de 1959, na Comissão
de Constituição e Justiça, pela
inconstitucionalidade.

O SR. PRESIDENTE - Houve
engano na inclusão dêste Projeto ~a Ordem do Dia da presente
sessao.
O ad.lamento concedido em 15
do corrente foi para o dia 22 .
A Mesa retira a matéria da pau·
ta dos trabalhos Pata que ela vol·
te a figurar na sessão do dia 22.
Está esgotada a matéria: constante da Ordem do Dia.
'!em a palavra o nobre Senador
Jefferson de Aguiar, primeiro orador inscrito para· esta oportunidade. - (Pausa).
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador
Vivaldo Lima, segundo orador Inscrito. (Pausa) .
Conforme comunicação enviada
à Mesa, S. Exa. desistiu da· Inscrição. Tem a palavra o nobre se.
nadar Fernanc1es Távora, terceiro
ora~o inscrito. (Pausa) .
Nao está presente.
Não há mais orador inscrito.
Nada mais havendo que tratar
vou encerrar a sessão . Designo:
pal'a a de amanhã, a seguinte
ORDEM DO DIA
1 - Discussão única da Reda·
ção Final do. Projeto de Decreto

-365-

;

I
I
I
I

I
I
I
i

I'
I

Legislativo n. o 19, de 1957, origi- quivamento do Ofício n. o S-3, de
nârf.o c!.a Câmara dos Deputados, 1956, do Procurador Geral do Disque aprova o ato do !Tribunal de trito Federal solicitanc!.o licença
Contas denegatórlo de registro ao par!ll processar o Sr. Senador AStêrmo aditivo do acôrdo celebra- sis Chateaubriand Bandeira de
do entre a Superintendência do Mello.
Plano de Valorização Econômlca
4 - Primeira ,discussão <com
c!.a Amazônia e a Fundação Getú- apreciação preliminar da constitu.
lio Vargas, pa:ra realização de um · c!onalldade, nos têrmos do art. 265
curso de planejamento regional do Regimento Interno) c!.o Projeem Belém, Estado do Pará (reda- to de Lei do Senado n. 0 19, de
ção oferecida pela Comissão de 1957, que autoriza. o Poder ExeRedação em seu Parecer n. o 148, cutivo a auxiliar a. Companhia
de 1959).
Municipal de Transportes Colet12 - Discussão única do Projeto vos de São Paulo (do Sr. Senador
de Lei c!.a Câmara: n. o 120, de 1958, Llno de Mattos) , tendo Parecer
que dá ao Aeroporto de Passo Fun- número 131, de 1959, da Comissão
do, Estado do Rio Grande do Sul, de Constituição e Justiça, pela ina denominação de Aeroporto Lau- constitucionalidade do projeto,
ra Kurtz, tendo Parecer Favorável t-endo voto em separado do Senasob n. 0 152, ele 1959, da Comissão dor Attillo Vivaequa.
de Constituição e Justiça.
Está encerrada a sessão.
3 - Discussão única do Parecer
n. o 137, de 1959, da· Comissão de
Levanta-se a sessão às 16
horas e 30 minutos.
Constituição e Justiça, pelo ar-

29. a Sessão da 1. a Sessão Legislativa, da 4. a Legislatura,
em 21 de maio de 1959
PRElSI~CIA

DO SENHOR CUNHA MELLO

"

As 14 horas e 30 minutos, achamse presentes os Srs. Senadores:
Mourão Vieira.
CUnha Mello.
Vivaldo Lima.
Lameira Bittencourt.
Zacharias de .Assumpção.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros:
Leónidas Mello.
João Mendes.
Joaquim Parente.
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.
Jorge Maynard.
Heribaldo Vieira.
Ovidlo Teixeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attillo Vlvacqua.
· Ary Vianna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Caiado de Castro.
Benedlcto Valladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.
Padre Calazans.
Pedro LudoVico .

Taclano de Mello.
J oã.o Villas bôas .
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Alô Guimarães.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallottl.
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 Sr. Francisco Ga.Zlotti, ser-

vindo de Segundo Secretário,
rnocede à leitura da Ata da
sessão anterior, que, posta em
discussão, é sem debate a:provada.

O Sr. Nooaes Filho, Quarto
Secretário, servindo de Primeiro, M o seguinte

EXPEDIENTE

O/feio
Da Câmara dos Deputados agradecendo à Comissão Mista Incumbida de Sugerir Medidas Legisla·
tlvas que Regulem a Organização
Politico-Administrativa, Legislativa e Judiciária da Futura Capi·
tal da República e do Futuro Estado da Guanabara o encerramento dos trabalhos, bem como, felicitando a quantos tenham Integra-
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do dita Comissão pela obra patriótica em tão pouco tempo realizada.

Mensagens·
Do Sr. Presidente da República,
ns. 56, 57 e 58, restituindo autógrafos dos seguintes Projetes de
Lei da Câmara; jâ sancionados:
N.O 241, de 1956, que cria agências postais nas Vilas de Poções
(Montalvània), Município de Manga, e Caçaratiba, Mun:cípio de
Turmalina, no Estado de Minas
Gerais, e dã outras providências;
N. 0 188, de 1958, que concede; o
auxilio de Cr$ 3.000.000,00 ao
Educandãrio Espírita e Escola Doméstica de Araguari, Estado de
Minas Gerais;
N.0 209, de 1958, que determina a inclusão de subvenções no orçamento do Ministério da Educação e Cultura em favor da Campanha Nacional de Educandãrios
Gratuitos e da Associação de Educação Católica do Brasil.
PARECER

N.0 160, de 1959

.Da Comissão de Constituição
e Justiça, s6bre o veto do sr.
Prefeito do Distrito Federal
oposto ao Projeto de Lei 23-A,
àa Otlmara do Distrito Federal, que concede abono prcxvisório aos servidores do Distrito Federal, estabelece medidas
financeiras concomitantes, altera a legis14ção tributária na
parte que menciona e dá outras providéncias.
Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo.
O Projeto de Lei 23-A, de 1959,
oriundo da Câmara do n:strito Federal, concede o abono provisório
aos servidores do Distrito Federal,
estabelece medidas financeiras
concomitantes e altera a legislação tributãria. prevendo providências destinadas a incrementar a
arrecadação. A êsse projeto, o
Prefeito ofereceu veto parcial, adu-

zindo razões constantes dêste processo e ora submetidas à nossa
apreciação. Alguns textos são vetados sob o fundamento de inconstitucionalidade, enquanto outros são considerados pelo Chefe do
Executivo Municipal, contrãrios aos
interesses do Munlcfpio.
Passemos a analisar os vetos
opostos, um a um, como método
mais razoãvel de exame completo
da matéria.

Primeiro veto
O primeiro artigo da Proposição
parcialmente vetado, diz respeito à
atualização do pagamento dêsse
beneficio. O projeto autoriza a
concessão do abono a partir de 1.o
de janeiro de 1959 e manda que a
atualização do pagwm,ento relativo aos meses anteriores seja feito
em duodécimos pagos, mensaZmenlte, a partir de julho do corrente
ano.
O Prefeito mantém o artigo,
mas vetou o pagamento mensal
compulsório em duodécimos.
Alega que seria forçado a reduzir ou suspender importantes
obras públicas em execução, uma
vez que lhe faltam recursos financeiros para atender aos dois interêsses concomitantemente - o
dos funcionãrios justamente empenhados no pagamento do abono,
e .o interêsse público municipal,
refletido no bom andamento das
obras. Pagaria assim o abono, à
medida dos recursos do Erãrio, e
em parcelas que não comprometessem o seu plano de administração.
Não ternos raz!ies para recusar
êsse veto.
É notória a situação de desordem financeira do Distrito, cuja
despesa é quase absorvida totalmente pela massa Imensa do pessoal admitido nos serviços muni
clpais. Por outro lado, mesmo la
mentando não estabeleça o projeto
outra modalidade de pagamento
que tranqUilize o funcionalismo e
dJscipllne a ação do Prefeito, não
nos é possível admitir que o llus-

.
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mento do abono,. comprometendo a
dign.d.ade do alto cargo que exerce.
O veto dejmide os itnterésses municipai8.
Segundo veto
O segundo veto é total e incide sõbre os artigos 17 e 18 que
· têm a seguinte redação:

-·

«Art .. 17. Os terrenos que
tenham pelo menos, metade da
área útil efeti.vamente cultivada situados na Zona Suburbana, continuam a gozar da
isenção outorgada pelo art, 8.0
da Lei n.o 764,; de 29 de dezembro de 1952, nas condieões
ali menc:onadas.
Art. 18. Os valores locativos dos prédios ocupados pelo
próprio, e tributados dos terrenos situados na Zona Suburbana estabelecida. por esta lei,
não poderão ser alterados até
1961, salvo em virtude de locação ou de obras de acréscimo, no ·primeiro caso, e de desdobramento ou loteamento, n.o
segundo,.

Julgou o Prefeito os dois textos
contrários aos interésses do município e argumenta que as isenções
só teriam lugar· e seriam justas se
a Câmara houvesse ,aprovado a sua
mensagem, que continha melhor
disciplina no que diz respeito à
atualização discriminatória das Zonas do Distrito; negamos apoio aos
do's vetos, mantendo na íntegra os
artigos vetados.
O primeiro mantém um favor de
interêsse público, concedido em lei
anterior, no que diz respeif.o ás
áreas da Zona Suburbana e!etivamente cultivaãaa.
O·artigo 17 encerra uma boa politica de fomento à. '[ll'ocluÇão e
combate à. elevaçiio do custo ele
vida.. :&. uma lei de alcance soclal.
O· artigo 18 também contém alto. significado social. Proibe alteração ! no valor locativo dos prédios,

'

ocupados pelo próprio, a não ser
que venham ser os mesmos loca•dos ou acrescidos com obras que
ns valorizam. Lgual proibição é feita em relação aos tributados dos
terrenos s.tuados na Zona Suburbana, salvo nos casos de desdobramento ou loteamento.
A Proposição é de amparo aos
que Vivem em suas casas próprias,
preservando-os de maiores tribu·
tos até 1961, quando é possível tenha passado a dolorosa crise econõmica que aflige o Pais e o Distrito. Os valores locativos poderão, entretanto, ser alterados se
êsses terrenos, ora aproveitados em
ativldades de produção agrícola e
pecuária, tiverem o seu dest'no alterado e passarem à especulação
dos loteamentos.
·
Não vemos, assim, como admitir
que os dois artigos vetados contrariem os interêsses municipais, como pretende o honrado Prefeito do
Distrito Federal.
Terceiro. veto
O terceiro veto é parcial e diz
respeito ao Impôsto de Indústrias
e Profissões. ~
O artigo parcialmente vetado é
o 27, na parte em que manda cobrar 55 % sõbre o valor locativo
do prédio .ocupado, às atlvldades
de comércio e Indústria referentes
a jóias, pedras preciosas, perfumes
estrangeiros, confecções de luxo,
agasalhos de luxo, artigos para .iogas, institutos de beleza, hotéis, i·nfla.máveis e corrostvos. Nio nos é
possível discriminar, para excluir
da tributação,. quase proibitiva, algumas das atividades de~arrazoa
damente englobadas ou enumeradas em conjunto, para rejeitarmos
o veto que sõbre elas incide.
· Manteríamos o artigo vetado no
que d'z respeito aos -perfumes estroogeiros, objetos de luxo e outras atividades Industriais e comerciais que servem apenas à volúpia de gastos dos ricos. Mas,
com a enumeração englobada constante do projeto, a rejeição do veto traria prejuízos maiores ao Dis-
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trito, incluindo na tributação vio·
lenta, outras atividades do comércio e da indústria que merecem estimulo e facilidades' fiscais.
Somos compelidos a manter o
veto.
Quarto veto

O quarto veto incide parcialmente sObre o artigo 34 do Projeto que

isenta de todos os impostos municipais, os jornais, rev:stas, agências noticiosas esporti.vas, estações
de radiodifusão e televisão, estabelecimentos de ensino etc.
O veto incidiu apenas sObre a
expressão esportft1aa, visando restabelecer a igualdade entre tódas
as ag~ noticiosas. Ainda que
não vejamos, na expressão vetada
do artigo, flagrante inconstitucionalidade, é relevante o ar.gumento
de que deve ser dispensado tratamento igual às agências noticiosas
em geral, tOdas, realmente úteis,
como órgãos de orientação da opinião públlca.
Por essa razão, mantemos êsse
veto.
Quinto 116to

O quinto veto é também parcial
e. diz respeito ao ImpOsto sObre
V6lldaa e Oonrigt~aÇiSes. regulado
pelo artigo 47 do Projeto, que estabelece, como nol"Dla obrigatória, .o
pagamento dêsse tributo em estampilhas, mediante selagem de
uma das vias da cNota Fiscab que
acompanha a mercadoria.. No I 3.0 ,
aUnea b, daquele artigo o projeto
exclui da regra cas vendas realizadas no Distrito Federal, por me~o
de veiculos; quando a mercadoria
fôr de produção ou fabricação do
contribuinte vendedor e a sua entrega se fizer no próprio ato da
venda, salvo se houver obrigatoriedade de EI!Mss4o de «Nota Fiscab
1h'wista em lei /fNleraZ.
O veto incidiu sObre a parte final e gr'fada do texto. E tem razão' o Prefeito. Se aquêle parágrafo do artigo 47 consubstancia
uma exceção à norma geral e obrigatória do pagamento do impOsto

em est'amp.\lhas·: 'apostas .. à ·«Nota
Fiscab, a convalescença. da expressão vetada anularia a e:x:ceção.

Be:cto veto
O sexto veto diz respeito ao artigo 65 do projeto.
Passamos a transcrever o texto
do artigo e as razões do veto, que
mantemos.
«Art. 65. Os U 1.o, 2.o e a.o
do artigo 77 do Código de ContabiUdade Pública do D'strlto
Federal, aprovado pelo art 189
da Lei n.0 899, de 28 de novembro de 1957, só se aplicam aos
contratos cuja duração elevarse, em virtude· de lei especial,
além do prazo .usual de cinco
anos,
§ 1.0
§ 2.0

n

.....

o •••••••••••••••••

o • • • • • • • • ·, • • o o • • • • o • • •

a.o A reviBOO constante nos
1.0 e 2.0 d6ste artigo só serti

~

efetivada quando se . verifi-

car que os preços liCitados não

eram· infiniores em menos de
10 % (dez p&r cento> aos fi1'6. ços unitários constantes di> m-·çamento elaborado pela Preteftura.
§ 4~0

o •• o •••••••• o •••••••

Incidência do veto: Em .grifo.
Rtu:õeB
O t a,o. do artigo 65 não
pode merecer a minha sanção,
apesar d~ reconhecer os louvAveis intuitos que ditaram a
sua inclusão no texto do projeto, em virtude dos inconvenientes que poderA causar, no
caso qe vir a ser convertido em
lei, serem superiores aos males que pretende corrigir.
Com efeito, a sua única vantagem seria impedir a apresentação de proposta, para a
execução de obras ou serviços,
que pelos seus preços fõss~
inexeqüivel e fraudulenta, com
a idéia preconcebida de, ime·
diatamente após a sua aceitação, o seu autor vir demonstrar· que houve os acréscimos
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artigo e, portanto, pleitear o
reajustamento dos preços unitários de sua proposta.
O iqconveniente apontado
poderá •surgir quando o método de reajustamento preconizado lfôr diretamente calcado nos l preços do material e
de mãq de obra, isto é, por
método, dO tipo analit:co ou
similar)
Rea~ente poderia haver êsse peri*'o se não houvesse o §
4.o dêsfe artl.go, que reza:
cA revisão de que tratam os
parágrafos dêste artigo obedecerá às. disposições que o Prefeito aprovar em ato regulamentar, as quais instituirão
critério a ser .uniformemente
aplicado em relação a todos os
contratos por prazo não superior a cinco all06,.
Há, pois, meio de se evitar o
inconveniente assinalado sem
que se adotem também as
desvantagens que poderão surgir caso êsse dispositiVo seja
conservado na lei.
As desvantagens que poderão decorrer do parágrafo
impugnado são as seguintes:
a) fazer com que nenhum
proponente se aventure a
apresentar oferta inferior em
mais de 10% (dez por cento)
aos preços unitários constantes do orçamento elaborado
pela Prefeitura, mesmo que
circunstâncias especiais de estoques de materiais que ~>os
sua, maquinaria que disponha
ou 1 ainda, fatos outros que
ocol':fam, lhe permitam oferecer ;.tal vantagem, com receio
d.e ·que fatôres não previstos
possam surgir sem que tenham a pOssibilidade de se
aproveitar da cláusula de reajustamento, P<>is, a ela terá renunciado implicitamente quando da apresentaÇão· de sua
proposta;
b) não ser aplicável, no caso dos preços globais em que
os unitários,
que
con.
' '
. a. êles
,,·
...

duziram, sejam desconhecidos;
c) impedir que a Prefeitura
se possa beneficiar do reajustamento de preços, mesmo que
haja diferença de ma.s de 10%
(dez por cento) entre os preços vigentes e os contratuais,
quando se verificar a seu favor
a hipótese prevista neste parágrafo.
·
A Prefeitura caberá, entretanto, tomar as necessárias
providências para evitar que se
possa apresentar o único em
que o dispos tivo poderia favorecer a um empreiteiro de
má fé e, se isto não fôr de
todo possivel, que possa prevalecer.
Slffimo veto
O sétimo veto é total e diz respeito ao art. 72 do projeto que revoga a Lei n.o 483, de 7 de maio
de 1956. A lei que o art. 72 revoga é a que atribui ao Executivo Municipal cmn:petencia para fixaçllo e revisão de tarifas dos serV'lços de transportes co!etivos.
·
Entende o Prefeito que a revisão de tarifas deve continuar enquadrada na órbita de sua competência. E a Câmara reivindica essa faculdade, como matéria de
suas atribu ·çlies especificas . ·
O ponto de vista do Legislativo
Municipal tem arrimo na opinião de
insignes mestres, dentre êles, Pontes de Miranda que, nos seus «Comentários à Constituição de 1946,
é incisivo, ao interpretar · o art.
151 da Lei Maior:

«Só a Lei pode alterl\r tarifas ou permitir que se lhes
mude o critério. São proibidas
as delegações legislativas».

Realmente, em principio, ninguém pode ser obrigado a fazer ou ·
deixar de fazer alguma coisa senão em v!rtude de lei. Sobretudo, em matéria tributária. Não se.
pQ!ie onerar o pov.o sem autorização legislativa. Mas a tarifa tem·.
urna conceituação doutrinária especific~;~ que lhe ~;~tribui car.ac~eris.-
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ticas bem distintas dá taxa e do
impõsto. Representa o preço do
serviço e a remuneração do capital.
Tem caráter essencialmente móvel
e flexfvel em funçA.o do tempo, das
condi!)lies técnicas, do nivel de vida
do consumidor e da própria situação econõrnlca. :S:sse caráter de
flexibilidade da tarifa torna-a um
ato de pura administração menos
da órbita funcional do Legislativo
do que do Executivo.
«Será elidir o próprio preceito constitucional, de flexibiUdade das tarifas, de modificação e ajustamento às condi!)lies de tempo e de espaço,
fazer depender a sua ·determinação e fixação à Intervenção
do Poder Legislativo» - Thernistocles Cavalcantl, Tratado
de Direito Administrativo:., volume VI, página 5b.
O texto de artigo 151 da Lei
Maior nlio colide com essa interpretação. Vejamos:
cArt. 151. A lei disporá sõbre o regime das emprêsas
concessionárias de serviços públicos federais, estaduais e
municipais.
Parágrafo único. Será determinada a fiscalização e revisão das tarifas.
O Constituinte nllo impõe que e.
revisão e fixação das tarifas constitua tarefa legislativa. A lei, de
certo, disporá sõbre o regime das
emprêsas, disciplinando a matéria
em suas linhas gerais e fundamentais. O parágrafo único usa a expressão: Será determinada a fiscoZizaçdo e re.visão dCUl tarifCU!».
Não impede, nos seus tênnos,
que a revisão se faça por via de
decreto executivo. E muito menos profbe que a lei outorgue ao
Prefeito essa :faculdade. Ademais.
«Na :falta de lei, não se justificaria nem a paralisação do
serviço, nem a sua falência, dada a natureza regulamentar c

flexivel ao sistema de tarifas,
cujo quantum deve ser fixado
pelos próprios órgãos do poder concedente» - Thernistocles, ob. cit. pág:na 53.
A lei que outorga ao Prefeito
essa faculdade é constitucional.
O problema da delegação legislativa deve ser Interpretado em consonância com o pensamento dominante na· maior parte das nações
clvlllzadas. Nos Estados Unidos a
partir de: 1936, não mais a Suprema Côrte lnval dou atos do Congresso sob o fundamento de delegação proibitiva. :S: a tendência moderna da nova ordem constitucional.
As 111gitações de ordem econõrnlca, as crises sociais. as relações
complexas que tumultuam a vida
do mundo atual impõem medidas
prontas e rápidas que implicam no
fortalecimento e ampl al!ão da área
de competência do Executivo. ·
Mantemos o veto. A lei que outorga ao Executivo Municipal competência para fixar e alterar tarifas deve ser mantida, em nome
do interêsse coletivo.
Oitavo fiJeto
É parcial êsse veto e incide sôbre o artigo 78 do projeto que
está assim red'gido:
«Fica o Prefeito do Distrito Federal autorizado a permutar com o Govêrno Federal
os lotes 1, 2, 3, 4 e 5 da Quadra 16-A do Plano da Avenida Presidente· Vargas, pa,ra
~les

ser construido o Oentro
AbCUltecimento e Diatribuiçlfo do
FedfJI'al, pelo mesrrk> admirnistrado àiretamente ou .mediante a constituiçlfo da Sociedade de Economia Mista, onde o Govbrno seja o matar acionista».

de

Gcxverno

O Prefeito vetou a parte gritada
do texto. Surpreende que aqui tenha o legislativo delegado ao Executivo atribuições tão amplas e sérias. Autoriza urna permuta sem
conteúdo definido e completo. Não
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diz o bem que o ·Município recebe-

rá. no ato em compensação de património que aliena. Mas não nos
cabe intervir além da matéria es·
peciflca e restrita do veto. E êste
é justo. Realmente, nllo é possi·
vel através de lei munic'pal dls·
ciplinar o direito de propriedades
de bens que por fôrça da permuta
autorizada, vão passar ao domi·
nio da União. E muito menos f.)brlgar o Govêrno Federal à realiza·
ção de obras que o Prefeito chama
de imaginárias e não previstas ou
planejadas.
Mantemos o veto parcial, na im·
pPSsibllidade de se invalidar o texto total do artigo 78.

Nono veto
:S:Ste veto é totaZ e inCide sôbre o
art. 92 do projeto que está assim redigido:
cArt. 92 O plano de obras
anual da SURSAN deverá ser
previamente apr.ovado pela
Câmara:..
A SURSAN, ou Superintendência
de Urbanização e Saneamento, é
um órgão da administração muni·
c:pal, imtltuiào em caráter autárquico. Admlnlstra, assim, os seus
bens e interêsses com personalidade juridica, dentro do esquema
traçado em lei. Os seus recursos
eme11gem de um. fUMo eB'J)BCiaZ de
obras 1JÚbZicaa, também criado em
lei.
Não teriamos dúvidas em rejei·
tar o veto. :t, realmente, desarrazoado e agressivo ao espirito da
democracia e às leis vigentes a
realiZação de desll!'!sas públicas 5em
a autorização e contrôle do Poder
Le,gl.slatlvo. Mas, a própria Câmara . do Distrito Federal é, no caso, .
a responsável, instituindo, como
instituiu a SURSAN, em caráter
autárquico, por melo de uma lei espeCial. Talvez a natureza do serviço, a sua lllObllldade, a urgência
de medidas rápidas e prontas, sobretudo no que diz resnelto às obras
de saneamento, tenham inspirado .
a ·Câmara a Instituir aquela autarquia, dispensando as providências

legislativas de autorização. àe des·pesas e serviços que demandavam,,
naturalmente, de tempo na sua ela-·
boração.
·
Por outro lado, a própria lei oue
deu à SURSAN o caráter autá.rde 1955) dispõe no seu art. 7 que a
aprovação oo pZano anua! de trabaZ1ws da SURSAN é da competéncia do OonseZho de Admihli8tração,

órgão diretivo da autarquia.
quico (Lei 899, de 22 de dezembro
Mesmo sem reconhecennos no
artigo vetado qualquer eiva da inconstitucionalidade argllida pelo
Prefeito, mantemos o veto pelo segundo fundamento de suas razões,
que consideram o texto em discussão contrário aos interêsses do Munlciplo. E se a Câmara entender
por bem mudar o regime que· ela
própria adotou, que o faça em lei
especial, extinguindo a autarquia
que Instituiu.
Décimo veto

:t outro veto total Incidindo ·sôbre o art. 95 do projeto, que tem
esta redação:.
~

«Os servidores lotados' na
SURSAN não poderão perceber gratificações por .serviços
extraordinários, ou técnicos,
acima de Cr$ 5.000,00 (cinco
mil cruzeiros) memais).
Como se vê, pretende a Câmara
estabelecer um «teon para as .gratificações. Mas, o caráter autárquico daquele órgã.o; a necessidade
de servi!)os 'técn'cos, multas vêzes
reclamados nos serviços públicos, ·
os serviços extraordinários de grande Importância, a injustiça de se
estabelecer a limitação pretendida
para os funcionários da · SURSAN;
delxand.o, para os demais o livre
arbitrlo do Execut'vo, tudo nos
conduz a manter o veto do Prefei-;
to. Trata-se de um caso de mo-·
ralldade e justiça na adminjstra!)áo, sendo de esperar que as gratificações concedidas não tomem o
caráter do favoritismo desonesto c
repelente.
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ll: o que· pensamos e decidimos nos
vetos opostos·.pelo honrado Prefeito' do 'Distrito Federal ao Projeto
de :Lei 23.:A, da Ilustrada Câmara
de Vereadores.
Sala das Comissões, em 20 de
maio de 1959. - LourivaZ Fontes,
Presidente .. - Argemiro de Figueiredo, Relator, vencido no 2.o
veto. - Milton Campos. - Lima
Guimarães. -

Jefferson de Aguiar,

mantendo :gualmente o 2.0 veto. Menezes PimenteZ, mantendo Igualmente .o 2.0 v.eto. - Daniel Krieger, vencido no 2.o veto. AttíZio Vivacqua, pela rejeição dos vetos aos
arts. 17. e 72, do projeto respectivamente, 2.0 e 7.o vetos.
'PARECERES

Ns. 161, 162, 163 e 164, de 1959
N.0 161, de 1959
...

Da Comissão de Constituição
e Just~a, s6bre o Projeto de
Lei àa Gamara n.0 2.551-D, de
1957, (n.0 13, de 1959, do Senado), que dispõe s6bre arescisão do contrato de arrendamento da Estrada de Ferro
Santa Catarina e dá outras

prorvidéncias.

Relator: Sr. Jefferson de A{J!Uiar.
O Sr. Presidente da República
env!ou mensagem ao Congresso Nacional, solicitando autorização legislativa para rescindir o contrato
de arrendamento da Estrada de
Ferro Santa 'Catarina, que a União
Federal firmara com !l Estado de
Santa Catarina, de conformidade
com a Lei 771, de 21 de julho de
1949 (Mensagem n.0 117, de ~ de
abril· de 1957) .
Pretendendo os ferroviários majoração salarial - inadmissível
pela situação financeira da estrada explorada pelo Estado de Santa Catarina, n,o regime jurídico de
arrendamento - deliberou o Go·vernador daquela unidade da Federação promover a rescisão contratual e a conseqüente reversão
da ferrovia ao patrlmôrilo da União

Federal (Qf. n.o 918, de 19 de maio
de 1956).
A lei n,o 2.745, de 12 de março
de 1956, estabeleceu novos níveis
de vencimentos, razão por que foi
organizado novo quadro do ·pessoal daquela Estrada de Ferro, que
todavia, não poderia arcar com a
majoração de despesas que acarretou a aprovação do quadro (portaria do Sr. Ministro da VIação,
sob o n.0 717, de 20 de novembro
de 1956), com a majoração salarial de 40 %.
Em cláusula contratual expressa, ficou estabelecido que a União
e o Estado dividiriam em partes
iguais os resultados negativos e
poslt:vos da exploração da Estrada de Ferro Santa Catarina. Porque a majoração salarial referida
acarretou vultoso deficit, o Estado
resolveu rescindir o contrato de arrendamento, promovendo a reversão da estrada à União Federal.
Com a audiência dos órgãos administrativos
competentes, foi
aconselhada a rescisão por· via de
autorização legislativa, por ter sido firmado o contrato de arrendamento mediante autorização legal.
Na Câmara dos Deputados, as
Comissões de Justiça, Serviço Público, Finanças e de Transportes,
Comunicações e Obra~ Públicas
opinaram pela aproyação do projeto do Poder Executivo, com emendas. O Plenário aprovou a proposição, como redigida para a segunda discussão, na sessão. de 28 de
j anelro d!! 1959 .
PARECER

O projeto aprovado pela CAmaM
dos Deputados tem origem em
mensagem do Poder Executivo, que
decorreu de sollcltaç!iG do Sr. Governador do Estado de Santa Catarina, com apoio na impossibilidade absoluta em que se encontraV!i aquela unidade da Federação de
cumprir o contrato ãe arrendamento firmado com a União Federal, face aos vultosos de/icits
que se lhe imporiam pelas majorações salariais autorizadas pelo locador.
·
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Revertendo ao patrlmOnlo da
União, a Estrada-de-Ferro Santa
Catarina passará a Integrar o património da Rêde Ferroviária Federal Sociedade AnOnima, promovendo-se o Inventário e arrolamento dos bens da Ferrovia apurando-se as contas de débito e crédito da União e do Estado de Santa Catarina pela forma preconizada no projeto:
O instrumento de rescisão deve·
rá ser assinado por ambos os governos e submetido afinal à aprovação do Egrégio Tribunal de Contas.
Os direitos dos servidores da Estrada-de-Ferro Santa Catarina são
resguardados, prevendo o projeto
que os servidores integrarão o quadr.o do pessoal do Ministério da
Viação e Obras Públicas, com a
ressalva, ainda dos direitos, prer·
rogativas e vantagens outorgadas
pela legislação estadual.
Estabelece o projeto que o Poder
Executivo poderá abrir crédito especial até Cr$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros) para
a manutenção das operaeões da
Estrada-de-Ferro Santa Catarina.
Nenhum preceito constitucional
ou legal infirma, restringe ou vulnera a aprovação do projeto, ora
submetido ao Senado Federal. Discutir-se-ia, com propriedade se
mister se faz a elaboração de lei
para autorizar a rescisão contratual, que estaria implicita na autorização inicial. Porém, elaborada a lei e atendida a rescisão na
~orma preconizada pelas partes
Interessadas, que irão assinar instrumento hábil, o preceito que se
pre~ende elaborar não fulmina
quaisquer pretensões, nem impede
o debate entre partes empenhadas,
por principio, em con.trat,Q sinalagmátlco, consensual e comutativo.
Sala das Comissões, em . . . de
1959. - LourivaZ Fontes, Presidente. ·- Jefferson de Aguiar, Re-

Za.tor. - Argemiro de Figueiredo.
- Lima Guimarães. - Menezes
PimenteZ· - Rui PaZmeira - Attflio Vivacqua.

N.O 162, de 1959

Da Oomissão de Tra-nsportes,
Comunicações e Obras PúbZi·
cas, sóbre o Projeto de Lei da
Od.mara n.0 2.551-D, de 1957,
(n.0

13 de 1959, no Senado).

Relator: Sr. Franciaco GaZZotti.
O presente projeto, oriUndo do
Poder Executivo, autoriza êste a
rescindir o contrato de arrendamcmto da Estrada-de-Ferro Santa Catarina, firmado com o Govêrno do Estado de Santa Catarina,
determinando a sua incorporação,
posteriormente, à Rêde Ferroviária
Federal S. A.
A mensagem que o acompanha,
datada de 29 de abril de 1957 expõe os fatos que determinaram tal
iniciativa e solicita a autorização
do Legislativo para que o distrato
possa ser efetuado.
Examinando o assunto, a Comissão de 'Constituição e Justiça desta Casa manifestou-se pela constitucionalidade da medida, devendo agora a Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas opinar sObre--Sua conveniência
técnica.
2. De conformidade com a Lei
. 771, de julb,o de 1949, o Estado
passou a administrar a Estrada-de·
Ferro Santa Catarina. Como é do
conhecimento dos Senhores Senadores, a ferrovia serve para escoar
a produção do Vale de Itajai, vale
êsse compreendido nos limites do
referido Estado. Seus resultados
técnicos, conforme dados publicados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatist!ca !\presentam-se satisfatórios, considerandose a sua pequena extensão que é
de 163 quilómetros.
'
·
· A necessidade da Estrada-deFerro Santa Catarina dentro da
rêde nacional de transportes é salientada por uma das metas do
atual Govêrno: «construção do ramal Itajai-Blumenau para facilitar o transporte de madeira entre
Barra do Trombudo e o POrto de
Itajai, ulém de ser ela a via de

{
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escoamento para onde convergem
a produção e a importação do vale.
Sem embargo dêstes resultados,
do intercâmbio que proporciona e
da modalidade de administração
estadual, as despesas e receitas da
Estrada estão sujeitas aos regulamentos federais. De um lado a Comissão de Tarifas e, de outro, .como ocorre no momento, majoração
salarial de 40%, conforme Portaria n.0 717 do Exmo. Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas,
de 20 de novembro de 1956.
Seu atual estado deficitário con·
dicionado ao modo de exploração,
fêz com que o Estado de Santa Catarina, de comum acõrdo com a
Unilo,, propusesse a reverslio ao
Departamento Nacional de Estradas-de-Ferro.
Conseqüentemente, é fácil prever-se que a uniformidade administrativa irá proporcionar um
melhor rendimento da ferrovia e
eliminará os «deficits> que têm si·
do financiados pelos Governos Federal e Estadual, desde que, para
isto, sejam adotadas melhores tarifas e executadas as obras que
se fazem necessárias, de conformidade com as diretrlzes adotadas
pela Rêde Ferroviária Federal Sllciedade Anônima.
3. Assim sendo somos favoráveis ao presente projeto.

I

Sala das Comissões, em 22 de
abril de 1959. - Francisco Gal!otti, Presidente. - Eug~nio de Barros, Relator. - Taciano de Me!lo.

!

Souza Naves.

N.0 163, de 1959
Da Oomissão de B~iço Público OiviZ, s6bre o Projeto de
Lei àa Gamara 11.0 13, àe 1959.

Relator: Sr. Ary Vianna.
O presente projeto visa a autorizar o Poder Executivo a rescindir o contrato de arrendamento da
Estrada-de-Ferro Santa Catarina,
firmado com o Govêrno do Estado
de Santa Catarina, de acôrdo com

a Lei n.o 771, de 21 de julho de
1949.
Tal medida decorre de pronosta do Govêrno Federal, consubstanciada na Mensagem n.0 117, de
1957, atendendo à Expos'C!ão de
Motivos do Ministro de Estado da
Viação e Obras Públicas.
As razões que levaram o GovêrM Federal a encaminhar a citada mensagem se assentam na impossibilidade em que se encontra
o Govêrno daquela unidade federativa de atender às majorações salariais pretendidas pelos servidores daquela ferrovia, em condições
idênti.cas às já concedidas aos empregados das ferrovias da União.
Assim se manifesta o Ministro
de Estado da Viação e Obras Públicas, na Exposição de Motivos
904-GM-56, recomendando a rescisão em aprêço:
«Especial referência merece aqui
a situação do respectivo pessoal,
cujas reivindicações visam à sua
equiparação aos das demais estradas-de-ferro da União. E, sempre
que beneficiado o último, tais reivindicações se exteriorizam sob
forma de greves impossiveis de debelar sem o pronto auxilio do Govêrno Federal.
.Circunstâncias tais, · agravadas
pela situação em débito da Estrada para com a previdência social,
de mais de cinco milhões de cruzeiros, vêm gerando crises financeiras cada vez mais acentuadas e
convergentes para mergulhar o
custeio dos serviços numa situação
insustentável, se perdurar o regi- ·
me de arrendamento nos moldes em
que foi convencionado>.
Atendendo às judiciosas ponderações aduzidas no presente processo, as Comiss6es de Constituição e Justiça e de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas opinaram pela aprovação do presente projeto, sallentando a procedência da medida que o mesmo obje·
tiva, face ao estado, progressivamente deficitário, em que se encontra aquela emprêsa, tendo em
vista, ainda, que o Estado arren-
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datário não está em condições· de
De acOrdo com O· projeto que
disciplina as medidas indispensáacudi-là financeiramente.
No que tange ao aspecto téc- veis à rescisão, além da situação.
nico· que é dado a esta Comissão dos servidores ora submetidos à
examinar, verifica-se que, não só legislação estadual, a Estrada-depara a admln'stração pública como Ferro Santa Catarina, uma vez
também para o interêsse dos servi- rescindido o contrato, poderá ser
dores daquela entidade, a medida incorporada à Rêde FerroViária
se afigura salutar já que a cen- Federal S. 0A.
O art. 8. autoriza a abertura,
tralização administrativa que o
projeto Preconiza, com a incorpo- pelo Ministér:o da Viação e Obras
ração daquela ferrovia à Rêde Fer- Públicas, do crédito especial de Cr$
roViária Federal S. A., em muito 40.000.000,00, para manutenção
das operações daquela Estrada até
~neficiará a organização dos serv.ços .da emprêsa,. além de abrir sua definitiva reversão ao Govêrnovas perspectivas de segurança no Federal.
funcional para os seus servidores.
Examinando o assunto, somos pe.la
sua aprovação, de acôrdo com
Desta sorte, opinamos pela aproos pareceres das Comissões de
vação do presente projeto.
Constituição e Justiça, de· TransSala das Comissões, em 8 de portes, Comunicações e Obras Pú·
bllcas e de Serviço Público Civil.
abril de 1959. - Jarbas Mara'IIIM.o, Presidente. Ary Vtanna, ReSala das Comissões, em 4 de
lator. - Mem de Sá. - Joaquim
maio
de 1959. - Gaspar Venoso
Parente. - Oaiaào àe Oastro.
Presidente. - Francisco GaZZotti;
. R:elator. - VivaZào Lima. - TaN.o 164, de 1959
cwno de MeZZo. - Moura Aft.àraDa Oomissão de Fmanças de. - Femandes Távora. - Mils6bre o Projeto àe Lei da aaton ,Oam'IH?s, - Sau'lo .Ramos, mara n.o 2.551-D, de 1957 (no
Daniel Kneger, - Df:e-Huit .RoSenado -n,.o 13 de 1959).
sado. - Lima Guimarães.
Relator: Sr. Francisco Ganotti.
O projeto em exame autoriza o
Poder Executivo a rescindir o contrato de arrendamento da Estrada
de Ferro Santa Catar'na, firmado
com o Govêrno de Santa Catarina,
conforme a Lei n.0 771, de 21 de
julho de 1949.
A providência foi proposta pelo
Govêrno do Estado de Santa Catarina, ao Ministério da Viação e
Obras Públicas sob a alegação de
não poder ·arcar com o crescente
<deficit» da referida ferrovia, agra·
vado, principalmente, pelos aumentos sucessivos de salários.
Concordando com tal sugestão,
encam'nhou o Poder Executivo o
presente projeto ao Congresso, tendo em vista que ocontrato em vigor só pode ser rescindido mediante prévia autorização legal.
.

.

t

O SR. PRESIDENTE -Está finda a leitura do Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador
Lour:val Fontes, primeiro orador
inscrito.
O SR. LOURIVAL FONTES <LB o seguinte àfacurso) - Sent.or Presidente, uma carta industrial da África é .um convite à meditação. A eclosão de novas nações realmente independentes revela uma ascensão dos povos negros. Há indústrias numerosas,
umas nascentes, outras recentes,
originadas durante a guerra pelas necessidades de se bastar em
produtos de consumo ou de criar
autarquias para a exploração das
matérias primas. A estatistica e o
balanço das matérias primas afric~nas são bastante promissoras e
nao se encontram insuflclência ou
privaçll.o. A redução dos niveis de

'
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vida, a modéstia das necessidades
e a baixa dos padrões de consumo
ainda colocam a indústria africana num ensaio de. aplicação ou
estado infantil. As terras coloniais e os territórios autônomos
não receberam iniciativas e concursos em qualquer grau de importância. Mas o nacionalismo ardente e explosivo não quer excluir
ou subst:tuir as metrópoles européias. As riquezas africanas suscitam cobiças e apetites. Os europeus sabem que, ao menos econOmicamente, devem estar presentes
na expansão continental. Mas a
obra africana requer a mobilizacão de capitais, iniciativas financeiras e concurso técnico num só
sistema complexo e coletivo. Essa
é a sua última oportunidade e
nesse jôgo múltiplo está lançando
a sua sorte. Mas a .Afrlca não é
mais um campo de reserva ou um
território de desenvolvimento. Não
é mais um fantástico El Dourado
nem o mistério do desconhecido.
Não recusa a ajuda, nem subestima o concurso, mas superou o
tempo em que era uma terra privada, ou um bando de guerrilheiros, ou uma fôrça desorl!'anizada a
serviço alheio. A efervescência e
o tumulto politico dêsses dias estão
conduzindo a uma consciência nacionalizadora com liberdade e reforma. ll: preciso considerar a lnsuficiência industr!al, mas o que se
prevê talvez demasiado para o futuro em condições naturais e em
matérias primas. As fontes de
energia e a exploração de reservas
hidrelétrlcas não reeditam um lnsucesso econômico ou uma falsa
posição. O movimento industrial
tem uma preocupação autárquica
que é da transformação de matérias-primas locais. Os grupos industriais estão fixados nas oneracoes oleaginosas e têxteis, madeiras
e alimentos, sem contar a refinacão, Indústrias metalúrgicas e quimicas, cimento e construção. Outras secundárias, como a de fosfato, celulose, zinco, cobre, chumbo, materiais não ferrosos e prln-

clpalmente conservas de peixes e
legumes, marcam um desenvolvimento progressivo. O afluxo de
capitais e a mobilização de investimentos, no temor dos Impostos, das
nacionalizações e da instab.lidade
social ou do perigo comunista ou
na procura de lucros positivos como os Estados Unidos, estão fazendo da Africa o refúgio da sua
abundância e das suas disponibilidades. A insuficiência e muitas vêzes a insignificância de indústrias básicas como as metàlúrgicas essenciais, à siderUrgia e ao
aluminio e a dependência de importações maritimas não cbegam
a assegurar o consumo indigena e
operam muitas vêzes num desenvolvimento modesto e artificial,.
Mas as fundições de zinco, cobre, chumbo e aço, como as atividades metalúrgicas e qulmicas, já
fornecem uma percentagem .essencial à transformação, à fabricacão e à indústria moderna. A pobreza de carvão, a falta de recursos técnicos, a precariedade dos
transportes, a ausência de mão-deobra qualificada, a insuficiência de
eletricidade são as causas alegadas dos seus modestos planos de
desenvolvimento. Mas para isso há
remédios positivos que os europeus
sempre negaram na sua esçassez de
Investimentos e recursos e os africanos estlio agora dispostos a introduzir e aplicar numa politica sis·
temática e razoável.
Mas eram os dados falsos, as
posições erradas, a moeda corrente das metrópoles européias p'ara
justificar as causas das ausências
e omissões. A extensão e as rique~
zas das terras não anunciaram
planos, projetas e perspectivas.
Não fariam um mercado de competição ou um instrumento de concorrência. Agiam por motivos politicas, ou meios de opressão, escravizando o braço, o trabalho e
a mão-de-obra, criando um paraiso
de lucro e servidão, sem papel de
lider, sem valor de pioneiro, sem
vocação de descobridor e muito
menos tendência do bem-estar po-
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querem retomar, embora demasiado tarde, a opção politica,
1!: um continente rico de oportutunidades, fabuloso e importante,
que ocupa a área mais subdesenvolvida do mundo. Anseia pela
ajuda dos que lhe restituam a prosper:dade sem os viclos e as privações da era. do colonialismo. É
um complexo de povos, de linguas
e ·de problemas ensaiando os passos incertos da aventura politica.
Não é um vácuo, ou um anacronismo, ou uma abstração, ou uma
fronteira perdida, ou uma curiosidade de turistas desocupados, mas
um continente apto à liberdade, à
emancipação e à reforma sem o
fardo do homem branco, ou residuo de imperialismo, ou posições
que não sejam de alhe:amento, lndiferença ou neutrabllidade nos entrechoques mundiais.
Numa extensão de um quinto da
superfíc:e terrestre, com uma população de mais de duzentos milhões de habitantes, dividida na
sua carta geográfica entre países
independentes, protetorados e reinos tr:bais ou feudais, era um deserto inculto com apenas 10 % de
terra arável, uma população carente de trabalho e de alimentação, um desastre humano pela perseguição de calamidades e epidemias, uma terra sem unidade politica, racial ou social, um mundo de potencial lllmitad01 mas de
riquezas ocultas. Nunca se extraíram riquezas do seu solo, nem se
varou a floresta virgem, nem se
pensou nas necessidades do povo
com os frutos e as rendas d() trabalho.
Mas a .Africa é hoje um ensaio
de material, com depósito de produtos primários, uma potencial
fonte de riqueza jamais acenada à
humanidade.
Nos seus excedentes de produção
de diamante, ouro e cobre, e particularmente ao Brasil na sua exploração intensiva de minerais estratégicos, cacau, algodão e café,
não devemos cons!derá-la como

um fenômeno cíclico ou esporádico,
mas C()mo um processo de mudança e transição. Uma po,.,ulação
branca de cinco milhões, quase tõda segregada na África do Sul e na
Algéria, e uma crescente, prolifera e numerosa população negra
que sobrepuja tôdas as estatísticas dem()gráficas, não há um equilibrio de encontros raciais, mas o
dominio da fôrça nativa que procura ser livre e escolheu o nacionalismo como sua bandeira de
emancipação e de c()nqulsta.
A tarefa não é hipotética ou impossível porque a tutela européia
abandonou um continente sem estradas transportáveis, sem fronteiras delim:tadas, sem fatõres .de
unificação, sem uma média de renda per capita, além de menos de
dez dólares, sem taxa de caloria
que não passa das mais baixas do
mundo, sem índice de educação
porque ·a taxa de analfabetismo
alcança 90% da população, sem nada que signifique reforma ou técnica, sem alguma coisa que não
seja atraso e anacr()nismo.
A maturidade do eleitorado, a
eclosão de líderes_ populares, a presença de Idéias unificadoras estão desmentindo essas suposições
e criando uma nova África livre e
democrática. O sistema C()lonial devastou a África com a injustiça, e
desigualdade, a exploração, o trabalho barato e o egoísmo. Não
produziu utilidade mas soube preservar o pr:v!léglo. Não trouxe a
fé cristã, a civilização, o nacionalismo e a democracia, Os nacionalistas africanos sabem que devem
governar aprendendo e praticando
como os colonistas brancos não conhecem nenhum preço de sobrevivência. Metade da Africa já possui autonomia administrativa, quase metade do povo já ,goza de liberdade, enquanto o resto está
marchando para a ref~>rma, o desenvolvimento e o desafio do futuro. O mapa da África é uma
mudança da pintura. Há dez anos
três Estados Independentes, excluida a União Sul-Africana, hoje nove
em breve. treze, abrangendo mais
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da metade da população, Nesse
explosivo tumulto duas figuras
contendem, numa aliança incOmoda, pela liderança . panafricana.
Nesser do Egto com as ambições
de hegemonia árabe e Nkrumah de
Ghana com o estribilho «hands o/
Africu. São os paladinos da cruzada e os cavaleiros dos lndlsputados
dos muçulmanos e dos negros.
O nacionalismo pode não ser um
papel estável, ou um fruto de vingança e retaliação, ou uma espécie de internacionalismo superposto pela influência americana atrás
das cortinas. Mas não é uma invenção, ou um paradoxo, ou uma
utopia, ou uma obra de demagogos, ou uma criação de possessos e
charlatães. Os seus lideres, dirigentes, partidos, idéias, opiniões e
lnterêsses aprenderam nas escolas e nas técnicas dos paises colonizadores introduzindo numa pe·
rlfer:a inflamável a usar as boas
palavras e a amar as grandes causas. A verdade é que a África despertou e pode marchar para uma
unificação em tôrno do Islan, uma
anunciada federação de povos, ou
uma patrona.ge da liga árabe, ou
um naclonallsmo agudo e opressivo, ou uma concreta posição neutrallsta, ou uma captura do comunismo ou um denominador comum
no ocidente com reforma, educacão e treinamento técnico. A extinção da regra colonial não será
substituida por outras formas de
concessão ou exploração económica nem as tensões raciais que geram Inimigos encontrarão outra
chave de enicnna que não seja a
sociedade plural. Não há lugar
para outros conceitos ou outras
possibil1dades.
O continente africano possui um
solo e subsolo ,dos mais ricos e
matérlas-pr'mas as mais variadas,
e as mais abundantes. Em bases
flslcas para indústrias clássicas e
indústrias de base. Tem as maiores reservas hidráulicas do mundo
e um lençol de petróleo dos mais
promissores. As indústrias a criar
e desenvolver e a agricultura clen-

tifica e moderna a implantar, fornecem os elementos do problema·.
A demissão européia seria um crime mesmo em têrmos estratégicos.
É vital a posição africana para o
abastecimento dos exércitos da costa mediterrânea e do médi0o oriente. As indústrias de aço, as fabricações de fosfatos, as prospecções de petróleo, a disponibilidade
técnica das fontes de energia o
aprendizado especializado da ntãode-obra, a perfuração das minas.
o aproveitamento das olea~>"inosas
e o desenvolvimento cientifico das
plantas nativas já estão dando ao
mundo um balanço impressionante. A África poderá ser uma extensão ou um prolongamento da Europa ou poderá constituir dentr3
em pouco uma terceira potência
mundial. Se os 43 milhões de franceses elegem mais de 500 Deputados, e os 43 milhões de coloniais
apenas 80, não há o primado incontestado de federação ou de interdependência, mas a ressonância da separação e da autonomia.
Neste segundo melo século a Afrlca fêz a sua entrada na cena mundial como um acontecimento capital da nossa época.
O milagre dos Estados Unidos, o
neutralismo ascendente e pacificador da índia, o fanatismo do Islan Inflamando o mundo árabe, a
Rússia construindo o seu futuro
na árdua disciplina, a China ras.gando novos horizontes, no trabalho coletlvo defrontam o P.'igante
africano reclamando a sua promo·ção individual e nacional e uma
Europa recalcitrante de temor, vacilante na sua fraqueza, não tenta
mais conduzir o mundo, mas reconquistar uma união que lhe assegure uma nova forma de · equllibrio e sobrevivência. Os africanos, conscientes ·de sua miséria,
mas certos, também: dos seus destinos e dos seus direitos, estão espalhando a crise de descolonizacãc.
numa escala planetária. Unidos
nos mesmos caminhos, conjugados
nas mesmas Instâncias Internacionais, uma atmosfera de crescimento que repudia as superioridades

sociais ou os desprezos raciais, africanos e asiáticos estão fraternizados num monólogo a que forjaram o nome de afro-asiáticos. Os
companheiros de ·guerras aspiram
a ser também os companheiros
do futuro. Os traços do passado
foram riscados e encerrados num
capitulo da história, mas pode sub·
slstlr a Igualdade dos povos subdesenvolvidos. Não querem Isolarse dos que expulsaram como senhores e mestres, mas na sua evolução aceitam os recursos da técnica, do Investimento, dos quadros
administrativos, da ajuda educaclonai, das oportunidades cientificas de aplicação. O afluxo de capitais exteriores é um dos pontos
do mercado comum europeu sem
a ressurreição dum capitalismo coletivo e dentro dum programa social que assegure a prioridade aos
padrões da existência cotidiana.
Os povos africanos fremem de esperança e anseiam por uma igualdade mais humana que assegure
uma justa e dlreta participação na
riqueza e na produção.
A imensidade da tarefa impõe
uma humanização do capital. No
subsolo africano adormecem todos
os metais do mundo. Milhões de
toneladas de ferro alargam as perspectivas. Minas de diamante e jazidas de ouro asseguram o primado da exploração. O manganês, o
aluminio, os fosfatos, a bauxita, o
urânio, o cobalto, o cobre inundam as áreas dês se vasto corpo.
A descoberta do petróleo está atraIndo as cobiças estrangeiras. A
economia agricola é progressivamente ativa nos parques de criação e no cultivo de cereais como ·
o arroz e o milho. 1!:: o primeiro exportador de azeite, o segundo de
cacau, o ma'or de café depois do
Brasil e da Colômbia. Das fibras
têxteis, como o algodão, está em
vias rápidas de industrialização.
~ insuficiente e negativa na produção de carvão, mas o aproveitamento crescente e intensivo das
quedas d'água completando as bases Industriais. Os seus rios contl-

nuam a correr mas Interceptados de
usinas e represas.
O sucesso de sua produção e
exportação, principalmente no terreno da economia concorrente e
competitiva, deixa os brasileiros na
mais ingénua e na mais triste d.as
insensibilidades.
A carne, a madeira de construção, ·os cereais, o arroz, o milho; ·o
feijão, as fibras como o agave e
o algodão, o cacau, os minerais
estratég:cos, o ouro, as gemas preciosas, a borracha e, por·último, o
café, encontram a sua contraparte no Brasil num jôgo de fôrcas P
de interêsses a que não pudemos
concorrer e de que só podemos esperar um destino melancólico. Não
nos associamos ao sõpro 'da revolução, mas ao capitalismo usurpador que marca no continente africano a sua última fronteira. Os
privilégios, os monopólios, as concessões estão sendo plantadas com
o braço forcado e o trabalho escravo.
A nossa diplomacia é desordenada e improvisada. Ela se desenvolve no exterior como um teste
dos contrários ou .uma pintura dos
constrastes. Os nossos interêsses
ocupam um segundo plano, as nossas realidades uma perspectiva de
fundo, as nossas vantagens uma
oportunidade negativa. Nas assembléias internacionais votamos com
a França contra a Argélia ou· com a
politica inglêsa de dar e tomar,
ou com Portugal contra Goa, ou
com os Estados Unidos, que se su..
bstituem no Médio Oriente, no longinquo Pacifico· ou nas savanas
africanas aos imperialismos ·extintos.
Negamos o direito de revolução
que foi o nosso sonho liberal de
independência há mais de cem aillls
passados.
Não saudamos a causa da emancipação porque somos contrários ao
trabalho livre e passivamente assistimos às ruinas da nossa economia na concorrência do braço
forçado.
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. ·O nosso Pais. foi .fundado na Tem. a .palavra· o nobre Sena·
igualdade humana. A raça negra dor Mem de Sá., segundo orador
foi absorvida pacificamente e a in.· inscrito. ( Pausa).
fusão. do seu novo sangue contriS. Ex.a está ausente.
bulu como ingrediente e particuTem a palavra o nobre Senador
lar elementos para a nossa pias- Lin:: de Mattos, terceiro orador
mação e coesão. Não estamos pre- inscrito.
sos a dogmas imutáveis, nem a fan.tasmas do passado, para negar
O SR. LINO DE MATTOS aos que enriqueceram a nossa vida
( •) ·- Sr. Presidente, conforme tie contribuíram para o nosso pro- ve ensejo de acentuar ontem, em
gresso material, o direito ineren- aparte ao discurso do eminente Líder da Maioria, Senador Lameira
te e universal de revolução.
Bittencourt, re~istrei com satisfa·
A erupção africana não é só um
ção
meus aplausos pessoais à atituprincipio humano ou um dever da
de
do
Ministro da Fazenda, Sr.
carta das Nações Unidas, mas uma Lucas Lopes,
designar, como o
guerra de libertação. A nossa sim- fêz, Comissão ao
Especial para reunir
patia, a nossa amizade, e princi- todos os elementos que digam respalmente os nossos .graves interês- peito à exportação do café torrado,
ses ameaçados de desastre, colapso objeto da oração que proferi em
e bancarrota, comandam na ma- sessão anterior.
.
turidade dos beneficias e vanta·
Procurei, naquele aparte, deixar
gens uma politica de cooperação e bem claro, como complementação
adesão. Entre braços livres e fôr- do referido discurso de critica à
ças independentes podemos enfren- orientação governamental nesse
tar os .ricos da expansão e do co- terreno, que falara em negócios de
mércio. A abdicação, a subserviên- exportação de café torrado; regiscia e a passividade da· nossa diplo- trados, por fOrça da Instruçlio nú:..
macia, sem o senso do retrospec- mero 167, da SUMO C. :!ste pormeto e sem a fôrça das realidades, nor é da maior importância, porque
podem continuar a esposar estra- · uma coisa é negócio já feito, lsto é,
tégia imperialista e a hegemonia registrado devidamente, com com· colonizadora para nos conduzir ao promissos internacionais, e coisa
desgaste de economia, ao caos do diferente é a exportação já. realisubdesenvolvimento, à ruina do co- zada.
Estou seguramente informado de
mércio, à concorrência aniquilado· que
uma das flnnas, no. dia em
ra das nossas utilidades, ao mono- que foi publicada a Portaria n.0
pólio politico dos precos, das tari- 167, da SUMOC, ·registrou, n.o mer· ·,
fas e dos mercados de exportação. cada internacional, comprom'ssos.
Não digo essas palavras com o de venda de café torrado no total
senso da catástrofe, a profecia dos aproximado de quarenta mil tonedesenganos e a lamúria dos de- ladas, ou sejam exatamente seissesperados. Uma. nova fé . Jmpõe centas e sessenta e sete mil sacas
um ato ou uma decisão .. Estou fa- de café.
Nessas condlçlles, a Comissão
lando aos brasileiros, para que participem do drama como figuras ati· constltuida pelo Sr. Ministro da
vas . e reivindiquem o direito de Fazenda não deve cingir-se apenas
existir sem os erros, as ff.-audações, ao café exportado, até .o instante
as . incertezas comprometedoras do do meu discurso, e sim investi~ar.
atJ;"avés. dos órgãos competentes e
nosso destino e do n.osso futuro.
dos recursos de que dispõe. q .Go(Muito bem J Muito bem ! Palmas).
vêrno da. República, para foz:rt!!cer
O SR. PRESIDENTE - Continua
.a; hora do Expediente
( • ). - NOo foi ~ulslo pelu or<ldOJ',
.
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Os que entendem de transações
comerciais, sabem que contrato
compromissado internacionalmente
poderá ter execução imediata ou futura; todaVia, deverá ser cumprido mais. cedo ou niais tarde.
Adianto à referida 'Comissão de
Investigações que, nas praças de
São Paulo e Santos há imensa moVimentação entre os torradores de
café, porque a firma que fêz o
negócio por não se achar devidamente aparelhada, está mandando
torrar o café, mediante contrato.
Como é óbvio, São Paulo e outras
praças não dispõem de torrefações em número suficiente para o
cumprimento de contratos numerosos como êsses, objeto do meu discurso de critica. ·
Nas mesmas condições encontrase a indústria de !ataria. Nosso
mercado produtor de latas foi surpreendido com tal negócio e não
teve, até o instante, tempo material
para fornecer a quantidade de latas exigidas como invólucro para
a exportação dêsse café torrado.
'Sr. Presidente, ocupei a tribuna
para ler requerimento de informações, que encaminho ao Sr. Ministro da Fazenda, a propósito do assunto. i!: uma colaboração. Atendido o meu pedido, a Comissão designada ficará, prAticamente, sem
:função; porque quanto a mim,
responsável pela denúncia, dar-meei por satisfeito desde que, nos têrmos constitucionais e legais, me
seja fornecida a resposta ao requeriment~, que é o seguinte:
Sr. Presidente.
Requeiro à douta Mesa do
Senado Federal seja solicitado
ao Exmo. Sr. Ministro da Fazenda, nos têrmos do art. 13
. n.0 4 da Lei Federal 1. 079. 50, se digne prestar as informações seguintes:
1.a Relação, úma .a uma das
firmas, pessoas tisicas ou jurídicas, que registraram contratos de venda de café torrado · para e~portação pelo

mercado ele climbio livre, conforme a Instrução 167 da su-

MOC;

2.a Total, em quilos, de café torrado, de contrato por
contrato reg:strado em nome ele
cada uma das firmas relacionadas conforme o item anterior;
a.a Relacionar o volume, em
quilos, da parte dos contratos
executados, firma por finna,
até a data dêste Requerimento
de Informações;
4,a Fornecer dados sObre
a orientação governamental
quanto ao cumprimento ou não
dos contratos de café torrado
devidamente registrados mas,
pendentes ainda de exportação;
5.a Fornecer, igualmente, os
mesmos elementos solicitados
nos 4 itens acima com referência ao café em pó e ao café solúvel.
Sala das Sessões, em 21 de
maio de 1959. - Senador Lino
de Mattos:..

Rênovo, com alegria, a declaração anterior paragovêrno do eminente Lider da Maioria, Senador
Lameira Bittencourt: meu propó-,
sjto é colaborar com a Comissão
constituída pelo Sr. Ministro da
Fazenda, a qual, de posse dêsses
elementos, terá preenchido devidamente suas atribuições.
Encerro meu discurso, Sr. Presidente, registrando, ainda uma
vez, meus aplausos pessoais ao Sr.
Ministro Lucas Lopes pela diligência com qué se houve, organizando prAticamente algumas horas
depois de meu discurso nesta Casa, a referida Comissão.
. Mostra êsse fato, em primeiro
plano, o interêsse, a atenção e o
gesto cavalheiresco e democrático
do ilustre Lider da Maioria nesta
Casa .
Leio, finalmente, Sr. Presidente,
outro requerimento que encaminhei
à Mesa:
Sr. Presidente:
Requeiro à douta Mesa do
Senado Federal, seja solicitado

'

'

I
j

-383-

I

ao.Exmo. Sr. Ministro da Fa•
zenda, nos têrmos do artigo 13,
n.o 4 da Lei Federal, n.0 1.07950, se digne prestar informações sôbre os motivos excepcionais para a violação do decreto do Presidente da Repúbl!ca que proibiu nomeações de
servidores públicos, com a admissão para os serviços fazendários conforme consta do
«Diário Oficial do dia 12 do corrente mês, de 2 TesoureirosAuxil!ares para a Recebedoria
do Distrito Federal, e de mais 4
Conferentes à Casa da Moeda,
todos êles letra C.C.5 <vencimentos de cêrca de 30 mil cruzeiros).
Sala das Sessões, em 21 de
maio de 1959. - a) Senador
Limo de Mattos,,
Era o que tinha a dizer. <Muito bem. Muito bem).

O SR. PRESIDENTE - Continua a hora do Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Fernandes Távora, quarto orador inscrito.
O SR. FERJIJANDES TAVORA
(U o segui-nte discurso) Sr.
Presidente: há poucos dias, comemorando o aniversário da morte do
Dr: Armando de Salles Oliveira, o
nosso ilustre colega Senador Padre
Calazans, traçou, em brilhantes
palavras, a personalidade moral e
polif ca do nobre filho de Plratininga; e num aparte ao seu belo
discurso, expressei a mágoa que me
causara o prematuro desaparecimento daquele grande cidadão.
Revolvendo o meu modesto arquivo, nêle encontrei a cópia do
discurso que deveria proferir na
recepção do ilustre paulista, quando, na propaganda de sua candidatura, pisasse areias do Ceará.
Aquilo que, por circunstâncias
assaz conhecidas, não me foi passivei transmitir aos cearenses e ao
esperado e ilustre hóspede, quero
que ouça, hoje, . o· Senado, voMdos

22 anos, não porque lhe atribua
qualquer valor intrinseco, '!.las tão
sõmente, como demonstraçao inequívoca da minha produnda admiração ao insigne candidato que o
infausto advento do cEstada N'o- .
vo,, inexoràvelmente, afastou da·
direção suprema do nosso Pais.
Relendo, agora, o que escrevi, há
tantos anos, no ardor de uma campanha politica, conforta-me, a certeza, de que me não enganei, senlio na parclmõnia com .que exalcel as qualidades e virtudes do
grande candidato.
Hoje, por uma dessas . atitudes
mentais, não raras, no apreciar as
r.ambiantes perspectivas de uma
vida humana, eu o vejo, claramente, através das sombras e mistérios da morte, mais fidalgo, mais
culto, ,mais patriótico, bem maiC?r e
mais digno do respeito e admlrat:ão de todos os brasileiros !
Relembrando e reafirmando, nes-·
te momento, o meu pensamento
daqueles dias idos, creio render
sincera homenagem de veneração e
de saudade pela personalidade invulgar ele Armando Salles.
Foi .êste o discurso que não pufie pronunciar na campanha de
1938:

De quantas incumbências árduas
me poderiam caber, neste momento, nenhuma, por certo, eü aceitaria mais cordialmente do que esta
de saudar-vos na presença de milhares de cearenses que vos aplau.:
dem, como eu, orgulhosos e desvanecidos da vossa visita . ·
.
Vindes das cochilhas do Sul. dês~
se Rio Grande heróico e cavalheiresco, que vos aclamou, · delirante, na mais espontânea e justi!:cada das apoteoses; dessa Mi~
nas ·gigante, cujas montanhas se
alteiam para o céu, banhadas de
clara e serena atmosfera, cujo
ozona tonifica o sangue e onde a
majestade das grandes paisagens.
plácidas é um eterno convite à felicidade; dessa Bahia formosa,· ni~
nho de águias que produziu Ruy
Barbosa, glória lmarcessivel do'
nosso Direito, voz cujos ecos jamais se apagarão nos h!nos eter- ·

-384nos que entoou à' Liberdade; dêsse Pernambuco de heróicas e lindas tradiÇÕes, a cujo lado vivemos,
nós cearenses, os torturantes mas
gloriosos dias de 17 e 24, e a cujos
destinos nos ligamos naquelas ho··
raa históricas sob a legendária
bandeira da «Confederação do
Equadon. Por tOda parte, os brasUeiros, jubilbsos, vos recebem,
com o claviculário do grande templo da Democrac:a, em cujas navea sacrossantas desejam penetrar,
arrastados pela voz poderosa e
fascinante dêsse cavalheiro andante da liberdade que sois vós, Sr.
Dr. Armando de Salles Oliveira.
Pioneiro das reivindicaÇÕes democráticas de 45 milhões de brasileiros, representl!is a lidima es•
perança daqueles que, através de
meio século de uma pseudo-democracia referta de decepções e desenganos, ainda nllo descreram do
regime, nem perderam a fé nos
destinos da Pátria.· lllles conhecem
a vossa curta mas brilhante tra·
jetória na administração pública
e já vos admiram, no limiar de
uma carreira polltica, em cujo horizonte brilham as inconfundiveis
luzes da . ,glória e da esperança.
Pisais, agora, terra cearense, rincão das dunas movediças e das caatingas atormentadas, onde a hospitalidade é quase um culto, e onde o amor à liberdade é um perene anseio, que o martirio secular da gleba não apaga nos co·
rações, mas sublima e multipllca,
quando na alma dolorida de se\lll
filhos ecoam as vozes proféticas
dos grandes servidores do Brasil.
li: essa· alma que estais, agora,
fazendo vibrar, Sr. Dr. Armando de Salles, porque sois um vero
taumaturgo a despertar no seio
das massas, que nos escutam, os
entusiasmos que arrastam e a fé
que vence. Quem Isto vos diz é
um velho e inflexlvel soldado da
liberdade, cuja palavra descolorida, mas cheia de sinceridade, tem
tido a hon.ra de· apresentar a êste
mesmo povo Seabra, Nilo Peçan.ha,
Assis Brasil, Augusto de Lima, Batista Luzardo, Raul Bittencourt e

quantos brasileiros Ilustres por
aqui passaram, pregando o evangelho da democracia.
Hoje, como naqueles dias me·
moráveis, se agita, plena de entusiasmos e esperanças, a alma do
velho lutador, que, inúmeras vêzes castigada pelas ironias do seu
áspero destino, sempre encontrou
meios de refazer-se com os destroços dos próprios sonhos !
:11: que, acompanhando, de alma e
coração alvoroçados, a nossa evo·
luçAo democrática, mais acentuada, desde 1910, quando Ruy Barbosa sacudiu com as violentas clarinadas do seu verbo formidável, a
consciência nacional, eu não podia de11crer da vitória de uma causa que envolvia nas dobras do seu
estandarte os altos destinos do
Brasil. Agir de outra forma seria
esquecer a nossa história, ou re·
negá-la; e isso jamais fariam os
que. como eu, neste amado Ceará
nasceram livres e 11vres querem
morrer no seu regaço !
Por fOrça de suas intermináveis
desventuras, o cearense é um eterno rebelado, novo Prometeu chumbado ao rochedo de sua desdita,
mas sempre insubmisso ao cativeiro do fado!
E porque vive nessa luta insana contra as violências lncontroladas da natureza, prolonga, no
campo social a mesma rebeldia
contra as crueldades ou vilezas humanas que venham acrescer, oom
a desgraça da humilhação civica,
a angústia sem par no seu martirio.
Sofredor e · crente, tem o culto
de Deus e da liberdade;. e a Democracia nunca apelará em vão
para êsse intlmorato soldado do
.ideal.
·
Perdoai-me, eminente hóspede,
essas referências que a mim faço
e à minha terra, no intuito de relembrar-vos que os liberais do
vosso estOfo aqui· encontram clima propicio à frutificação de suas
idéias; e neste solo, tantas vêZes
embebido do sangue de mártires, a
Democracia há de sempre medrar,
mau grado os obstáculos de tôda

-

ordem que. lhe possam criar os governos tirânicos e liberticidas
Não foram, pois, motivos sÚbalternos os que nos levaram a ofere~
cer-vos apoio, senão o forte imperativo de um destino politico, para o qual intrastejàvelmente, através do tempo, o nosso pensamento inviolável!
Agora, falarei de vós, Senhor Dr.
Armando Salles.
Vossos adversários, na carência
de outros argumentos, acusam-vos
de perdulário, alegando que malbaratastes os di~iros do Estado, porque, com a alta e lúcida
visão, previstes as necessidades de
São Paulo, em dias próximos e não
vos adstringistes ao inglório papel
de equilibrador automático de verbas de receita e da despesa; mas,
como estadista de verdade, curastes da administração, no presente,
não vos esquecendo do futuro. Iniciando, como bem o dissestes, o
vosso govêrno sôbre escombros, lutando contra tôda .sorte de dificuldades, que eram fatais, num Estado apenas egresso de .dUEJ.S revoluç!les, conseguistes realizar uma
administração eminentemente fecunda c reprodutiva, cujos frutos
magnificas já repontam no govêrno do vosso ilustre sucessor.
Incentivastes o ensino público em
todos os seus graus, desde ,a modesta e longinqua escola rural, que
é, por assim dizer, .a radícula, até
a Universidade, que representa a
frondosa copa dessa majestosa árvore da instrução, a cuja sombra
benfazeja, os fühos de Piratininga encontrarão o saber e a riqueza.
. O Sr. Padre Oa'lazatnB -

te V. Ex.a um aparte?
-

Permi-

O SR. FERNANDES TÁVORA
Com todo o prazer.

O Sr. Padre Oa'lazatnB - As palavras que ora V. Ex.a recorda foram preparadas para serem ditas
há mais de vinte .anos.

O SR. FERNANDES TÁVORA
·- Há. vinte e dois. ·

31!5O Br. Poilre Oalazan.s - Como
eu disse na minha 'oração 'de exaltação à' figura de Armando de Sallcs, é êle o maior estadista desta
Segunda República, um dos eminentes vultos do Brasil. No govêrno de São Paulo, ao lado da criação da Universidade, cúpula de um
Pais cuja juventude está em formação, não olvidando a preparação
do povo e da própria ordem social, politica e económica, instituiu inúmeras escolas e a assistência aos Municípios. No discurso do nobre colega, tão belo e de
tanta justeza ...

O SR. FERNANDES TÁVORA
·- Obrigado a Vossa Excelência.
O Br. Padre Oa'lazatnB -

...

está bem caracterizado aquilo que
fêz de Armando de Salles, quando
Governador de S. Paulo, o dirigente
sem par sob todos os aspectos:
sua ação administrativa. l!: extraordinário como, dentro de uan regime ditatorial, foi êsse c dadão
capaz de governar aquêle Estado
com o mais agudo senso da Democracia, e profundo respeito à
liberdade, mesmo daqueles que
combatiam o seu Govêrno e não
aceitavam seu credo politico. Todos êsses fatos fizeram de Armando de Salles Oliveira, 11IP mestre
para nós, menos pelos seus excelentes escritos do que pela pregação edificante, com a qual, numa hora d'fícil, deu testemunho
ardente, vivo, apaixonado da vocação incontida do Brasil para a Liberdade e a Democracia.
O SR. FERNANDES TÁVORA
-Agradeço o aparte de V. Ex.a,
tanto mais desvanecedor quanto
vem ao encontro das idéias de velho soldado que ~ssim andava a
pregar lá pelo meio do século. 1!:,
para mim, muito honroso, receber
a confirmação de que não me enganei no meu julgamento.
Não regateastes verbas para dilatar o âmbito dos serviços de Saúde Pública, emprestando aos municípios dezenas de milhares 'de. con-

-386tos de réls, para instalações samtárias, que hoje os beneficiam;
ampliastes a assistência aos psicopatas, pesado mas piedoso encargo a que se. não podem furtar os
governos COXISCientes; amparastes
a miséria tremenda dos lázaros,
que, aos mlljlares, ellt'hiarn as estradas e es~alhavarn o contágio,
vingando-se de uma sociedade que
parecia esquecê-los, na sua 'mensa e trágica desventura; não olvidastes os Jl)enores abandonados.
Em poucas palavras: lançastes os
sólidos fundamentos de urna grande obra de assistência social, proporcionando ,. recursos a todos os
institutos que protegem e valori·
zam o homem.
Exercestes: a vossa ação pública,
segundo o d~arastes ao povo mi·
ne .ro, com q sentWllento do deVer
social e com um pensamento puro,
porque as crjanç_as das escola~ ~ão
votam, comq nao votam os alienados e os menores abandonados ...
A vossa obra não é do número
daquelas que desaparecem com os
governantes, mas, das que, alicerçando a sólida estrutura de uma.
sociedade feliz e forte, há de atra·
vessar os tempos, sobrance_!ra aC?s
ódios a despeito dos que nao qUIserem ou não puderem compreen·
dê-la. Mas, p,ão se limitou ao la·
do material a proficuidade e destaque da vossll administração. Antes de tudo, ~idadão do Brasil, não
consentistes que medrassem, no
vosso grande Estado, os ódios e
preconceitos ~io regionalismo Impenitente, que se haviam exacerbado
grandemente; após a luta fratricida, e tudo· envidastes para que na
hospitaleira ~ dadivosa terra paullstana, todoa os filhos desta grande pátria se·:sentissem irmãos.
Destes, assim, pronto remédio
aos males financeiros e morais
do vosso Estado. demonstrando com
a evidência êlos fatos, que se ti·
nheis competência para resolver os
grandes problemas da administração, não vos faleciam nobres sentimentos de tolerância e de concórdia com que propiciastes o grande

amplexo da fraternidade no seio
da terra bandeirante. Honra vos
seja, Sr. Dr, Armando Salles, . por
êsse inestimável serviço ·prestado
à unidade do Brasil !
Mas, um outro e maior beneficio
quereis prestar ao Pais, na hora
em que parece esmorecer o seu
civismo. Agitada pelo rispido en·
trechoque dos credos extremistas
que à porfia, procuram arrastá-la
ao Calvário dos regimens liberticidas. a Nação ocorreu, pressurosa,
ao vosso chamamento, na certeza
de que sabereis defender, com galhardia, as suas tradições liberais
e os seus foros de democracia.
Somente nesse combatido regime de liberdade, por mais d(lfeitos
que lhe apontem os farejadores de
novos credos politicos, poderemos
encontrar a paz e a segurança, que
não dependem da vontade de um
homem, por mais sábio e justo que
seja, mas do pensar e sentir da
massa social, que plasma e dir:.ge
os próprios destlnoll.
Tôdas as vêzes que alguém se
arroga o direito de falar em nome
do povo, concentrando em si as
prerrogativas e direitos da coletividade, esta, fatalmente, reage, e o
falso Messias, guerreiro ou politico, se defronta, mais cedo ou mais
tarde, com a Revolução c6ase direito delicado e terrivez que, 110
ático e profundo dizer do Duque

de Broglie, dorme ao pé de t6das
as instituições hwn0111as, como aua
triste e derradeira garantia.,.,

O Brasil, com a sua velha tradição de liberalismo, afirmada em
4 séculos de autonomia, não pode
abandonar a senda que lhe foi traçada pelo heroismo e pelo sangue
dos seus filhos, sacrificados pela
liberdade. E o entusiasmo trepl·
dante com que vos recebem as populações de todos os quadrantes do
Pais, já vos terá convencido de
que encarnais, neste momento, o
Ideal que anima e embala a maioria da Nação.
No caos da hora presente em que
os povos se atiram a tõdas as
loucuras sociais, nós guardamos,
nestas paragens felizes da Améri-

-

ca, um alto senso das realidades
humanas, guiados por aquêles ensinamentos eternos, há.· do's mil
anos brotados dos lábios augustos
do Homem-Deus !
Vós, Sr. Dr. Al'!Ilando Salles,
sois o forte e experimentado paladino que o povo brasileiro, num
movimento de extraGrdiná.ria e
honrosa espontaneidade, escolheu
para seu candidato e espera ver no
Govêmo da República.
Não buscam os vossos compa-'
triotas um gênio ou taumaturgo
que, no curto lapso de quatro anos,
produza o milagre de transformar
em paraiso social e econômico a
Nação desorganizada e empobrecida por erros seculares, agravados
por convulsões revolucionárias.
Desejam tão sõmente um homem
que realize, no quadriénio, o que
julgais possível: «estabelecer as
bases da o11ganizac;lio econômica,
restaurar as finanças, reerguer o
crédito público, traçar rumGS firmes à politica de educação, cumprir um programa substancial de
defesa da Naçlio, e, sobretudo, dar
estabilldade politica ao Pais, atrair
a confiança do mundo e restaurar,
num Govêmo de trabalho e de Justiça, a autoridade do poder público,
porque não é o principio desta que
está sendo atacado, mas os g"overnos sem autoridade!~
Tudo isso podereis realizar na
vossa administração, dentro dGS
recursos normais do País, devidamente mobilizados, porque, restabelecida a confiança e o crédito,
que decorrem da paz e da justiça,
um Govêrno honesto e esclarecido
faz prodigios.
Acostumado ao trabalho sereno
e meditado, no terreno firme das
realidades, nlio vos aprazem fantasias de sociólogos-poetas ou veleidades de iluminados; e a vosso
respeito poder-se-ia repetir o conceito de Shurs sôbre Abrahão L!ncoln: <Imune das aspirações do gênio, nunca representareis um perigo para o bem público de um
pais livre».
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Homem do presente, mas cidadão de todos GS tempos, compreendeis que não será. possível reconstruir o Brasil, desprezando o
seu passado; mas respeitando-o no
que êle tem de grande e admirável; continuando e concluindo, com
os bons materiais existentes, a
grande obra dos antepassados.
Como nós, quereis também um
Brasil novo, não reconstruido sôbre ruínas, mas sõbre os velhos e
sólidos alicerces em que os nossos
maiores assentaram, durante quatro séculos, as bases indestrutiveis
da nacionalidade.
Grande e bravo General da Democracia!
Nesta nobre campanha em que
estais gizando, com acendrado patriotismo, os novos destinos do
Brasil, podeis contar com os vossos soldados do Ceará., tenazes e
inflexivei~ batalhadores, que nunca recuaram nas lutas pela Liberdade e pela Pátria ! (Muito bem; ·
muito bem; Palmas) .
O SR. PRESIDENTE - Sôbre
a mesa requerimentos de informações a que se referiu o Sr. Lino
de Mattos em seu discurso, oue vão
ser lidos.
Slio lidos e deferidos os seguintes
REQtJ'IIJRIMII:NTO

.N.o 109, de 1959

Requeiro, à douta Mesa do Senado Federal, seja solicitado ao
Exmo. Sr. Ministro da Fazenda,
nos têrmos do art. 13, n.0 4, da
Lei Federal 1. 079-'50, se digne
prestar as 'nformações seguintes:
1.a Relação, uma a uma. das
firmas, pessoas tisicas ou juridl·
cas, que registraram contratos de
venda de café torrado para exportação pelo mercado de câmbio livre, conforme a Instruçlio 167 da
SUMOC;
2.a Total em quilos de café
torrado, de contrato por contrato
registrado em nome de cada uma
das firmas relacionadas, conforme
o item anterior;
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3.& Relacionar o volume, em
qUilos, da parte dos contratos executados, firma por firma, até a
data deste Requerimento de Informações;
4.a. Fornecer dados sObre a orientação governamental, quanto ao
cumprimentó ou não dos contratos
de café torrado, .devidamente regMrados, mas pendente ainda de
exportação; :
5.• Fornecer, igualmente, os
mesmos elementos solicitados nos
itens acima com referência ao café
em pó e ao café solúvel.
Sala das Sessões, em 21 de maio
de 1959. - Lino de Mattos.
IIICQUEIIIMENTO

N.o 110, de 1959

Requeiro, à douta Mesa do Senado Federal, seja solicitado ao
Exmo. Sr. Ministro da F·azenda,
nos têrmos do art. 13, n.0 4, da
Lei Federal 1.090-50, se digne
prestar .nformações sObre os motivos excepcionais para a violação do decreto do Presidente da
República que proibiu nomeações
de servidores públicos, com a admissão para os serviços fazendários, conforme consta do «Diário
Oficiab do dia 12 do corrente mês,
de 2 Tesoureiros-Auxiliares para a
Recebedoria· do Distrito Federal,
e de mais 4 Conferentes da Casa
da Moeda, todos êles letra CC-5
(vencimentos de cêrca de 30 mil
cruzeiros) .

mo haviam se manifestado as comissões competentes. Por esta razão deixou o requerimento de ser
votado.
Estando hoje o projeto devida-·
mente instruido, vou submeter à
apreciação do Plenário o requerimento.
Em discussão o Requerimento n.0
85, de 1959, de autoria do Sr. Senador Saulo Ramos.
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam
o requerimento queiram permanecer sentados. (Pausa) .
Está aprovado.
O projeto a que alude o requerimento, será lncluido na Ordem
do Dia da próxima sessão.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
·Discussão única da Redat;;ão
Fima.l do Projeto de Decreto
Legi8lattvo n.o 19, de 1957,

originário da ~camara doi!
Deput!Ulos, que aprO'Va o ato
do Tribunal de Contas deneqatório de registro ao t~
aditivo do acdrdo celebrado
entre a BupermtelloiMncia do
Plano de Valorização Económica da Amazónia e a FuKdação Getúlio Vargas, para a
realizaç/lo de um curso de planejannen,to regional em Belém,
lilstado do Pará (redacão oferecida pela Comis111lo de RedaçiJ,o em seu Parecer n.ll 148,
de 1959).

Sala das Sessões, em 21 de maio
de 1959, -: 'Lino de Mattos.
'

O SR. PRESIDENTE -

Na sessão de c·nco de abril próximo passado, foi lido o Requerimento n.0
85, de 1959, de autoria do Sr. Senador Saulo Ramos, solicitando dispensa do intersúcio e prévia distribuição de avulsos, para o Projeto de Lei da Câmara n.0 13, de
1959.
Na oportunidade, porém, o referido projeto ainda não havia chegado à Mesa, nem sObre o mes-

O SR. PRESIDENTE- Em discussão.
Não havendo quem peça a pa- .
lavra, encerrarei a discussão. (Pausa).

Está encerrada.
Em votação.
.
Os Senhores Senadores que aoro·
vam a Rcdação Final, queiram
permanecer sentados. (Pausa).· ·
Está aprovada .

I

I

1
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Redal)llo Final do Projeto
de Decreto Legislativo n.o 19,
àe 1957.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou nos têrmos do art.
77, parágrafo 1.0 , da Constituição
Federal, e eu promulgo o seguinte

Os Senhores Senadores que aprovam o projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa) •
Está aprovado.

t: o seguinte o projeto apro
vado, que vai à sanção:
PROJJII'l'O Dili LIIII DA

N.o 120, de 1958
(N,0

DIIICIIETO LIIIGISLATIVO

Art. 1.0 É aprovado o ato por
que o Tribunal de Contas em sessão realizada a 7 de fevereiro de
1956, denegou registro ao têrmo de
30 de dezembro de 1955, aditivo ao
acôrdo celebrado a 16 de dezembro
de 1954, entre a Superintendência
-do Plano de Valorização Econômica da Amazônia e a Fundação Getúl!o Vargas, para realização de
um Curso de Planejamento Regional, na 'Cidade de Belém, Estado
do Pará.
Art. 2.o Revogam-se as disposições em contrário.

2.703-B, de 1957, na Câmara
dos Deputados)
Dá ao Aeroporto de Passo
Fundo, Estado do Rio Grande
do Sul, a denominação àe Aero110rto Lauro Kurtz.

N.o . . . de 1959
Aprova o ato do Tribuna! de
ContaB, àenegatório àe regi8tro
do t§rmo aditivo ao acórdo celebrado entre a Superintendéncia do Plano de Valorização
Económica da Amazónia e a
Fundação GetúZ1o V argaB.

cAwJiA

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 É denominado Aeroporto Lauro Kurtz o Aeroporto de
Passo Fundo, situado no Município do mesmo nome, no Estado do
Rio Grande do Sul.
Art. 2° Esta lei entrará. em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Discussão única do Parecer

n.0 137, de 1959, da Comi8são de

Constituição e Justiça, pelo arquivwmento do Oficio 'll,o 8-3,
de 1956, do Procur.aàor Geral
do Distrito Federa! solicitando
Zicença para processar o Senhor
Senador Assis Ohateaubria'lld
Bandeira de MeZlo.

Discussão única do Projeto

da Lei da camara n.0 120, de
1958, que dá ao Aeroporto de
PaBso Fundo, Estado do Rio
GrfJ!tiiJe do BuZ, a denominação
de Aeroporto Lauro Kurtz, tendo Parecer Fwvorávez sob número 152, de 1959, da Comissão
Ide Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE - Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei a discussão. (Pausa>.

Está encerrada.
Em votação.

O SR. PRESIDENTE - Em discussão.
Não havendo quem peça a pala-.
vra, encerrarei a discussão. (Pau-

sa).

.

Está encerrada.
Os Senhores Senadores que aprovam o parecer, .queiram permanecer sentados, (Pausa) •
A matéria a que se refere o parecer será arquivada,
Está aprovado.
Primeira discussão
(com
apreciação preZimmar da c011stitucionalldade, 'nOS t~os do
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do Projeto de Lei do Senado
n.o 19, de 1957, que autoriza o
Poder Executivo a alt$iliar
a Compam.Jr.ia Municipal de
Transportes OoZetivos de São
Paulo (do Sr. Senador Lmo de
Mattoa), tenào Parecer n.0 131,
de 1959, àa Comissão de Constituição e Justiça pela inconstitucionalidade ào projeto, tendo voto em separado do Senador AttfZio Vivacqua.

O SR. PRESIDENTE - Em discussão.
O SR. LINO DE MATTOS- (*J
- Senhor Presidente, a douta Comissão de Constituição e Just'ça
fulminou com a declaração de in·
constitucionalidade o Projeto de
Lei do Senado n.0 19, de 1957, de
minha autoria. Aliás, é orientação
já. firmada e aceita pela maioria
do Plenário. Coube-me, todavia, o
consõlo de um voto do em·nente
professor de Direito Constitucional,
o nobre Colega Senador Attillo Vlvacqua.
O Sr. Attílio Vivacqua -

mita V. Ex.e. um aparte ?

Per-

O SR. UNO DE MATI'OS Com prazer.
O Sr. Attílio Vwaoqua - Não
foi voto de consolação e nem homenagem ao autor do projeto. Exprime a tendência da Comissão de
Constituição e Justiça, que tem em
seu abono o apoio de juristas como o Senador Ferreira de Souza c
outros membros daquele órgão técnico. Aliás, neste Instante apresenta a referida Comissão divergência, podemos dizer, de certo
modo discordante com a maioria de
precedentes sôbre o assunto:

O SR. LINO DE ~TTOS Sou gratissimo ao emmente Senador Attilio Vivacqua e peco-lhe
perdão. Quando declarei que o voto de S. Ex.e. era u'a manifestação

(o}- NO.o

foi revl•lo pelo orador.

de consOlo, .fi-lo como prova de
amizade e, ao mesmo tempo, de
compreensão. Conheço, de há tempos, a orientação do Uustre representante do Espirita Santo no sentido de o Senado da República adotar norma diversa da que até agora seguida, a qual, n.o meu entender, significa verdadeira capitulação de uma de suas prerrogativas.
Sei que malhamos em ferro frio;
é difícil convencer os preclaros juristas desta Casa a uma tomada
de posição diferente da até êste
momento evidenciada.
Creio, todavia, não perderemos
tempo em insistir na tese que defendemos e na orientação que traçamos.
.
Desejo, Sr. Presidente, Senhores
Senadores, permitir-me a lembrança de que o art. 67, parágrafo 1.o
da Constituição da República, tem
origem, se fizermos uma inves·
tlgação histórica em precedentes,
possivelmente na própria origem
do regime democrático.
Na gênese dessa dlsposiçll.o al·
cançaremos os primórdios da Vida
da Inglaterra. Ao tempo em que o
Rei confundia o Tesouro privado
com o público, começaram as manifestações das classes constituidas de barões e abastados -- únicos contribuintes - de reação à
prepotência do soberano. Nasceu,
então, o movimento popular, em
uma verdadeira revolução, coagindo o Rei a obedecer à vontade do
povo, que lhe tirava o direito do
livre ·arbítrio para a tributacão,
para a cobrança de impostos, Dai
surgiu o in!cil) da fiscalização do
Parlamento, para obrigar, quanto
à iniciativa de leis dessa natureza,
que as mesmas dêle partissem e,
posteriormente, do Executivo.
Esta, Sr. Presidente, a origem.
Posteriormente, estabeleceu-se a
luta entre os Comuns e a Câmara
dos Lords. Entendiam os integrantes dos Comuns -- conseqüentemente o povo - que a Câmara dos
Lords, devido à sua formaçll.o,
emanada da vontade direta e pessoal do Rei, não podia e não de-

·j
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via ter aquela iniciativa, vedada
ao próprio Rei, de criar e cobrar
impostos diretamente, sem a fiscolizaçJio do Poder Legislativo.
Nasceu, então, o impedimento de
a 'Câmara dos Lords tomar essa
Iniciativa.
Assim prosseguiu, Sr. Presidente, Até hoje, é assim na Inglaterra: a Câmara dos Lords não tem
a iniciativa de lei de caráter financeiro; é privativa dos Comuns.
Acredito se tenha feito o mesmo
com relação ao Senado da República, misturando ou confundindo
o que não se deve misturar nem se
deve confundir.
O Senado da República, uma das
Câmaras do Congresso Nacional,
tem, no Brasil, a mesma origem,
da primeira formação democrática; eleição direta, por vontade popular. Não se compreende, portanto, exista tal distinção no dispositivo constitucional dando à Câmara dos Deputados a iniciativa de
leis de caráter financeiro e negando-a ao Senado.
Sei, Sr. Presidente, da orientação seguida pela Maioria; não é
a primeira vez que trato da matéria, Certa feita, fi-lo em longos
comentários, honrado por animados e brilhantes apartes de eminentes juristas do Senado da República, concordes todos em que a
solução única é a emenda constitucional, estendendo a Iniciativa
ao Senado da Repúbl'ca.
Sou, porém, daqueles que a esta
altura dos acontecimentos políticos
do Brasil, repudiam, por completo,
qualquer espécie de emenda à Constituição. Tenho para mim que a
Carta Magna deve ser, para nós
democratas, como a Mulher de
César.
Gostaria, entretanto, que os eminentes juristas, com vagar, se dessem ao trabalho da leitura das
minhas considerações, para observarem, num exame histórico que o
constituinte, ao estabelecer que a
Iniciativa das leis de caráter financeiro é privativa da Câmara dos
Deputados e do Executivo, tinha

em mente as leis de caráter financeiro diretamente ligadas ao sistema tributário da Nação.
Assim, tenho para m'm que
quando se quer apresentar, por
exemplo, projeto de lei que objetive alterar o sistema tributário,
digamos, aumentando ou diminu~do o ImpOsto de Consumo ou o de
lenda, o Constituinte. de 46 avocou para a Câmara e para o Executivo a iniciativa, deixando à
margem o Senado.
Não me parece houvesse a preocupação de tolher-nos, a nós Senadores, o d reito da apresentação de projeto de lei como o que
está sendo objeto de discussão,
cuja finalidade é um auxllio a uma
organização como a Companhia
Municipal de Transportes Coletivos. Nas mesmas condições, não
me parece estivesse o constituinte
preocupado em que o Senado da
República fOsse cerceado no seu
direito de apresentar projeto de
lei concedendo auxilio a uma v:ú- ·
va desamparada e necessitada dêsse apoio. Tenho para mim que as
objetlvadas foram apenas as proposições que, realmente, têm caráter financeiro, ou melhor dito,
tributário e fiscal.
Feitas essas considerações, e a
fim de que a matéria ainda uma
vez seja melhor exam nada, alinhaveis, às pressas, algumas considerações a cuja leitura procederei, para concluir meu discurso.
Se o ponto de vista histórico, a
«Capitis deminutio, endereçada à
Câmara Alta constitui aberração
injustificável, de todo incompaüvel com as regras mestras que informam o reg me democrático hodierno, que se dizer dos outros setores de maior atualldade ?
A consignação constitucional,
que restringe o campo •de ação legislativa do Senado existe por tOrça do fato de não ter o nosso
consttuinte sabido distinguir e
sentir a mutação transcendental
que se operou através de séculos de
prática do regime democrático, onde o Senado sofreu transformações radicais •
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cado, o que se impõe é a redução Impôsto de Consumo, ou de Renda,
da área de· suas conseqüências, li- da mesma forma que um disciplimitando o seu campo de aplica- nando cobrança e taxas, retificação
Ção, através de sábia hermenêuti- d_!l Lei Or~:amentária, suplementaca tão restritiva quanto posslvel. çao de despesas etc. estaria incluído na esfera de competência
É evidente que o comando dessa atitude, tendente a circunscre- priv~tiva do .Senhor Presidente da
ver, o campo de ação da norma li- Republica e da Câmara dos Depumitativa, deve competir ao pró- tados.
prio Senado Federal.
Em outras palavras, só seria conNão podemos. aceitar a inter- siderado como dei sObre matéria
pretação entregulsta que, a respei- flnancelra:t aquela que tivesse a
to desta matéria, s.e pretende dar, sua totalidade conceituai projetaabr.ndo mão, o Senado, de atribui- da sObre um objetivo integralmenção que pode e deve lhe competir. te tributário, fiscal ou fazendário.
Se formos seguir uma técnica liAs demais, como as econõmicas
beralísslma na Interpretação do pa- e sociais por finalidade, ficariam
rágrafo 1.0 do art. 67 da Constitui- fora da órbita de interdi~:ão.
ção, acabaremos anulando a comFora dessas hipóteses nenhuma
petência legislativa do Senado.
outra poderá ser incluída no rigor
Com efeito, rara é a medida le- draconiano do parágrafo 1.o do ar·
gislativa, de caráter econômico ou ttgo 67 da Constituição.
soc.al, que não contém preceito de
O Sr. Attílio Vilvacqua - Rigor
cunho financeiro, na parte relativa aos meios de cobertura para os da interpretaç!io, o parágrafo não
fins visados. Fica assim o Senado diz Isso.
sem .nenhuma atribuição especifiO SR. UNO DE MAT.TOS
ca, porque é quase lmpoosivel aparecer uma proposição que, no fun- Dentro do parágrafo 1.0 do art.
do, não envolva sempre algum as- 67 não abdicamos das nossas prerrogativas.
pecto financeiro .
Precisamos, urgentemente, deter· O Sr. Attílio Vit1acqua - Não se
minar uma fórmula inteligente, que
pode
dar a interpretaçlio que se
perm ta ao Senado exercitar o mápretende
ao § 1.0 do artigo 67.
ximo de atribuições passiveis, dentro de uma interpretação q:strictoO SR. LINO DE MATTOS sensu,.
Assim,
lei destinada a disciA qualificação para efeito de en- plinar ouma
desenvolvimento econOmi·
quadramento das medidas legisco,
por
exemplo,
do Vale do Paraílativas, dentro das categorias técba,
ainda
que
necessite
de meloo
nicas, deve ser fornecida sempre
financeiroo
ponderáveis,
inçlusive
pelo seu objetlvo, jamais pelo meio.
abertura
de
crédito
especial,
estaA classificação pelo fim faciliria
fora
daquela
primeira
categota o trabalho de triagem e outorga ao Senado um Instrumento há- ria e, portanto, incluida no rol das
bil para dilatação do circulo de sua atrlbui!)Ões desta Casa.
Perguntarão, então, quanto à
competência.
despesa,
se correria ela por fOrça
Observada essa fórmula, só se
do
que
dispõe
o art. 65, n.o VI,
enquadrariam como leis ·financeiras pràpriamente ditas, aquelas da Constituição que dá ao 'Congrescujo escopo inconfundível estives- so Nacional a competência para a
se absolutamente definido por ma- iniciativa de leis que abram créditéria de natureza fiscal ou tribu- tos e autorizem operações de créditos.
tária.

r,·
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O Sr. Attflio Vivacqua - O artigo 65, n.o VI, autoriza operações
de crédito.
.

O sistema hoje vigorante, que se
O sistema hoje v1.gorante, que se
caracteriza pela diretrlz oposta,
além de importar na injustificável
restrição da competência da Càmara Alta, não é da melhor técnica,
possibilitando discussões intermináveis. Trata-se de uma forma casuista, sem maior ligaçlio com critérios de ordem geral, ditados pela análise doutrinária do assunto.
A Imediata adoção de um critério .geral e uniforme, a ser aplicado tôdas as vêzes que matéria
idêntica for susc:tada, Impõe-se à
consideração de todos os Senhores
Senadores.
:l!:le possibilitará a pronta eliminação do arbítrio nas decisões respeitantes a essa matéria; de outro lado, facilitará o processo de
triagem e, acima de tudo, recolocará o Senado Federal na posição
que a tradição lhe nega, mas, a
realidade politica atual lhe outorga,
ll: preciso não se confunda, em
matéria de interpretação e origem
histórica, o Senado da República
com a Câmara dos Lords.
O

v.

sr. Padre Oala.zQ!/18 -

Ex.a um aparte ?

Permite

O SR. LINO DE MATTOS Com todo o prazer.
O Sr. Padre Oa!azans - Poderia V. Ex.a informar s_e já houve
exceção por lnterpretacao mais be·
nigna dessa norma da Constitui·
ção?

O SR. LINO DE MATTOS Houve algumas.
O Sr. Attílio Vivacqua - 'Diversas. A regra geral, foi durante
certo tempo admitir-se a constitucionalidade. Posso citar vários
exemplos.

O SR. LINO DE MATTOS - O
eminente Senador Attillo Vivac-

qua já teve ensejo de se reportar
a várias exceções, mencionando inclusive os números dos projetes que
envolviam matéria de caráter financeiro. O Senado teve a iniciativa e os mesmos se transformaram em lei. Houve, portanto, periodo em que a regra geral era
exceção.
Insisto, porém, em que se examine êsse critério, para distinguirem-se aquelas leis de caráter verdadeiramente financeiro, quais sejam as relacionadas com o sistema tributário, cuja Iniciativa cabe, privativamente, por fôrÇa do
preceito constitucional, ao Executivo e à Câmara dos Deputados. Essas leis de auxilio, entretanto, são
meras operações de crédito.
O Sr. Attílio Vivaoqua -

O ob-

jetlvo é o auxilio.
O SR. UNO DE MAT.TOS Exatamente, o auxilio. Competenos, destarte, com o apoio da Maioria Parlamentar desta Casa, encontrar fórmula para que não fi·
quemos assim tão manietados na
nossa- iniciativa.
É tudo, Sr. Presidente, quanto
me ocorreu dizer na defesa da
constitucionalklade do projeto de
lei em discussão. Gostaria de examiná-lo, também, quanto à sua
utilidade, . quanto ao mérito; devo,
porém, cingir-me a preceltos regimentais. No momento, a discussão prende-se, exclusivamente, à
constitucionalidade, e dêsse aspecto tratei.
O Sr. Attflio Vivacqua -

Bri-

lhantemente.
O SR. LINO DE MATTOS
Obrigado a Vossa Excelência.
Esforcei-me para defender tese
sistemAticamente combatida nela
Maioria na qual o nobre Senador
Attilio Vivacqua, eu e mais alg~ns
Colegas temos sido, também SlStemàticamente, derrotados. Não
nos conformamos, porém, nem nos
convencemos. (Muito bem! Muito
bem!

- 3!14:O SR. PRESIDENTE nua a discussão.

Conti-

O Br. Senador AttfZio Vivacqua pronu11Cia discurso que,
entregue cl raviBiio do orador,
será posteriormente publicado.

O SR. PRESIDENTE ·- Continua em discussão o Parecer da
Comissão de Constituição e Justiça
sôbre o Projeto de Lei do Senado
n.o 19, de 1957.
Nenhum Senhor Senador desejando fazer uso da palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação o parecer.
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT - (Para enct7111'11inlllar a. votaç(lo) - (*) - Senhor Presidente, para solicitar do Senado prestigie o brilhante e judicioso parecer da ilustrada Comissão de Constituiçlio e Justiça desta Casa, pouco ·tenho que dizer. Poderia, mesmo, silenciar, porque estou certo
de que o Plenário, mais uma vez
coerente com pronunciamentos anteriores, aceitaria a inconstltucionalldade argUida por aquêle douto
órgão técnico do Senado, não fõra
a circunstância de o meu eminente amigo Senador Attillo Vivacqua, como sempre faz quando discute proposições dessa natureza,
procurar - aliás sem maior necessidade porque lhe sobra autoridade moral e cultura - arrimar seu
pensamento, apoiar suas conclusões em parecer por mim proferido
na Comissão de Constituição e Justiça da outra Casa do Congresso
há muitos anos.
O Br. AttfZio VWacqua- Notável parecer aliás .
O SR. LAMEIRA BITTENCOURT - Multo obrigado pelo
honroso aparte de Vossa Excelência.

Já neste passo eu, que venho
mantendo essa opinião há vários
anos, na Câmara dos Deputados melhor examinando o assunto, po-

-c;)-

Nilo foi revl•to p•lo orador.

deria retificar o meu pensamento;
e nenhum mal haveria nisso, nenhuma contradição, nenhuma incoerência. Já disse, certa vez, Ruy
Barbosa, acusado de contraditório,
que não há «nenhuma desonra em
se mudar do êrro para o acêrto,
do pior para o melhor, do mal para o bem,.
O fato, porém, Sr. Pres!dente,
é que o exemplo invocado pelo ilustre representante do Espírito Santo não tem pertinência rigorosa
com o caso submetido à apreciação do Senado.
'Comparando os textos de uma e
de outra proposição, chegar-se-á à
evidência irrecusável de que esta,
ao contrário da lembrada pelo ilustre Senador Attillo Viv~ua há
pouco, é uma proposição rigorosamente, tipicamente, agressivamente - digamos assim - financeira,
em que a matéria financeira está
transbordante de evidência.
Nem se diga, como alegou o
nobre Senador espirito-santense,
ao defender, há poucos dias, a
constitucionalidade de projeto de
natureza Idêntica ·- que concedia
pensão a uma filha de Qu'ntino
Bocayuva - que, no caso, o aspecto financeiro é meramente secundário, irrelevante, dispensável.
Tanto não é que, como muito bem
argumentou o eminente Senador
Milton Campos, afastado êsse aspecto, a proposição ficaria - como
ficará neste caso - sem razão de
ser. A parte financeira, é, pois, da
própria essência, da própria: substância, da própria vida do projeto.
O Sr. Attílio Vivacqua --: Permite V. Ex.a um esclarecimento ?
O SR. LAMEIRA
COURT- Pois não.

BITTEN-

O Sr. Attilio Vivacqua - O projeto que determinou o tlio apreciado parecer de V. Ex. a tratava da
concessão de auxilio de vinte e cinco milhões de cruzeiros para a
construção da Usina de Macabu.
De acôrdo ·com a argumentação do
ilustre colega, retirada a parte fi-
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nanceira, a proposição não tinha
razão de ser. Não se cogitava de
auxilio técnico, mas financeiro.

I:
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O SR. LAMEIRA· BITTENOOURT - Não cabe, evidentemente, num rápido encaminhamento de
votação apreciar melhor o assunto,
até porque, se fôssemos analisar,
em tôdas as suas premissas e razões, o meu parecer, meia hora
não seria sUficiente, porque o arrazoado é realmente longo, versa
vários aspectos da matéria, inclusive salientar e procurar provar
que, naquela proposição, está acima, em primeiro plano, o aspecto
económico.
Poderia, Sr. Presidente, concordar com o eminente Senador Attillo Vivacqua que, em tese, em
teoria, em doutrina, de jure constituendo, seria de reconhecer-se a
competência inicial do Senado também para as proposições que envolvam matéria financeira. Estaria com S. Ex.a em que o que se
contém no texto constitucional, expressa, categórica, iniludlvelmente,
é limitação abusiva, extremada.
injustificada da ct>mpetência desta
Casa do Congresso. Não há negar,
no entanto, que de jure constituto,
em face da letra clarissima da
Constituição, impõe-se a conclusão
do parecer da 'Com'ssão de •Constituição e Justiça do Senado. O
parecer, que, aliás, teve apoio de
todos os membros dêsse órgão técnico, exceto, naturalmente, Sua Excelência, é irrespondivel e conclusivo. Reforça-se, ainda, com a citação minuciosa de todos os constitucionalistas que têm tratado do
assunto.
Alega-se, Sr. Presidente - comt> tem feito com zêlo notável e
louvável o nobre Senador Attllio
Vlvacqua, - que se trata de defender uma prerrogativa - a competência do Senado. Se, entretanto,
nos cumpre defender a competência, o prestigio e a fôrça do Senado, também nos cabe o dever não
menor de defender, respeitar e fazer respeitar o texto da Constituição,

Por essas razões, Sr. Presidente,
peço ao Senado que, coorente com
pronunciamentos anteriores, unânimes, pacificos e uniformes, prestigie, na votação, o parecer da Comissão de Constituição e Just:ça,
reconhecendo a inconstitucionalidade do projeto. (Muito bem l mmto bem/)
O SR. PRESIDENTE·- Em votação.
; "~c·1
Os Srs . Senadores que aprovam
o parecer, queiram permanecer sentados. (Pausa) .
Está aprovado.
:S: o seguinte o projeto rejei •
tado, por inconstitucional, que
vai ao Arquivo:
PROJBTO DI: LBI DO SIINADO

N'.o 19, de 1957
Autori.za o Poder Ea:ecutivo
a. auxiUar a Companhia MuntcipaZ de Transportes Ooletivos
de B8o PauZo.
·

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o O Poder Executivo, pelo Ministério da Viação e Obras
Públicas, fica autorizado a auxiliar
a Companhia Municipal de Transportes Coletlvos de São Paulo, nos
exercicios de 1957 a 1960, com a
importância de Cr$ 200.000.000.00
(duzentos milhões de crilzeiros)
anuais.
Parágrafo único. Os auxillos referidos neste artigo serão entre-·
.gues à CMTC, em duodécimos
mensais.
Art, 2.0 A fim de ocorrer às
despesas com a execução desta lei
no exercicio de 1957, fica o Poder
Executivo autorizado a abrir pelo
Ministério da Viação e Obras Públicas, um crédito especial de Cr$
200.000.000,00 (duzentos milhões
de cruzeiros) .
Art. 3.0 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Tem a palavra o nobre Sena-
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Nilo está presente.
ITem a palávra o nobre Senador
Vivaldo Lirria, segundo orador inscrito.
O SR. VIVALDO UMA - (Lê
o seguinte dillcuso> -Senhor Presidente, na tarde de 6 do mês em
curso, após o estudo da matéria
constante da Ordem do Dia, usei
a tribuna para fazer algumas considerações em tôrno de uma corporação armada de tão gloriosas
tradições, qual seja a Marinha de
Guerra do Brasn.
· Esperava ocupar a atenção da
Casa apenas por alguns instantes,
que, talvez, não chegassem a quinze minutos, e, no entanto, o tema,
Rôbre o qual versaram as palavras alinbadas em cêrca de quatro
laudos, em pouco despertava justlf:cado interêsse do Plenário, com
apartes e contra-apartes que lhe
deram mais alento e substância,
travando-se, então acalorados debates que se prolongaram por mais
de uma hora.
Foi incontestàvelmente útil e
proveitosa a discussão em tôrno
do palpitante assunto, em meio do
qual se abordou com franqueza a
aquisição de um porta-aviões nara
refôrço de defesa do litoral brasileiro.
CUmpre-me destacar a oportuna
intervenção dos nobres Senadores
Cunha Mello, Gaspar Velloso, Mem
de Sá, Mourão v:eira, Attilio Vivacqua, Saulo Ramos, Francisco
Gallottl e Victorlno Freire que,
através de magnlflcos e honrosos
apartes, emitiram com lealdade a
sua opinião a respeito da nossa
fôrça armada naval dentro do panorama econômico-flnancelro do
Pais.
Confesso que não me surpreendeu a repercussão havida, aqui ou
lá fora, sobretudo no seio da nossa Marinha de Guerra, que se movimentou em pêso através de expressões de entusiasmo e louvores a quantos, naquela tarde, Re

mostraram compreensivos e empolgados por seus feitos heróicos,
no passado e no presente, por sua
atuação eficiente e construtiva n.os
tempos de paz, pela presença de
unidades soberbas e potentes, como de um «Tamandarb e de um
«Barroso:., vanguarda da frota
aguerrida, aos quais se incorporará,
dentro em pouc.o, na sua s'gnificacão bélica, o porta-aviões «Minas
Gerais:.,
É precisamente pela repercussão
que teve no seio da Marinha do
Guerra o discurso aqui proferido, a
razão de ser em ocupar esta tribuna na sessão de hoje.
Não bastaria receber mensagens tão expressivas e honrosas .
Circunscreveria o conhecimento de
seu teor ao âmbito de gabinetes,
se não viessem a lume.
Nem era possível com isso concordar-se, em se tratando de claras e justas expansões em derredor de problema vital à seguran·
ça da própria Nação.
Eis por que se faz constar dos
Anais do Senado o conteúdo dessas patrióticas mensagens enviadas pelos maiores valores da Marinha de Guerra.
Desde já, antecipo aos que me
honram com sua atenção neste Plenário, aos nobres Senhores Senadores presentes, o texto de cada ·
uma, respeitada a hierarquia das
patentes, in'ciando a leitura pela
do insigne titular da Pasta, assim redigida:
«Exmo. ·Sr. Senador Vivaldo Palma Lima Filho.
Cordiais Saudações.
Li no «Diário do Congressoso» do dia 7 do corrente a
defesa de V. Ex.a. relativamente à compra do portaaviões.
Mu'to agradeço a V. Ex. a. a
brilhante defesa ·que fêz d:t
nossa Marinha de Guerra,
muitas vêzes mal compreendida e sofrendt> criticas caracterizadas pelo desconhecimento
de nossas atlvidades e pela au·
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sência de melhores informaespírito de sacrlfido do mari·
ções.
nheiro brasileiro venceram os
Estou certo de que, enquanobstáculos iniciais oriundos da
to houver no nosso .Congresso,
falta de mat~rial adequado na
inteligência como a de V. Ex.a,
nossa Marinha de Guerra.
a serviço da causa, nossas esFelizmente, para nós, mariperanças no futuro serão canheiros, o trabalho silencioso
da vez mais promissoras.
da Marinha quer na paz co:no
Reiterando, mais uma vez,
o foi na guerra, é apresentado
em nome da Mar:nha de Guerno nosso Legislativo em tôda
ra do Bras I, os agradecimensua expressão por vozes de
tos pela atitude de V. Ex. a,
dignos representantes do povo,
subscreve-se atenciosamente o
como bem representa Vossa
amigo e admirador. - Jorge
Excelência.
do P~o Mattoso Maia, AlmiAgradecendo em nome dos
rante de Esquadra, Minisoficiais e guarnições dos natro da Marinha».
vios da Esquadra, queira Vossa
Excelência aceitar os cum·
A seguir, Sr. Presidente, lerei a
prlmentos
do Comandante em
carta do Contra-Almirante Zllmar
Chefe
da
Esquadra,
Almirante
Campos de Araripe Macedo, 'Code
Esquadra
~ogo Borges
mandante da Frotilha de Contra· ·
Fortes, assim como os meus
torpedeiros:
mais elevados protestos de escExmo. Sr. Dr. Vivaldo Li·
tima e elevada consideração.·ma D.D. Senador da RepúZilmar Oa•mpos de Ararif16 Maoodo, Contra Almirante, Coblica.
De acôrdo com 'Instruções remandante da Frotilha de C'on~
cebidas do Comandante em
tratorpedeiros».
Chefe da Esquadra, AlmiranSr. Presidente, leio, a seguir, te·
te de Esquadra Diogo Borges legramas de outros altos Oficiais
Fortes no momento ausente da nossa Marinha de Guerra, para
do ruo' de Janeiro, é com imen- que constem do meu discurso:
so prazer e satisfação que
«Senador Vivaldo Lima.
transmito a V. Ex·' a magni..
fica Impressão causada a Sua
Tenho a honra de cumpriExcelência, assim como aos
mentar V .Ex.a pelo. esclareci·
oficiais da Esquadra, do disdo discurso acentuando a ope·
curso proferido por V. Ex,li
rosidade da Marinha quanto
no Senado Federal, defendendo
aos investimentos bivalentes e
a tese da necessidade da evoa indispensabilidade da aquiluçlio e do aparelhamento da
sição do «Minàs Gerais». Atenciosas· saudações. - AZmiranMarinha de Guerra.
Espírito esclarecido como ·o
te Toscano.
de V. Ex.a, compreende per«Senador Vivaldo Lima·.
.feitamente o que representa o
Queira V. Ex.a aceitar meus
poder combatente da Marin~a
cumprimentos
motivo brilhante
de Guerra para bem cumpr1r
de nossa Madiscurso
em
prol
suas tarefas quando as necesrinha
de
Guerra.
(As.) Luiz
sidades se apresentarem, como
Clovis
Oliveira,
Contra-Almio fêz no passado, executa .no
rante».
presente ·e o fará no futuro.
o discurso de V. Ex.a é bem
«Senador Vivaldo Lima.
um brado de alerta para que
Queira
aceitar ·felicitações
não sejamos apanhados despelo
brilhante
discurso refe·
prevenidos, como aconteceu na
rente
à
Marinha
de· Guerra, na
última ,guerra mundial, onde
do
dia
6
do ·corrente.
sessão
somente o valor pessoal e o

-3QaContra~.Almirante José Saldanha da Ganna, Diretor do

<As.)

Arsenal de Marinha,.
«Senador ViVB:ldo Lima.
Ainda sob a forte impressão
causada pelo seu discurso do
dia 6 do corrente, apresento ao
patrfclo cordiais cumprimen-

tos. - Herbert Morado, Capi-

«Senador Vivaldo Lima.
Congratulações ao nobre Senador pelos apartes relacionados com o assunto Aviação Na~
Val,
a) Capitão-Tenente Bra.~

aoezho,.

«Senador Vivaldo Lima.
O veemente discurso de Vossa Excelência, defendendo os
interêsses da Marinha do Bra~
sil, despertou através do Senado da Repúbllca a consciência
naval do povo brasUelro.
Parabéns ao eminente patricio.
a) Tenente Theordoro Caeta~

tão de Mar e Guerra:..
«Exmo. Sr.
Senador Vivaldo Lima.
Agradàvelmente impressionado com o discurso pró-Marinha, apresento a Vossa Excelência meus cumprimentos.
a.) Anauro Marques, Capitão
tiO 00'1'7'60) •
de Fragata:..
cExmo. Sr.
<Senador Vlvaldo Lima.
Senador Vlvaldo Lima.
Felicito V. Ex.• pelo brilhante
discurso.
Queira V. Ex.a aceitar os
as.) - 2.o Tenente Antunes.
mais sinceros cumprimentos
pelo brilhantismo e oportunl~
«Senador Vlvaldo Lima.
dade do. seu discurso de en~
O Inteligente, patriótico, sá~
grandecimento da Marinha de
blo
e politico discurso de VosGuerra. a) Humberto FiZhisa
Excelência s6bre proble~
1J(Iltfi, Capltrio de Fragata, .
mas de defesa naval merece
«Senador Vivaldo Lima.
louvor e apoio nessa causa santa.
Tomo a liberdade de expresa) Padre Guilherme Ferreira
sar a V. Ex.• meu entusiasmo
dos
Santos, Capelão da Maripelo' seu discurso pronunciado
.
nha».
no dia sela do corrente em
Era, Sr. Presidente, o que tlprol do lidimo lnterêsse da nos~
nba a dizer, comovido e profundasa gloriosa Marinha.
mente grato aos valorosos oficiais
Respeitosas Saudações.
a) Lu~ Figueira Machadode tOdas as graduações, signatáCapitão de Fragata».
rios, em particular, ao eminente Ministro Al:nlrante Matoso Mala, pe«Senador Vivaldo Lima.
lo estimulo e referências altamenEfusivos cumprimentos a te desvanecedoras, ·confiando, ouV. Ex.• pelo brilhante discurso trossim, em que, nesta Alta Casa
esclarecedor, colocando a Ma~ do Congresso Nacional; pela comrlnha no seu devido lugar.
preensão, espirito público e patrio(a) Hélio Viamw. - Capitão
tismo dos seus ilustres membros,
de Corveta- Fuzileiro Navab. jamais será negado, através de
providências legislativas, o que fOr
«Senador Vivaldo Lima.
lmprescindlvel ao aperfeiçoamento
A Marinha sente~se agrade- e ao poderio da Marinha de Guercida ao nobre Senador pela ra do Brasil. <Muito C/elm; muito
brilhante defesa de seu ponto de bem).
vista sllbre o assunto da aviação naval.
O SR. PRESIDENTE - Tem a
a) Paulo Dia!J àe Souza
palavra o nobre Senador Saulo RaCapitão de Corveta, .
mos.

.'
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0 SR. SAULO RAMOS - (U o
seguinte discurso) - Senhor Presidente, a imprensa da Capital da
República e jornais do interior têm
publicado noticias sõbre a intenção do Govêrno da União. ou de
grupos econõmicos brasileiros de
adquir:r ações das minas de carvão
dos Estados Unidos da América do
Norte a fim de suprir a indústria
siderúrgica nacional com carvão
metalúrgico de maior teor calorifico e em maior quantidade.
Aliás, êste argumento consta do
Relatório da Companhia Siderúrgica Nacional dirigido ao Senhor
Presidente da República, com indicação optativa pela aquisição das
mencionadas a!)(les.
São verdade:ramente alarmantes
tais noticias que se comtrapõem
à aplicação da fórmula nacionalista
para o aprove·tamento do carvão e,
a se concretizarem as operacões financeiras para aquisição das ações.
das minas de carvão estadunidenses, será fatal o estrangulamento
das indústrias extrativas e de beneficiamento do carvão nacional.
Os noticiários, que tiveram ampla
repercussão no Sul e, porque não
dizer, no Pais lntelro, deram origem a um movimento em defesa
do carvão e de protesto contra essa pretendida manobra :financeira
dos poderes públicos ou privados.
A Câmara Municipal de Criciúma - se, vem de se dirigir n:os
Poderes· Legislativos do Estado Câmara e Assembléia - aos Sindicatos de Mineiros e Mineradores, à Comissão Executiva do Plano do Carvão Nacional, à Câmara
e ao Senado Federais, aos Govêrnos dos Estados de Santa Catarina,
Rio Grande do Sul e do Paraná e
ao próprio Govêrno da União, apelando para que todos êsses órgãos
se congreguem num movimento de
âmbito nacional para obstar a
aquisição das ações. das minas de
carvão localizadas na América do
Norte, por parte da União ou de
grupos econõmicos nacionais.
O movimento encontra ampla
receptividade nos Estados interessados e nos meios nacionalistas,

pois, no nosso Pais, constata-se
que contrariando os princípios do
bom senso, se pretere, com soluções contrapostas às fórmulas nacionalistas, aquilo que se encontra
no riquissimo subsolo de nossas
lindes geográt:cas e se busca utilizar uma fonte de produção .localizada em nação de além-mar, em
detrimento da continuidade da exploração do carvão em suas jazidas e dos planos, · jf. elaborados,
para instalação de us·nas termelétricas e eletro-slderúrgicas no
Sul do Pais e, especialmente, na
área de influência da Termelétrica de Capivari em Santa Catarina, que é, sem contestação, uma
realidade brasileira.
As nefastas conseqüências dessa
desastrosa transação e os seus maléficos efeitos se :farão sentir no
desamparo dos nossos operários e
trabalhadores mineiros e na cde·•
bacle:. econOmlca do Sul do Bra-sll, pois suas bases repousam, em
grandes parcelas, na Indústria carbonifera.
Para êste problema, como para
muitos outros, nesta Nação devemos procurar solucões nossas, alicerçadas num nacionalismo lidlmo
e puro, repelindo com o patr:otismo, essa manobra tresandante a
entreguismo que lmpllcltamente,
redundará numa espoliação do nosso patrimônio, na estrangulação da
nossa promissora Indústria carbonifera e siderúrgica no desemprêgo dos nossos trabalhadores e
operários mineiros·.
A argumentação de Inferioridade da nossa hulha negra, é precár:a, falha e, sobretudo, impatriótica, quando evidenciamos, à saciedade, que o parque siderúr-gico j11..;
ponês, um dos maiores e melhores
do mundo, é suprido. por carvão
Inferior ao nosso. Isto, porque a
indústria japonêsa foi mont11da,
como a nossa, com o propósito de
utilizar e consumir o combustivel
lndigena e o Intuito de promover
a auto-suf'clência Industrial do
Pais, meta que vimos atingida no
pais do Sol Nascente como o vem
sendo no Brasil.
·
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missão patriótica defender a nossa
indústria carbonífera e, conseqüentemente, amparar os operários, trabalhadores e o povo dela denendentes, dando ao problema a solução nacionalista que a Nação reclama de todos quantos têm no
coração o Brasil ,que lel?aremos
aos pósteros, livre da humilhação
do subdesenvolvimento e ocupando
o lugar que lhe compete no cenário das nações, pelas suas riquezas e pelo valor da sua gente.
Sr. Presidente, vou enViar à Mesa requerimento de informações aos
Senhores Ministros da Agricultura
e da Fazenda e à Comissão do Plan.o do Carvão Nacional.
Era o que tinha a dizer. <Muito bem).

O SR. PRESIDENTE - O requerimento de V. Exa. fica sObre
a mesa, para ser lido no Expediente da sessão de ·amanhã.
Antes de encerrar a sessão, lembro aos Srs. Senadores que hoje
báverá reunião do Congresso, .i.s
21 horas, para apreciar veto do
Sr. Presidente da República.
Nada mais havendo que tratar,
vou encerrar a sessão.
Designo para a de amanhã, a
seguinte
ORDEM DO DIA
1 - Discussão única do Requerimento n.0 106, da Comis~ão de
Serviço Público Civil, solicitando
·seja sustado, nos têrmos do art.
325, n.0 3, do Regimento Interno,
o andamento do Projeto de Lei da
CAmara dos Deputados n.0 97, de
1958 (que cria n.o 'Departamento
Nacional de Obras Contra as .Sê·
cas os 6.0 e 7.o Distritos e dá outras providências), até a chegada
ao Senado do Projeto n.o 32, de
1959, em curso na Câmara (que
cria a Superintendência do Desenvolvimento .do Nordeste).
2 - Discussão única do Projeto
de Lei da 'CAlnara n.0 199, de 1956,
que autoriza a remação .dos restos
mortais do Marechal Deodoro da

Fonseca para o nicho existente no
pedestal do monumento, tendo Pareceres Favoráveis (ns. 156 a 158,
de 1959) das Comissões: de Constituição e Justiça; .de Educação e
Cultura e de Finanças.
3 - Discussão única do Projeto
de Lei da Câmara n.0 13, de 1959,
que dispõe sôbre a rescisão do contrato de arrendamento da Estradade-Ferro Santa Catarina e dá ou·
tras providências (Incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstlcio, concedida na sessão anterior a requerimento do Sr.
Senador Saulo Ramos), tendo Pareceres Favoráveis sob ns. 161 a
164, das Comissões: de Constituição e Justiça, de Transportes, Comunicações e Obras Públicas de
Serviço Público Civil, de Finanças.
4 - Primeira discussão (com
apreciação preliminar de constitucionalidade, nos têrmos do artigo
265 do Regimento Interno) do Pro·
jeto de Lei do Senado n.0 7, de
1959, que dispõe sôbre a franquia
postal telegráfica para os Partidos
Politicas Nacionais (apresentado
pelo Senador Caiado de Castro),
tendo Parecer sob n.0 '133, de 1959,
da Comissão de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
5 - Discussão única do Parecer
da Comissão de Relações Exteriores sôbre a Mensagem n.0 26, de
1959, pela qual o Pres'.dente da
República submete. ao Senado a escolha do diplomata Bollvar de Freitas para o cargo de Enviado Extraordinário · e Ministro Plenipotenciário junto ao Qovêrno da Etió·
pla.
6 - Discussão única do Parecer
da Comissão de Economia s6bre a
Mensagem n. 0 51, de 1959, pela
qual o Presidente da Repúbl!ca
submete ao Senado a escolha do Sr.
Júlio César Leite para exercer as
funções de Membro do Conselho
Nacional de Economia.
O SR. PRESIDEm-E - Está
encerrada a sessllo.
Levanta-se a sessão às 16 horas, e 55 .minutos.

30.a Sessão da

I;&

Sessão Legislativa, da 4. a Legislatura,

en~

22 de nuüo de 1959

PI!l!lSIDJtNCIA DOS BRS. FILINTO M!JLLER E NOVAES FILHO

As 14 !h.oras e 30 minutos, acham.
se .:Presentes os Senhores Senado·
res:

Mourão Vieira.
Cunha MeUo.
Vivaldo Lima.
Lameira Bittencourt.
Victorlno Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Leónidas Mello.
João Mendes.
.Joaquim Parente.
·Fernandes Távora.
Menezes Plmentel.
Sérgio Marinho.
..lteginaldo Femandes.
Dlx·liuit Rosado.
:Argemlro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Novaes Filbo.
Jarbas Maranhão.
,·silvestre .Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge .Maynard.
Herlbaldo Vieira.
Ovidio ·Teixeira.
Lima Teixeira.
.Otávio Mangabeira.
Attüio .Vivacqua..
3efferson de :Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel 'Couto.
·calado de castro.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
'Milton Campos.
Moura. Andrade.
. Uno de Ma:ttos.
•Padre CaJazans.
Pedro Ludovico.
'•Colmb:J:a :IBueno.

l
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Taciano de Mello.
João · V1llasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Alô Guimarães.
Gaspar venoso.
Souza 'Naves.
Francisco GaUotti.
Sa.lilo Ramos.
·Daniel Krleger.
Mem de Sá.
Guido Mondln. - (52).
O 'SR. PRESIDENTE - A lista
de presença acusa. o compareci~
mento ·de 52 Senhores Senadores.
Havendo número legal, declaro
aberta a sessão.
Val ~r lida a Ata.
·o .sr. Francisco Gallotti, Bm'·.
Vindo de 2.o Secretário, proce.
·de à leitura da Ata .da sessilo
anterior, .que, posta em d'is·
.cussilo, é sem debate aprovada.
O Sr. Novaes Filho, 4.o Secre.
.tário1 servindo .de ·to, lê o .se·

gulnre

EXPED!ENTE
Ofícios
- Da Câmara ·dos Deputados
n:o · 570·59, rcomunlcando a rejeição'
da Emenda n.o 1, desta. Casa do
Congresso Nacional, ao Projeto .de
Lei da Câmara n.o 16. de 1958.
- Do dirigente do Grupo de Tra.
balho da Transferência da Capl·
tal da República, do seguinte teor :
Of. n. 0 95·59.
·senhor Primeiro Secretário :
Tenho a honra de en·camlnhar
a 'V. Exa., em anexo, as informa·
c;ões que visam .a atender o reque.
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rimento n.0 65, de 1959, formulado pelo ilustre Senador Mem de
No Plano-Pilôto que comanda as
Sã. Esclareço a. v. Exa. que mui· construções em Brasi!ia estão pretos dos quesitos formulados são vistas casas com jardins e mesmo
de competência da Companhia Ur- a existência de chácara.s ·com áreas
banizadot·a da Nova Capital do iguais e superiores a 10.000 metros
Brasil CNovacap).
quadrados para pomares, hortas
Sem outro motivo, aproveito a. etc. Essas unidades dependem da
oportunidade para renovar a Vos- iniciativa individual, e nã.o lntesa Excelência. os nossos protestos . gra.m as construções a serem dis·
de alto aprêço e consideração.
trlbuidas pelo Grupo de Trabalho.
Em 30 de abril de 1959. - João
Quarta Pergunta
Guilherme de Aragão, Dirigente do
Pretende-se estabelecer critério
Grupo de Trabaliho.
objetlvo que já vem sendo estudaINFORMAÇOES PRESTADAS PELO do e que será, como é óbvio, apreGRUPO DE TRABALHO IN· ciado em conjunto pelos setores
CUMBIDO DA TRANSFEru:NCIA
interessados.
DA ADMINISTRAÇAO POBLICA
FEDERAL , PARA
BRASlLIA,
ATENDENDO AOS QUESITOS
FORMULADOS PELO SENADOR
MEM DE SA.

Primeira Pergunta

Acha-se em execução plano de
moradias destinadas aos Membros
do Congresso Nacional - Câmara
e Senado. - Segundo o citado plano, ·residências em número sufl·
ciente para todo o. pessoad do Po·
der Legislativo, constante da relação fornecida ao Grupo de Traba·
lho de Brasilla, que funciona junto
a êste Departamento, estarão pron·
ta.s até janeiro de 1960 e em condições de serem habitadas. Os serviços de água, luz e esgôto, de acôrdo ·Com informações da. Companhia
Urbanizadora da Nova Capital do
Brasll (Nova.cap), estarão também
prontos até 21 de março de 1960.
Segunda Pergunta

As moradias destinadas aos membros do Congresso obedecem a plano de construção pré-estabelecido
dentro da técnica moderna, em que
o nosso Pais é .expoente. Além dêsse pla.no poderão os Senhores Congressistas construirem residências.
próprias, existindo tôdas as fadlidades para êsse fim. Critério a ser
fixado com os membros do .Legislativo facil1tará a distribuição das
residências, sem que preva.leça
qualquer espécie de privilégio.

Quinta Pergunta

Todos os apartamentos são de
frente, uma vez que a.s construções se situam em quadras isoladas.
Sexta Pergunta

'Existem apartamentos com 1, 2,
3 e 4 quartos com áreas. respectivamente, de 32 m2 .....: 90 m2 130m2 e 225m2. e casas já . construídas de 1 pa.vimentct, eom · 78
metros quadrados e de ·2 pavimentos, com 110 m2.
Sétima Pergunta

Não acreditamos QUe possam existir quaisquer situações de constrangimento para casos - como o fo·
callzado. Tra.ta-se de matéria que
poderá ser estudada e solucionada.
Oitava Pergunta

As unidades residen·cials destina.
das aos membros do Poder Legls-.
latlvo e aos funC'Ionárlos das dua.s
Casas do Congresso são em número correspondente ao total dos Se·
nadores, . Deputados e servidores,
Isto é, 1.318 residências, de acôrdo com a relação de pessoal forncdda pelos representantes da Câma.ra dos Deputados e do Senado,
junto ao Grupo de Trabalho. A
transferência do Poder Executivo,
segundo plano já estabelecido, se
processará de modo. conti;nup, es.
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tando prevista para atingir, em
abril de 1960, a quantiçlade de 1.185
servidores.
Nona pergunta

Existe em Brasilla hotel dotado
de confôrto. Nas proximidades da
cidade existem vários tipos de ho·
tel de padrões inferiores. .As previsões, quanto a Iniciativa particular neste assunto, são auspiciosas.
Décima e décima prtmetra perguntas

Prejudicadas. Esclarecidas nos
itens anteriores.
Décima segunda pergunta

Pelas Informações obtidas junto
à Novacap haverã em BrasfUa, por
ocasião da mudança e de acôrdo com o plano do Ministério da
Educação e CUltura, esC'Oias-parques, escolas-classes· e ginásio cen·
trai, além de outras escolas particulares, jã em construção.
Décima terceira pergunta

Nenhuma. dificuldade tem sido
encontrada pelo Grupo de Traba·
lho junto ao Poder Legislativo, que
já Indicou servidores de sua Seere·
tarla para os contatos necessários
com o Grupo.
Rio de Janeiro, 30 de abril de
1959. - João Guilherme de Aragão,
Dirigente do Grupo de Traba.liho.
Ao Requerente.
Aviso

- Do Sr. Ministro da Fazenda,
nos seguintes têrmos :
Aviso n. o 158.
Senhor Primeiro Secretário :
Havendo recebido do Instituto
!Bras!Ieiro do Café as informações
solicitadas por essa Casa do Congresso no Oficio n.0 576, de 18 de
novembro último, de que trata o
Requerimento n.0 428. de 1958. do
Sr. Senador Lino de Ma.ttos, apresso-me em transmitir a V. Exa., por
cópia, ditos esclarecimentos.

Aproveito a oportunidade para
renovar a V. Exa. os protestos da
minha alta estima. e distinta con·,
slderação. - Lino de Mattos.
Instituto Brasileiro do Café.
A situação da cafeicultura naclo·
na!, no lniclo do ano de 1956, era
bastante deficiente sob o ponto de
vista da qua.lidade do produto. As
estatísticas revelavam uma produção de apenas 900 mil sacas de
•cafés de melhor qualldade, para
uma sa.fra de mais de 12 milhões
de sacas (safra 1956-1957).
A má qualidade do nosso café
quase tanto quanto a elevação dos
preÇos motivada pela politica lntrodu:?:!da em 1953, com a Instru.
ção 70, da SUMOC, estava causando a perda progressiva de alguns
mercados, especialmente europeus.
Criava-se uma situação dif!ell para
o nosso cil,fé, em franca retirada
de mercados tradicionais, onde os
de outra procedência. entravam em
proporções cada vez maiores.
Daí, a atenção que o Govêrno dispensou ao problema, em 1956, cor~
rendo em auxilio da inlcla.tiva dos
próprios cafeicultores, interessados
em produzir cafés de melhor quaIldade, capazes de concorrer nos
mercados mais exigentes. .
Em Catanduva. no mês de julho
de 1-956, os lavradores de vasta. região de São Paulo. lançaram cs
alicerces da campanha QUe depois
se chamaria "dos cafés finos". Em
reuniões memoráveis, os produtores clama.ram pela necessidade de
adoção de processos mais racionais
de cultivo, de colheita e de beneficiamento, de modo a resguardar
o prestigio do nosso café, tão aba·
lado pelo pouco cuidado dispensado à ca.felcultura.
.
:alsse grito teve eco· em todo o
Pais. Ainda. naquele mês. muitos
estabelecimentos de São Paulo e de
outras capitais. especialmente bancos, publicaram na Imprensa ex·
pressivos anúncios alusivos à ne:
cessldade de produzirmos mP.lhores
ca.fés. Ràpldamente, o movimento
se alastrou e ainda no mesmo mês
o Govêrno decidiu apoiar a campanha.
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O Instituto Brasileiro do Café,
entretanto, .não estava preparado
pa,ra isso, sob o ponto de vista financeiro. ·os recursos para tal
campanha seriam necess"àriamente
vultosos e a autarquia atravessava.,
como ainda atravessa, periodo de
regime deficitário.
Para ocorrer às despesas, a Dlretoria do I.B.C. orga,nlzou um plano de vendas de café, que mereeeu aprovação da Superintendência da Moeda. e do Crédito. Os recursos assim obtidos foram utilizados não só !!lo .financiamento da
campanha. publidtárla. como na
prestação de assistência técnica à
lavoura, seja dlreta ou lndireta.mente, por meio de acordos com os
governos estadua.ls.
A campanha publicitária Iniciada voluntàriamente por entidades
privadas, foi amparada pelo Govêmo a partir de agôsto de 1956
e em breve se .estendia por 'todos
os Estados produtores de ca.fé e
mais •o ·Distrito Federal.
Não houve, na concessão da publlcidade que tanta •celeuma des·
pertou, privilégio a ·qualquer em·
prêsa. Jornais, 'l'evlstas, estações
de rádio e •de televisão ·de ·todos
os Estados l'eceberam publicida.de,
sem ·considerações ·outras que ·não
as de ordem técnica. ·En·tre os
que colaboraram "Da ·campanha, eS·
tavam órgãos de publicidade que
prestigiavam o Govêrno e também
os que mUltavam na. oposição.
A •campanha se prolongou por 14
meses. Foi encerra.da em setem·
bro de 1957 e nela foram gastos
Cr$ 82:326.722,60 (oitenta e dois mi·
lhões, :trezentos e vinte e seis mil,
setecentos e vinte ·e ·dois cruzeiros
e sessenta •centavos), incluindo -des.
pesas com redatores de 'textos, ·fo.
tógraifos ·e outros.
Tôda essa publicidade foi fornecida diretamen:te às emprêsas jor·
nalisticas e de 'radiodifusão. Nenhuma emprêsa .de publlcldade foi
ut111zada, uma vez que. o Instituto
Brasileiro do Oafé dispunha :de •Ór·
gão espeC'ia.Iizado para Isso,

O exame da relação das emprê·
sas beneficiadas mostra quão eqüidistante ficou o Govêrno nesse ter·
reno. Nela. figuram jornais que
faziam e fazem cerrada oposição
à politica. governamental. Suas pá·
ginas foram aproveitadas na camPMlha, tendo em vista apenas o
seu valor publicitário, sem quaisquer injunções estranhas. Não
houve discriminação, não houve
imposição de qua,lquer natureza.
Se algum órgão importante da
imprensa brasileira ficou sem aquela publicidade, Isso se deveu à sua
localização fora da área de Influência da ca.mpanha ou a uma atitude de recusa de colaboração estranhável, mas respeitável.
.
Relativamente aos resultados da
chamada "campanha. dos cafés ·fi·
nos", êles podem ·ser apurados no
exame das estatistlcas dos anos seguintes. As 900 mU sacas de cafés de qualidade produzlda.s em
1956-57 foram substltuidas por quase 8 milhões no ano agricola seguinte. Os produtores, estimulados pela campanha e contando
com maior assistência técnlea. ;também prestada ·com aquêles recursos
e ao preparo de seu produto, dispensaram maior atenção à sua -lavoura. Foram apura.dos, ·portanto,
os processos de colheita e ·de beneficiamento. No Estado ·do Espirtto Santo, que produzia café de qualidade Inferior, a mellhorla observada foi bastante gra.nde, graças
a uma distribuição racional de máquinas de beneficiamento, também
feita, põsto que em menor escala,
nos demais Estados. ·
1: verdade que a. politica de estimulo de preços adotada .pelo Govêrno a partir de 1.0 de julho de
1957, multo ajudou nesse trabalho
de melhoria de qualidade do pro·
dutCJ. Mas, deve-se lembrar que tal
politlea só foi Iniciada. qua!lldo a
campanha publicitária estava prestes a terminar e os resultados fa·
varáveis eram patentes.
A simples observância do vulto
da safra. de melhor qualidade .obti·
da depois da campanha mostra
que os oitenta e· dois ·milhões de

'

-4115cruzeiros gastos em publicidade to·
ram largamente compensados :::>e·
los resultados obtidos, Graça.s a
isso, o Brasil hoje dispõe de gran·
des quantidades de cafés bons, ca·
pazes de concorrer em qualquer
mercado do mundo.
Em resumo, a "campanha dos
CSifés finos" era imperiosa., diante
do descalabro reinante na lavoura,
em relação ao pouco cuidado dis·
pensado à colheita e ao beneficia·
mento do produto; foi realizada
de maneira oportuna e eqilldistan·
te, não levando em conta interês-

ses privados ou políticos; na execução do plano, nenhuma emprêsa
de. publicidade foi. contratada pelo
I.B.C.; todos os recursos. destinados não só à campanha publicitária como à prestação de maior assistência. técnica à lavoura procederam de operação de venda de
cafés, como dissemos.
O exame da rela.c;ão anexa, dos
órgãos de publicidade que particl·
param da campa·nha, durante os
14 meses de sua duração, dispensa outros. esclarecimentos. O~) Be.
nato da Costa Lima,. Presidente.

RELAÇAO DISCRIMINADA DA PROPAGANDA DISTRIButDA· A JORNAIS, REVISTAS,. RADIO.EMTSSORAS. E; TELEWir.SAO,. NA. CAMPA·
NHA DE CAFI!:S FINOS.
N.0

Nome

Import4ncta
Cri

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9;
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21·.
22.
23..
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.

33.

A Batalha ..................................... .
Isman de Oliveira ............................. .
Gazeta do Povo (Paraná) ...................... .
Revista de. Educação Flsic'a .................... .
Dória Associada Propa.ganda Ltda. . ............. .
Minas em Foco ................................ .
O Semanário ................................. ..
A Tribuna de Minas .......................... .
O Debate ...................................... .
Rádio Difusora de Minas ....................... .
Correio da Manhã ............................. .
Gráfica Bloc'h S. A. .. ......................... .
Jornal do Brasil S. A. .. ...................... ..
.rean Ma.nzon Ltda. . .......................... .
A Rural ....................................... .
Tribuna da Imprensa ·.......................... .
Diário da Tarde ............................ , .. .
A Gazeta (São Paulo) .......................... .
O Dia (Curitiba) .............................. .
O Mundo Gráfica Editora S. A. . ............... ..
A. Noite ........................................ .
Jornal do Comércio ............................ .
Rádio Emissoras Unidas ....................... .
Orga.nização Rubens Berardo S. A. . ............. .
Rádio Itatiaia Ltda. .. ........................... ·
Correio do Povo (Recife) .................... ..
Rádio Gua!racá Ltda. . ........................ .
A Tribuna (Santos) ......................... ..
S. A. Emprêsa "Correio Paulistano" ............ .
Rádio Globo S. A. . ............................ .
A Divulgação .................................... .
Editôra Tudo Ltda. . .......................... .
Revista do Traba.lho ........................... .

204.625,00
15.. 000,00
50.000,00
6.000,00
150.000,00
120.000;00
177.690,00
3.000,00
200.000,00
10.000,00
81.010,00
2.100. 000,00
27.048,00
44.000,00
412.324,40
180.600,00
15.000,00
895.460,00
600.000,00
242.410,00
149.020,00
589.700,00
6.000.000,00
520.000,00
150.000,00
630.000,00
1. 200. 000,00
1. 300.000,00
2. 431. 900,00
1. 300. 000,00
40.000.00
20.000,00
18.000,00
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N.o

Nome

34. Emprêsa J ornal!stica "A Marcha" ............. .
35. Resenha ......................... , ............. .
36. Minas Filme Ltda. . ............................ .
37. Rádio Minas S. A. ......•.•.•••....•.............
38. Fôlha de Londrina (Paraná) .................. .
39. Representações A. S. Lara. ...................... .
40. Fôlha de Minas S. A.
. ....................... .
41. Fôlha Mineira (Juiz de Fora) .................. .
42. Sociedade Rádio'Emissora de Piratininga ....... .
43. O Diário (Belo Horizonte) ..................... .
44. O Dia (Rio) ................................... .
45. iBureau Interestadual de Imprensa (DJ.á.riQ da
Tarde) ..................................... .
46. Diário de Minas S. A. . ........................ .
47. O Estado do Paraná ........................... .
48. · Emprêsa Gráfiea Paranaense (Gazeta do Povo) ..
49. Diário de Noticias (Rio)
..................... .
50. A Noticia ..................................... .
51. S. A. Gazeta de Noticias ....................... .
52 . Aldemar Bahia (Diário do Povo> ............... .
53. Gazeta Comercial ............................. .
54. Anuário ....................................... .
55. Alterosa ....................................... .
56. Brasil Rural ................................... .
57. Alvorada ........... :.· ......................... .
58. Luta Democrática ............................. .
59. Tribuna da Pátria. . ............................ .
60. Shopping N'ews ..., .. .. . .. .. . ................... .
61. Correio Radical Ltda. .. ....................... ..
62. Editôra Singra Ltda. .. ........................ .
63. O Estado (Niterói) ............................ .
64. J. M. Ferreira Representações ................ .
62. Editôra Singra Ltda ............................ .
66. A Cruz ....................................... ..
67. Diário Trabalhista ............................ ..
68. Diário do Comércio (Editôra Guanabara) ...... .
69. Rádio Colombo do Paraná. Ltda. . ............. .
70. Movimento Social Cultural Jornalistas , ........ ,
71. Diário Mercantil .............................. .
72. .Fundação Rádio Mauá ....................... ..
73. A Cidade ...................................... .
74. Rádio Marumbl Ltda. .. ......................... .
75. Instituto de Educação Radlonal do Trabalho ... .
76. Diário de Noticias (Pôrto Alegre) ............. .
77, Editôra e Impressora Jornais e Revistas S. A. . ..
78. Agêneias Associadas .......................... ..
79. A. Defesa. Nacional
........................... .
80. A. Prado Publicidade S. A. .. .................. ..
81. A Tarde ................... , ................... .
82. Câmara Argentina de Comércio .............. .
83 . La voura e Criação ....................... , .... .
84. "0 Onze de Agôsto" ........................... .
85. Voga Publicidade .Ltda. .. ..................... .

Importtincia
Cr$
90.000,00
51.000,00
149.900,00
350.000,00
160.000,00
200.000,00
160.000,00
120.000,00
450.000,00
464.230,00
525.000,00

135.000,00
584.405,00
240.000,00
350.000,00
2. 524 .162,00
387.300,00
540.91000
2.912,00
120.000,00
1.000,00
15.000 00
140.000,00
10.000,00
15.400,00
15.000,00
9.600,00
---r .000,00
18.000,00
6.300,00
150.560,00
16.000,00
25.000 00

6o.ooo;oo

3.000,00
23.750,00
72.000,00
10.000,00
20.000,00
63.000,00
10.000,00
13.200,00
7.380,00
150.000,00
30.000,00
5.000,00
950.937,00
90.000,00
30.000,00
6.000,00
20.000,00
61.138,60
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·86.
87.
88.
89.
90.
'91.
92.
'93.
·94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
1()3.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

a2.

113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132,
133.
134.
135.
136.
137.
138.

Nome

A República . ; ................................ .
Associação Comercial do Rio de Janeiro ........ .
Diário da Manhã .............................. .
Diário de Bauru ............................. ..
Ela.n Publicidade Ltda. .. ...................... .
Correio do Povo (Pôrto Alegre) ............... .
Revista "A Lavoura" .......................... .
O Vale do Ita,jaí ............................... .
Lourival Marques ............................ ..
Revista Centro do Comércio de Café ........... .
Anuário de Belo Horizonte ..................... .
Rádio Pôrto Alcgrense ........................ .
Ceará Rádio Clube ............................. .
Rádio Maraj oara .............................. .
Rádio Poti ................................... , .
Rádio Arar! ................................... .
Rádio Baré ... , ............. , . , ............... .
Rádio Fa,rroupilha ............................. ..
Rádio Difusora de. Teresina .............. ; ...... .
Rádio Vitória ................................. .
Rádio Cariri ...................... , . , ......... .
O J ornai ................... , .................. .
Diário da Noite (Rio) .......................... .
Rádio Tamoio ...... , ......................... .
Rádio Tupi (Rio) ............................. .
Rádio Tupi·TV (Rio) ......................... ..
O Diário (Santos) ........................... ..
O Diário de São Paulo ....................... ..
Rádio Dl!usora de São Paulo (Rádio e TV) .... .
Diário da Noite (São Paulo) .................. ..
Rádio Tupi (São Paulo) ...................... .
Diário Mercantil ... , .......................... .
Rádio Tamanda,ré ............................. ,
Rádio Clube de Pernambuco .................. .
Rádio So=ledade da Bahla .................... ..
Diário da Tarde ................................ ·
O Norte (João Pessoa) .. ; ..................... .
Estado de Minas ............................... .
Rádio Guarani ................................. .
Diário de PernambuC'o ........................ ..
Diário de Noticias <Bahia.) .................... .
Monitor Campista ........................... ..
Diário do Paraná ............................. .
Fôl:ha de Goiás ............................... .
TV Itacolomi .................................. .
O Estado da Bahia ............................ .
Rádio Mineira ................................ .
Rádio Sociedade de Juiz de Fora .............. .
Rádio Clube de Golânia ...................... ..
Rádio Borborema ............................. .
Diário Carioca .............. , .. , , .............. .
Edltôra última Hora S. A. .. .................. ..
Emprêsa Fôlha da Manhã f.1. A. .. ............. ..

Importflneia
Or$
15.000,00
8.000,00
12.900,00
10.800,00
300.000,00
7.182,00
12.000,00
10.000,00
31.250,00
4.000,00
10.000,00
150.000,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000.00
40.000,00
200.000,00
20.000,00
219.150,00
215.168,00
4.920.249,50 .
2. 056.808,00
553.200,00
896.800,00
661.000,00
526.755,00
2.842.055,50
3 '064. 200,00
1 '365. 094,00
899.400,00
1.169.150,00
238. 600,00 .
216.950,00
165.000,00
584.669,50
174.640,40
1. 565. 415,00
365.420,00
1.991.263,00
1.449.694,00
474.372,20
L031.870,00
. 196.908,00
527.500,00
1.154. 927,50
394.080,00
306.000.00
123.850,00
239.810,00
6' 201 '648,00
4.525.860 00
2 '889. 474,00

N-.0

408·-

Nome

Importóncia
Cr$

0' Estado de São Paulo ........................ .
Emprêsa J ornalístlca "0· Globo" ............... .
Agricultura e Pecuária ........................ .
o Nacional .................................... .
Diário da Produção ............................ .
O Esta.do de Minas ............................. .
A Voz da Lavoura (Rio) ...................... ..
A Voz da Lavoura (Espírito Santo) ........... .
Rádio Cachoeiro do Itapemirim ................. .
Gazeta (Vitória) .............................. .
Vida Caplxaba .............•...................
Fôlha. do Norte ................................ .
O Diário ...................................... .
A. Tribuna .................•...................
O Município .................................. .
O Colatinense ................................. .
Rádio Caplxaba
............................... .
O Arauto ....... ·· ............................. .
A Ordem ...................................... .
Rádio Difusora de Mimoso do Sul ........... .
Revista Cachoeiro ............................ ..
A Voz do Povo ...........•.....................
161. Fôlha Caplxaba ................................ .
162. Deotílio Destefani
........................... ..
163. Redatores de textos e fotógra.fos ............... .
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151..
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.

(aJ

TOTAL

.. .. . . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . . . . . .. . . . .. .

.Renato da Costa Lima, Presidente.
Ao .Requerente.

EXPEDIENTE RECEBIDO
Lista n.0 3, de 1959

Em 22 de maio de 1959
Prestação de contas da cota
do Impôsto de Renda recebida. pe.
las Prefeituras Municipais :
- do Prefeito Municipa.l de Li·
vramento do Brumado, BA;
- do Prefeito Municipal de Guanhães, MG;
- do Prefeito Municipal de Sea1)

ra,

se.

Apelos no sentido da rápida
aprovação das seguintes proposições:
- Projeto de Lei n.o 552-55 (na
Câmara) que estabelece o plano
preliminar da Reforma Agrária. dispondo sôbre o regime de lavoura
nas terras agrícolas para fins de
cultivo, criação e povoamento, re2)

1.180 . 386,00
4·.185 . 770;00
1.72.000;00
52.000,00
120.000,00
8.000,00
10.000 00
27·.000,00
5.000;00
411.405;00
L70:. 000;00
115.000,00
45.000;00
39.~ 700,00
145.000;00
45.000,00·
45.000,00
31.000,00
8.200J00
10;000,00
5.000,00
10.000;00
16.000,00
12.210;00
841". 086,00
82. 326·. 722;60
--.

gula as condições do trabalho em
parceria e renda, e dá outras providências:
- Da Câmara Munic'ipal de Caxias, RJ;
- Projeto de Lei n.0 2.222·57 (na
Câmara) que fixa as diretrizes · e
bases da Educa.ção Nacional :
- da Professôra Lúcia XBindzia
e outros, de Paraisópolis, :M!G.
3) Comunicação de eleição·
posse:
- da Diretoria do Sindicato dos
Engenheiros no Estado de Pernambuco, em Recife, PE;
- da. Diretoria da Faculdade de
Medicina de Alagoas, em Maceló,
AL·
- do Prefeito Municipal de Pra'
do, BA;
- da Diretoria do Sindicato dos
Trabalhadores em Emprêsas Ferroviárias. de Dhéus,. BA;

e

I
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- do Diretor Geral do Depar'
tamento de Imprensa.. Oficial de
Vitória, ES;
- da Mesa da Câmara Municipal de Monte Alegre, GO;
- do Presidente do Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos. In·
dustriárlos no Distrito Federal;
- da Dlretoria da Associação dos
Diplomados da Escola Superior- de
Guerra· do Distrito Federal;
- da· Diretorla do Clube dos Ci·
cUstas de. Teófilo Otoni, MG;
- da Diretoria da Associação
Rural do Vale do Rio Grande, em
Barretos, SP;
- do. Presidente da Câmara Municipal de Mauá, BP;
- da Mesa da. Cãmara Municipal de Guar.ujá, BP;
- da Mesa da Assembléia. Legislativa de São Paulo;
- da Dlretoria da Federação dos
Trabalhadores nas. Indústrias do
Estado de San ta. Catarina, em Flo·
rianópolls, se;
.
- da Diretoria do Grêmio Cultural Cid Rocha Amaral, em Florianópolls, se.
4): Observações e sugestões sôbre proposições em curso no Con·
gresso,;
- Projeto de Lei n.0 552·55 (na
Câmara) que estabelece o plano
preliminar da. Reforma Agrária,
dispondo sôbre o regime de lavoura nas terras agrícolas, a discrlmi·
nação e destino dessas terras para
fins de cultivo, cria.çã.o e povoamento, regula as condições do trabalho em pa.l'ceria e renda, e dá outras providências :
- da Câmara Municipal de Ube·
raba, MIG;
- Projeto de Lei da Câmara. n.o
162-58 (no Senado) que altera a
legislação do Impôsto de Renda :
- da Câmara Municipal de Marilla, SP;
- da Câmara Municipal de Volta Redonda, RJ;
- Projeto· de Lei da Câmara n. 0
220-59, que altera a legislação do
lmpôsto de consumo e dá outras
providências :

- de Germano Gressler e Ola.
de Ijui, RS;
-· Projeto de Lei n.o 2.222-5'1
(na Câma.ra) que fixa as diretrizes e bases da Educação Nacional :
- da Câmara Municipal de Ferros, MG;
- da Câmara Municipal· de Barretas, SP;
- da Câmara. Municipal de Bragança Paulista, SP;
- da Câmara Municipal de Bi·
lac, SP;
- da Câmara Municipal de Gar·
ça, BP;
- da.· Câmara· Municipal de Guararapes, BP;
- da Câmara Municipal de· Pi·
ratlnlnga, SP;
- do Dlretor. da Escola de. En·
genlharia da URGS de Pôrto Ale·
gre, RS. ·
5) Diversos assuntos :
- Solicitações no sentido.· da revogação do "Acôrdo Roboré" :
- da. Câmara Municipal de Re· .
clfe, PE;
- da Câmara Municipal de Cáceres, MT;
- da Assembléia Legislativa do.
Estado do Pará, fazendo apêlo no
sentido de serem liberadas, pelo Govêmo Federal, as dotações orça.mentárlas em atraso destinadas a
SPVEA;
- da Câmara Municipal de João
Pessoa, PB, comunicando transfe·
rências ileg!Ms, feitas pela Rêde
Ferroviária do Nordeste, de seus
servidores;
.
- da Câmara Municipal de Olinda, PE, solicitando informação sô·
bre o acôrdo feito com o govêmo
norte-americano com respeito à
Ilha· de Fernando Noronha;
- da Câmara Municipal de Recife, PE, lança.ndo apêlo no senti·
do da legalização do Partido Co·
munista do Brasil;
-. da Câmara Municipal de Re·
clfe, PE. solicitando providências
no sentido de pôr têrmo ao que se
vem passando, no Pôrto do Rio
Gra.nde, com respeito ao trigo 1m·
portado;
- da Câmara Municipal de Re·
cife, PE, solicitando providências
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no sentido de modifica.r a legisla·
ção .penal no que diz respeito aos
chamados ·"delitos de automóvel";
- do Sr. Yves de Oliveira, de
Salvador, BA, comunicando a ins.
talação no bairro de Massaranduba de uma sistemática pregação vi·
sando a politização das massas;
- da Câmara Municipal de Catalão, GO, ·congratulando-se com o
Congresso pela aprovação da lei
que dispõe sôbre a responsabilidade dos Prefeitos Municipais;
- da Câmara MuniC'ipal de Aná·
polis, 100, comunicando que foi
prestada uma homenagem póstu.
ma ao engenheiro Bernardo Sayão;
- do Presidente do Instituto
Histórico e Oeográfico de Minas
Gerais, em Belo Horizonte, comunicando que no dia 5 de abril transcorrerá o centenário de nascimento de Antônio Augusto de Lima, e
que, juntamente com a Academia
Mineira de Letras prestará à memória dêsse grande vulto excepcionais homenagens;
- da Dlretorla da Associação de
Crédito e Assistência Rural, enviando· relatório das atlvldades daquela Associação durante o ano agrícola de 1957-58;
- da Câmara Municipal de Ma·
chado, MG, comunicando a consignação em Ata de um voto de agradecimento oo Congresso pela apro·
vação da subvenção destinada à. comemoração do centenário daquela
localidade;
- do Presidente da Associação
Méd!ea de Minas Gerais, Secção de
Ubá, MG, comunicando a realização na ·primeira semana de maio
de 1960 do IV Congresso Médico da
Zona da Mata;
- do Presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil no Rio de Ja·
neiro, agradecendo o telegrama em
que o Presidente do Senado acusa
o recebimento do Oficio n.0 49-AE,
de 16 de fevereiro do corrente ano,
daquele Conselho;
- da Associação dos Empregados no Comércio do Rio de Jane!·
ro, co·ngratulando-se com a Mesa

Diretora do Senado Federal pela
sua. investidura em tão nobre mandato;
- do· Presidente do Conselho l<'e·
dera! de Engenharia c Arquitetura
comuniC'ando aprovação de parecer
contrário ao esbôço de Projeto de
Regulamentação da Profissão de
Arquitetos do Brasil;
- do Sindicato dos Trabalha.dores, Mestres e Contramestres da
Indústria de Fiação e Tecelagem
de Valença, RJ, solicitando a rejeição do veto do Sr. Presidente da
República aos artigos da lei de aposentadoria dos trabalhadores;
- do Presidente do Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de Ma.terial Elétrico de Barra Mansa, RJ,
manifestando-se solidário à proposição de Iniciativa do Vereador
Luis Gonzaga de Souza ClimaC'o,
da.quela Câmara, sôbre a precariedade dos serviços de correios e telégrafos da mesma cidade;
- da Câmara Municipal de Am·
paro, SP, solicitando providências
no sentido de serem Isentas da
contribuição dos Institutos de Previdência as Instituições asslstencla.ls;
- da Câmara Municipal de Am·
paro, SP, manifestando-se contrá·
ria às atitudes dos Prefeitos de Santos e de São Paulo, que tentam ln·
validar a. Lei de Responsabilidade
dos Prefeitos;
- Sollcitações para a rejeição do
veto do Sr. Presidente da Repúbll·
ca oposto ao item 29 da alteração
2.a do Projeto de Lei da Cã.mara
n.o 220, de 1958;
- da Associação Profissiona.l da
Indústria de Máquinas de Costura, Peças e Acessórios do Estado
de São Paulo, BP;
- da Câmara Municipal de Fran.
ca, SP, transmitindo na integra,
telegra,ma enviado ao Presidente
da República e ao Ministro da Fazenda sôbre o monopólio estatal
da borracha;
- da Câmara Municipal de Franca, SP, manifestando-se favorável
à execução do plano da nova Ca·
pi tal (Brasilia);

-411- da Câmara Municipal de Guaira., SP, solicitando apoio à campa.nha da Congregação Mariana. daquela cidade, lnlciada. em 7 de janeiro do ,corrente ano C'om respeito à publica.ção de folihlnhas indecorosas;
- da Câmara Municipal de !taqui, SP, dando conhecimento ao
Senado do telegrama. enviado ao
Presidente do Instituto Brasileiro
do Café, solicitando a modifica.ção
da politica ca.feeira;
- da Câmara Municipal de Jundiai, SP, solicitando urgentes providências a fim de serem pagos os
aposenta.dos e pensionistas da
CAPFESP;
- da Câmara MunlC'Ipal de Marília, SP, solicitando providências
urgentes com respeito à direção do
serviço médico da CAPFESP;
- da Prefeitura Municipal de Paranapanema., SP, convidando o
Congresso Nacional para as festividades da comemoração do 1.0
Centenário de fundação daquela cidade;
- da Câmara. Municipal de Poá,
SP, solicitando medidas urgentes
para sustar o aumento do custo
de vida no Pais;
- das Câmaras Municipais de
São Paulo e SoroC'aba, SP, ma.nifestando-se favoráveis ao parecer da
Comissão de Justiça da Câmara
Federal que 'concluiu pela entrega
à Justiça dos representantes eleitos que sej a.m. réus de crimes comuns, assassinos ou ladrões;
- do Presidente do Conselho
Municipal de Turismo da Prefeitura Municipal de São Paulo, convidando o Sr. Presidente do Senado
para assistir ao ato solene de posse de seus conselheiros, na sede do
Paço Munlcipa.l, no Ibirapuera;
- da Sra. Anália Germani, moradora na Rua Vergueiro, 1813, em
São Paulo, solicitando ao Congresso a aprovação do divórcio no Brasil;
- da Sra.. Lia Fini de Castro,
Servidora da Delegacia SeC'cional
do Impôsto de Renda de Londrina, PR, solicitando a rejeição do

veto do Sr. Presidente da Repúbli·
,ca oposto ao art. 109 da Lei n.o
3.470, de 28 de novembro de 1958;
- da Câmara. Municipal de Ca·
choelra do Sul, RS, solicitando providências no sentido de serem distribuídos, gratuitamente, sementes
e adubos aos triticultores que tiveram suas colheitas flageladas nas
safra.s de 1958 e 1959;
- do Presidente das Associações
Comerciais da Região Nordeste do
Estado do Rio Grande do Sul, soli·
citando providências a fim de im·
pedir a. destruição de nossas reservas florestais, através de flsC'aliza.
çã o mais rigorosa das mesmas;
- do Dr. Nery Pereira da Silva
e outros, do Movimento Nacionalista da candida.tura Teixeira Lott,
solicitando a rejeição do veto presidencial ao parágrafo 20 d{) arti·
go 57 da Lei n.o 3.740;
- da Câmara de Vereadores de
Santa Maria, RS, lançando apêlo
no sentido de que tenham prosseguimento naquela cidade, as obras
do Restaurante do SAPS;
-· da Câmara de Vereadores de
Santa Maria, RS, lançando apêlo
para o licenciamento da Rádio
Guaratan, naquela cidade;
- da. Câmara Municipal de São
Leopoldo, RS, solicitando providências a fim de que seja solucionada a situação da indústria brasileira, em faC'e da não existência
do crédito bancário;
- da Câma.ra Municipal de Viamão, RS, lançando apêlo no sentido de que o Brasil mantenha comércio com os paises da órbita socialista, inclusive com a Rússia e
a China comunista.
PARECER

N.o 165, de 1959
Da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de
Lei da C4mara n.O 2.302-B, de
1957, (n,o 241-57, no Senado),
que assegura, por tres exercícios, a validade da Lei n.0 2.423,
'de 11 de fevereiro de 1955.

Relator : Sr. Jefferson de .Aguiar.
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A Càmara dos Deputados apre·
vou projeto apresentado pelo Se·
nhor Deputado Oliveira Franco (11
de· fevereiro. de 1955), determinan.
do. que o· crédito· especial previsto
na Lei n.0 2.423, de 11 de feverei·
ro' daquele ano, teria assegurada
a; sua validade por 3 (três). exerci·
cios, Bl· partir. da data da publicação, se convertida em· lei a pro·
posição em exame:·
A ~ei n.0 2:423. autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério
da Educação e Cultura, o crédito
especial de Cr$ 300.000,00 para con·
cessão de auxilio à II Conferência Nacional dos Joma.listas. Profissionais, promovida pela Federa·
ção Nacional, e que se realizaria
na Capital do Estado de São Paulo,
em 1954.
.
No enta.nto, o Poder Executivo
não promoveu a abertura do· cré·
dito especial previsto na Lei n.o
2.423, de 11 de fevereiro de 1955~
O Regulamento do Código de
Contabiiidade da União dispõe no
art. 96:
"A duração dos créditos especiais será a determinada na
lei que os autoriza.r e, no caso
de omissão, a de dois (2) exercicios, observada a disposição
do art. 40".

Noutro passo, prescreve o art.
1.0 da Lei n.o 179, de 9 de janeiro
de 1936:
"O crédito especial autoriza.
do em lei, salvo determinação
expressa em contrário, poderá
ser aberto pelo· Poder Executivo a.té 31 de dezembro do ano
seguinte ao da respectiva autorização, e vigorará, depois de
aberto, por dois exercicios, na
forma do. art. 80 do Código de
ContabUidade".
·
Viu-se que o Poder Executivo não
abriu o crédito previsto na Lei n.o
2.423, não se configurando, assim,
o têrmo inicial do pra,zo do Regu.
lamento e da lei para que operasse· a. legitlmidade do. pagamento.

Por outro lado, apresentado o
projeto em fevereiro de 1955, ainda
não se ultimou a sua. tramitação,
não se .configurando a sua trans·
formação em lei, até esta data (18
de maio de 1959), quando foram
ultrapassa.dos todos os prazos de
vaiidade do crédito especial, pe.
rempto e sem possibilidade de convaiidação pela via pretendida pelo
·
projeto, data venia.
Assim, somos pela rejeição do
projeto, salvo apresenta.ção de
substitutivo pela Comissão de Fi·
nanças (Regimento lnterno, art.
93, k), em forma de compensação ou auxilio, com a permissão de
abertura doutro crédito especial,
desvinculado daquele outro,. mas
C'om a mesma. destinação de implemento de despesas ou em cargos oriundos daquela conferência.
Sala das Comissões, em 20 de
maio de 1959. - Lourtval Fantes,
Presidente. - Jefferson de Aguiar,
Relator.- Lima Guimarães. - Argemiro de Figueireclo. - Daniel
Krieger. - Milton Campos. - Me·
nezes Pimentel. - Attílio Vivacqua.
PARECERES

Ns. 166 e 167, de 1959
N.0 166, de 1959

Da Comissao de ConstituiçOo
e Justiça, s6bre o Projeto de
Lei da Cftmara n,o 4.125-B, de
1958, (no Senado Federal, n.o
156, de 1958) que concede o auxílio rle Cr$ 1.000.000,00 à Pre. feitura Municipal rle Ouro
Fino, no Estado de Minas Gerais, para ereçOo de um manumento comemorativo do I centenário de nascimento do Presirlente Júlio Bueno Brand.Oo.

Relator: Sr. Beneclicto Valladares.

O projeto concede o crédito de
Cr$ 1.000.000,00 para ereção de monumento comemorativo do primei-
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Ouro Fino, Minas Gerais, de Júlio
Bueno Brandão.
A proposição, é óbvio, nada tem
de Inconstitucional, e se justifica
plenamente, de vez que visa. a homenagear um dos melhores valo·
res humanos da nossa politica padrão de honradez e espirita' público.
Sala das Comissões, em 29 de
abril de 1959. - Lourival Fontes
Presidente. - Benedicto Vallada~
res, R~lator. - Lima Guimarães.
- Ruz Palmeira. - Argemtro de
Figueiredo. - Menezes Pimentel.

N.o 167, de 1959
Da Comissão de Finanças, ao
Projeto de Lei .da Climara nP
4.125-B, de 1958.
Relator : Sr. Lima Guimarães.
O Projeto de Lei da. Câmara n;o
4.125-B, de 1958 •(no Senado, n.o
156, de 1958), de autoria do ·nobre
Deputado Urlel Alvim, ·concede o
auxilio de Cr$ 1.000.000,00 à Prefeitura Munlctpal de Ouro Fino, no
Estado de Minas Gerais, para a
ereção de um monumento comemorativo do I centenário de nascimento do Presidente Júlio Bueno
Brandão.
A data que se procura comemorar com . o presente projeto ocorreu a 11 de julho de 1958.
Na qualidade de representante·
de .Minas Gerais só podemos dar
todo o apoio à proposição em aprêço, uma vez .que é seu objetlvo tributar justas homenagens a Júlio
Bueno Bra.ndão. que foi duas vêzes Presidente do Estado, além .de
membro de ambas as Casas do Congresso Nacional e Lider da Maioria, conforme recorda a justificação que a acompa.nlha.
Nestas condições, a Comissão de
Finanças é de parecer favorável
ao projeto de lei em exame.
Sala das Comissões, em 21 de
maio de 1959. - Gaspar Velloso,
Presidente. - Lima Guimarães, Relator.- Fernandes Távora. - Mou-

ra Andrade. - Francisco Gallotti.
- Taciano de Mello. - Vivalào
Lima - Saulo Ramos. - Dtx-Huit
Rosado. - Daniel Krteger. - Mem
de Sá. - Milton Campos.
PAIIECERES

Ns. 168 e '169, de 1959
·N.0 168, de 1959
Da ComÜlsáo de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto ·de
Lei da Climara .n.0 204, de 19S8,
que autoriza o Poder Executivo a conceder o auxflto ·de Cruzeiros 5.000.000,00 -à ·ComÜJsáo
da Festa Nacional do Fumo .e
da Exposição .Agro-Pecuária e
Industrial.

Relator : Sr. .Attilto ·VlVIZCq1UI• .
1. O presente projeto ~ iniciativa do Ilustre Deputado Tarso Dutra tem por fim autorizar o PC:
der Executivo a tonceder um auxlli_? de Cr$ 5.000.000,00 para reallzaçao da I Festa N'actonal do Fumo
e da Exposição Agro-Pecuária. em
Santa ·Cruz ·do .Sul,. Estado ·do Rio
Grande .do Sul, .sob os auspícios
da Comissão da Festa ·Nacional do
Fumo-e da .Exposição :Agro-Pecuária
e Industrial. Na .sua justifica~
o Deputa.do Tarso Dutra ·assinala
que o Rio Grande do Sul é produtor de mais ode 90 :por •Cento dos
fumos empregados na fabricação
dos cigarros nacionais, e encarece
o_·objetlvo patriótico <dessa ·:dlsposlçao, que é •o do · a.pel'felçoamento
dos tipos de fumos produzidos no
Pais e, pela melhor qualidade, eliminar definitivamente do .mercado
nacional os ·produtos estr8/Ilgeiros,
passando, afinal a exportar.
2. Sob o aspecto juridlco-constltucio!lal nada há a objeta.r à proposlçao.
Sala das Comlssões,.em l4:de Ja·
nelro de 1959. - Lour.tval Fontes,
Presidente. - Attilto :Vtvacqua, Relator. - Lamei~a Blttencourt. Gilberto Marinho. - .Jorge May.
nard. - Líma Gu.im4rães.
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N.o 1119, de 1959
Da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto àe Let da Cdma·
ra n.0 2.012·C, àe 1956.

Relator: Sr. Daniel Krteger.
Pelo presente projeto é o Poder Executivo autorizado a conce·
der o auxillo de Cr$ 5.000.000,00
(cinco milhões de cruzeiros) para
realização da. I Festa Nacional do
Fumo e da Exposição Agro·Pecuárla em Santa Cruz do Sul, Estado
do Rio Grande do Sul, sob os auspiclos da Comissão da Festa Nacional do Fumo e da Exposição
Agro-Pecuária e Industrial, a.uxlllo
a ser entregue à Comissão da Festa Nacional do Fumo e da Exposl·
ção Agro-Pecuária e Industrial que
01 apllcará, integralmente, illa cons·
trução definitiva do pavilhão cen·
tra.l, para a reallzação das expos1·
ções periódicas.
·
n. O projeto é de autoria do
eminente Deputado Tarso Dutra,
que o justificou plenamente, dlzen.
do, entre outras coisas:
"SMta Oruz do Sul, além de
estar em primeiro lugar den·
tre os Munlciplos do Rio Gran·
de do Sul, na aiTeca.dação fe·
dera!, arrecada mais que mui·
.tos Estados da Federação.
É de frisar que da importância pleiteada, nenhum centavo será empregado em despesa.s com festas, hospedagem,
propaganda etc., cujo reembõlso a Comissão irá obter por
outros meios.
Todo montalllte do auxfllo,
conforme já se disse, será empregado na construção de um
pavilhão que, além de servir
ao fomento e raclonallzação
da .produção pela reallzação
dos congressos periódicos, terá
também a função de armazém,
sempre que não possa aquela
ser de pronto colocada illos mercados consumidores.
·Em última análise, a relatl·
va pequeilla retribuição que se

irá dar à Santa. Cruz do Sul,
em relação ao vulto de sua
arrecadação federal, virá em
beneficio de mais de 200.000
famillas de pequenos proprietários do Rio Grande do Sul,
sempre esquecidos nos serviços
de assistência prestados pela
Ullião".
m. Justlflca.da, assim, a concessão do auxilio, esta Comissão
se manifesta pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 21 de
maio de 1959. - Gaspar Velloso,
Presidente. - Daniel Krteger, Re·
lator. - Mem de Sá. - Dt:.c-Huit
.Rosado.- Ltma Guimarães. -.Fernandes Távora. - Vtvaldo Ltma.
- Taciano àe Mello. - Moura Andrade. - Saulo .Ramos.

O SR. PRESIDENTE - Está finda a leitura do Expediente.
Na forma do Regimento, tem a.
palavra o nobre Senador João Vlllasbôas, Lider da Min()rla.
O SR. JOAO VILLASBOAS -

Sr. Presidente, -ontem, ao
cair da tarde, acompanhei, até sua.
tumba, os restos mortais do digno
funcionário desta Casa, Dr. João
Alfredo Ravasco de Andrade.
Rendo neste momento, um prel·
to de homenagem, não só pessoal
como de tõda a. minha !B.ancada,
àquele que fol um dos mais destacados, dedicados e inteligentes fun·
clonárlos do Senado Federal. Por
mais de três anos secretariou a Liderança da Minoria, prestando-lhe
os mais relevantes e assinalados
serviços.
O Dr. Ravasco de Andrade era
dessas figuras que atraem e prendem pela simpatia, pela lntellgên·
ela e pela afeição. Seu coração es·
ta.va sempre aberto às mais slnce.
ras manifestações de amizade.
Não só no melo funcional da
Casa deixa lmperecivel saudade;
também entre os Senadores que
nêle sempre reconheceram um de·
( *)

. ( *) -

Nflo foi r••l•t.J ptlo

~rador.
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votado servidor do Senado Federal, fica um traço indelével da sua
passagem.
O Sr. Argemiro de Figueiredo-

Permite V'. Exa. um aparte ?
O SR. JOAO VILLASBOAS. Pois não.
O Sr. Argemiro de Figueiredo -

Estou ouvindo, com dolorosa surprêsa, a ~otícla que V. Exa. transmite ao Senado. Em meu nome
pessoal e no do meu partido, solidarizo-me com a homenagem à memória do Dr. Ravasco de Andrade.
O Sr. Mem de Sá - P·ermite o
nobre orador um aparte ?
O SR. JOAO VILLASBOAS Ouço o nobre colega.

o Sr. Mem de Sá - Peço a Vos·
sa Excelência fale em nome da
Bancada. do Partido Libertador,
porque idênticos sentimentos nos
inspirava tão digno funcionário.
O Sr. Lameira Btttencourt. -

Permite o nobre orador um aparte ?
O SR. JOAO VILLASBOAS
Pois não.

·o

Sr. Lameira Bittenc01.trt -

Solicito de V. Exa. Incorpore ao
seu discurso a sincera e afetuosa
solidariedade da Ban.cada do Partido Social Democrático às justas
manifestações de pesar pelo fale·cimento de quem foi, sem dúvida,
um dos mais dignos, capazes e operosos funcionários do Senado da
República. Desde que aqui cheguei, para. o exercício do mandato
que me foi outorgado, pude testemunlhar quão dedicado e cortês era
o Dr. João Alfredo Ravasco de Andrade, funcionário exemplar pela
consciência exata dos deveres P.
responsabilidades. Com esta manifestação de pesar, o Partido Social Democrático associa-se às justas palavras de Vossa Excelência.

.o

·Sr. Attílio Vivacqua -

mite V. Exa. um aparte ?

Per-

O SR. JOAO VILLASBOAS Pois não.

o Sr. Attilio Vívacqua - Rendo
também a. homenagem da minha
saudade a êsse dedicado servidor
do senado. A vida do Dr. Ravasco de Andrade foi um belo exemplo de trabalho e de amor a esta
casa.
O SR. JOAO VILLASBOAS Agradeço os apartes com que me
honraram os ilustres Lideres dos
Partidos Trabalhista Brasileiro, Li·
bertador, Social Democrático e Re·
publicano. Não falo mais apenas
pela Bancada. que me orgulho de
liderar; mas em nome de todo o·
Senado Federal.
O Dr. Ravasco de Andrade dis·
tlngula-se pela dedicação ao trabalho e pela operosidade a que se re-.
feriram meus dignos colegas. Desaparecendo, deixa não sàmente
um vácuo no melo funcional da
Casa, como também uma lJnperecível saudade no coração dos seus·
amigos. (Muito bem!) .
O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra, como Líder da Maioria, o
nobre Senador Lameira Bittencourt.
O SR. LA1MEIRA BITTENCOURT
(*) Sr. Presidente, solicitei
a palavra, no uso da faculdade regimental, para uma grata comunicação a.o Senado da República
e, através desta alta tribuna, ao·
Pais. Para minha ventura de pa.
raense e . de brasileiro, recebi, às
últimas horas da noite de ontem,
telegrama do Governador do meu
Estado, o eminente e querido exSenador General Magalhães Barata, no qual S. Exa. diz que, à hora
em que me telegrafava., estavam
reunidos, em :Belém do Pará, os representantes dos governos dos Estados do Pará e do Amazonas, em
busca de solução pacifica, harmônlca e conciliatória para a. questão
de limites entre aquelas duas grandes unidades da Federação Brasileira .
-;-;)" -- Ntio fui l'el>I.Tio pelo orador.
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Por ·êsse 'comunicado, . que :tenho
a felicidade - repito - de .tra.nsmit1r .à Nação, ficam afastados,
por completo os justos receios de
que degenerasse em ·luta armada,
por ·todos os titulas injustificada
e inglória, a questão de limites en.
tre os Estados do Pará e Amazo·
nas.

o ·sr. :cunha

Mello . - Permite

V. Exa. um .aparte ? ·

O SíR. LAmiRA BITI'ENCOURT
- ~eom .todo ·o .prazer.
rO .Sr.. cunha Mello - Congratu.
lo-me com a .auspiciosa noticia que
V. Exa. acaba de dar ao .senado.
81vto·me do •ensejo, para como .representante -do Estado do Amazonas, .acompanlhado ,pelos dois companheiros de Bancada. .nesta Casa,
manifestar nosso .regozijo .de brasi·
le1ros. .Jncorporo .ao d1scur11o .de
V. Exa. palavras de elogio à atitude ·do Marechal Teixeira Lott. O
General ClltStelo Branco, Coman·
dante da Oitava Região, seu representante, ,parlamentando com o~
Governadores dos Estados do Para
e Amazonas ·dêles conseguiu solução harmônlca, conforme V. Exa.
acaba de comunicar ao Senado.
O .SR. LAMEIRA .BITl'ENCOURT
-.Multo ,grato ao eminente .representante ' do Amazonas, por seu
oportuno aparte que honra meu
discurso.
!Concluo, Sr. Presidente, reaf1r·
mando, já agora com multa .honra
para .m1m, em .nome dos nossos
quase . conterrâneos, :como sempre
considerei .os Ilustres ·representa.n·
tes do Estado do .Amazonas, nossas . calorosas congratulações pelo
fellz .desfecho ,de ·questão em que,
mais uma vez, foi pôsto à prova
o •alto ·espirita público, a vigorosa
fibra civica dos filhos, govema.ntes
e homens públicos do grande Vale
do .Amazonas. .(Muito bem. Muito
bem).

O SR. PRESIDENTE - Continua
a hora ·do Expediente.

I

i

·Tem a .paJ.avra ·o mobre :Senador
L!no .de Mattos, primeiro orador
inscrito. (Pausa) .
S. Exa. não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador
Mem de Sá, segundo orador inscrito.
O SR. MEM DE SA - Sr.· Presidente, creio que o. Senador ;L1no
de Mattos cedeu sua inscrição .ao
eminente Senador Cunha MelJo.
Solicitaria, assim, .de .V. Exa.., :se
possivel, concedesse antes a -pala·
vra ao nobre representante . do
Amazonas. (Mutto bem).
O SR. PRESIDENTE - Agradeço a colaboração. .Não havia sido
anotada no livro a cessão feita
pelo nobre :Senador Lino de !Mattos.
Tem a palavra o nobre Senador
Cunha Mello, por cessão :do nobre
Senador · Mem de ·sá.
•O SR. CUNHA •MELLO -'Sr. :Pre·
sidente, agradeça o gesto do nobre
Senador Mem .de Sá e .a conces·
são que V. Exa. me taz. (Limdo)
Sr. Presidente, temos ·uma comunicação a fazer ao .Senado-;--.com .a
qual registramos os agradecimentos da. Bancada do Amazonas, nesta alta Casa do ·Congresso Nacional, a .um ato ·do Sr. Presidente
JusceUno Kubitschek; Não só <os
nossos agradecimentos de 'ftpresentantes daquele Estado, mas ·de
tôda a sua.. população.
Pela primeira vez, rS. Exa. o ·Senhor Presidente rda 'República. ln·
dulu o nosso· !Estado ·entre aquêles
membros da :FederaÇão que ·estão
a ·se beneficlaT com as 'mêtas •de
desenvolvimento econômlco, que
constituem, segundo expressão ·de
S. Exa., o programa.. ·o próprio-sentido do seu Govêmo.
Deu-nos o ·sr. Presidente da ·Re·
pública o compromisso de que .o
nosso grande Estado deixará ,de
ser o filho enjeitado da 'Valoriza.
ção da Amazônia.
Quero referir•me ao •despae!ho em
que o Sr. Juscelino Kub!tschek

i
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"reconheceu existir e mandou
obedecer a. prioridade, que o
art. 34 da Lei Orgânica. da Va·
loriza.ção Econômica da Ama·
zônia. e a Superintendência de
sua execução, concedeu aos
serviços elétricos de Belém e
Manaus".
No· caso da Capital paraense, a
prioridade vinha, muito justificadamente, tendo o cumprimento do
que estava no espirita do legislador
que deu a tais serviços preferência entre as obras e serviços a serem executados na região, visando a valorizá-la econômicamente.
Infelizmente o mesmo não se
.entendeu, nem sueedeu quanto ao
nosso Estado.
Para comprová-lo, . é sunclente
dizef que, a despeito dos têrmos
i:nequivocos daquele dispositivo le·
gal, não obstante a evidência da
desigualdade de tratamento, ain·
da· se colocavam em 3.a priorida·
de· as dotações destinadas ao servi·
ç0 de Manaus; Terceiras priorida·
des importam, na. realidade, no
não pagamento das respectivas verbas orçamentárias assim classificadas.
Essa classificação, muito usada
pela Superintendência da. Valoriza.
ção do Amazonas, tem uma origem
e sentido meramente administra·
tivo. 11: um a.to discricionário da
admi:nistração, um simüar dos notórios programas de economia em
que o Amazonas é sempre uma vitima.
Mas, Sr. Presidente, no caso
essa discriminação foi abusiva., porque a prioridade era estabelecida
na própria lei, imune do sacrificio
dos tais planos de classificação administrativa..
Outra Interpretação não se pode
admitir, face aos dispositivos da
referida lei, na qual se estabeleceu
"a prioridade para os serviços
elétricos das duas gra.ndes ca·
pitais da Amazônia, as outrora lindas cidades de Manaus e
Belém".

Nem mesmo a própria omissão,
de que se fala, do representante
do Ama.zonas, justifica a desigual·
dade de tratamento em que se incorreu e se está Incorrendo, agora
sanada pela decisão heról.ca do
Sr. Presidente da República.
A prioridade, na lei prevista, consignada, decidida imperativamen·
te, antecedeu à própria existência
da Superfutendência da Valoriza.
ção.
·
Os serviços elétricos, o problema
de energia, como fator de desenvolvimento e progresso, não podem
ser retardados, a qualquer pretexto, a titulo dessa ou daquela preferência .
De acôrdo com a. sua lei, a SU·
perintendência da Valorização não
tinha, como não tem, arbitrio da
escolha de qualquer outro serviço
e de preferência para outras Iniciativas.
Isso reconheceu o Sr. Presiden:
te da República., mandando fazer
pela única maneira possivel, isto
é, o pagamento integral e prefe·
rencial dos recursos destinados à
Companhia de Eletricidade de Ma·
naus. Na Capita.I amazonense, tem
essa COmpanhia o mesmo papel
que, em Belém, se dá à "Fôrça e
Luz do Pará S. A.", ou seja a executora daqueles serviços.
Convimos que circunstânc1as di·
versas podem justificar, ou melhor, serem apresentadas eomo
qualificativas do procedimento da
Superintendência da Valorização.
Mas, no nosso caso, a nossa Companhia foi .criada por lei federal,
a ela associando-se, para a sua execução - o Estado do Amazonas e
o Municipio de Manaus - sendo
a. União a sua maior acionista.
Em verdade, a nossa Companhia,
Sr. Presidente, até hoje, tenr passado pelos maiores percalços. A
sua primeira Diretoria renunciou,
unânime, em abrll de 1957; o Govêrno Federa.! delxou·a, pràtlcamente, acéfala, até agõsto de 1958.
Graças à atuação do eminente
Dr. Sá Filho, então Procurador Ge·
ral da Fazenda Pública., ademais,
por fôrça da lei que a criou, foi,
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posteriormente; a sua Diretorla
parcialmente reconst!tuida, pois, o
D!retor Técnico, então eleito, não
aceitou.
Só a.gora, Sr. Presidente, em ver·
dade, a 20 do mês fluente, fol es·
colihldo um outro para aquelas fun·
çõcs, recaindo a escolha no Major
Raul Garcia Lano, engenllelro·mi·
lltar, espec!allsta em eletriclda.de e
professor da Escola Técnica do
Exército.
Ainda êste mês, Sr. Presidente,
será ultimada a concorrência para
aquisição de nova usina de Ma·
na.us.
Resta-nos a esperança de que a
nova Diretorla da C.E.M., agora,
regularmente constituida., dê a Ma·
naus a luz de que a. cldlbde tanto
precisa, dê a energia para a sua
indústria, para os seus futuros MS·
pitais, futuros porque os atuais es·
tão prestes a fecha.r pela falta de
pagamento das verbas· que têm a
receber. de diversas fontes.
Al!menta·nos mais essa esperan·
ça estar à frente da nova Dire·
toria da referida. Companllia, um
ilustre amazonense - o Dr. Ader·
son Dutra, professor de Direito Ad·
ministratlvo da nossa Faculdade
de Direito. zeloso e probo Procura·
dor da Fazenda Nacional do Esta·
do, moço da. nova geração .do Es·
tado, tão empenhada no futuro e
desenvolvimento de sua terra.
O Sr. Mourão Vieira -

Permite

V. Exa. um aparte?
O SR. CUNHA MELLO multa satisfação.

Com

O Sr. Mourão Vieira - V. Exa.
acaba de ·refer!r.se a.o atual Pre·
sidente da Companhia de Eletrlcldade de Manaus, fazendo a êsse
ilustre c(}nterrâneo inteira justiça.
Passada aquela página triste dare·
presentação do Amazonas na Co·
missão do Plano de Valorização da
Amazônia, entramos, realmente,
numa nova. época. cheia de espe·
ranças. Já o assinalei várias vê·
zes e agora repito : sempre que
:i'lós do Amazonas submetemos qual·

quer assunto diretamente ao cstu·
do e deliberação do Sr. Presidente
da República, s. Exa.. nos atende
Integralmente, como v. Exa. a.flr·
mou. Quando, porém, há Lnter.
medlárlo como, no caso, o sr. Mi·
nlstro da Fazenda - o problema
assume outro aspecto, e nós que
temos vida completamente diversa
da de outra.s Regiões, não somos
beneficiados com tratamento idên·
tlco. Somos forçados a Iamenta.r
a decisão, como ocorreu com a juta,'
por lnfqua ao nosso Estado.
'
O Sr. Lameira Btttencourt -

Permite o nobre orador um a.par· ·
te?
.
O SR. CUNHA MELLO - Pois
não.
O Sr. Lameira Bittencourt -

Não estou bem a par do assunto,·
porque, infelizmente, mal v. Exa.
assomou à tribuna, recebi chama·
do telefônlco. Como sempre, po·
rém, passarei a prestar a mereci··
da atenção às plblavras de v. Exa. ·
Sollcitel êste aparte apenas para·
ligeiro reparo às palavras do emi·
nente colega Senador Mourão Viei- ·
ra. Conforme tivemos oportunlda· ·
de de conversar, a. solução dada
pelo Sr. Ministro da Fazenda à
questão da juta pode ter sido como acredito o tenha sido, por·
que não duvido da slncerldade do
llustre representante amazonense
- prejudicial ou menos vantajosa
a.o Estado do Amazonas.
.'
O Sr. Mourão Vtetra - E foi.
O Sr. Lametra Bittencourt Satisfaz; no entanto, plenamente,:·
a e!l'onomia do Pará, tanto que pie!·
teamos vinte e oito cruzeiros como
preço mfnlmo da juta, de acõrdo.
com vários pronunciamentos dos
órgãos autorlza.dos de meu Estado,
ou seja a Associação Comercial e
a Federação do Comércio. No que
diz respeito ao Pará, portanto, :n.ão
podemos acompanhar a critica for·
mulada pelo nobre Senador Mourão
Vieira. Peço desculpas ao nobre
orador p-eJa extensão do · meu
aparte.
·
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O Sr. Mourão Vieira - Chamado
que fui ao debate, solielto novo
aparte do nobre orador:
O SR. CUNHA MELLO - Pois
não.
O Sr. Mourão Vieira - Basta
atentar-se para a configuração geográfica do Pará e a do Amazonas,
para se verificar que nem sempre
o que atende aos interêsses de um
Estado satisfaz aos de outro. Mais de
mil qullômetros os separa. tsse fa.
to repercute grandemente no frete.
Acresce que o impõsto ·Cobrado no
Esta.do do Amazonas é maior. Quando. o Sr. Ministro da Fazenda., as.
sessorado pela Comissão de F!nan.
ciamento da Produção, julga as.
sunto dessa natureza, deve pesar,
deve ponderar tôdas essas parti.
cularidades. Tratando-se de produ.
to da região do Amazonas e do
Pará, se os preços fixados forem
iguais e não fôr alcançada a maior
importância, o Estado do Amazo.
·nas terá prejuízo. Asseguro ao nobre Senador La.melra Bittencourt
que, pelos algarismos que possuo
e pelos dados técnicos insoflsmá·
veis que recebi do Baixo Amazonas, seria necessário fôsse o preço
minlmo da juta fixado para o exportador, em trinta cruzeiros. LI·
mltado a vinte e oito, o export11r
dor pagará ao produtor menos dois
cruzeiros. Estou de acôrdo com o
nobre Senador Lameira Blttencourt
em que vinte e oito cruzeiros é
base mais que suficiente para o
Estado do Pará; não o é, porém,
para o· do Amazonas.
O SR. CUNHA MELLO - Felicito o Uustre Senador Lameira Bittencourt por haver obtido, para a
juta, preço favorável ao Pará. Fico,
entretanto, com o nobre colega de
Bancada., Senador Mourão Vieira,
quando afirma que a solução não
agradou ao Estado do Amazonas.
Há tal diversidade de regiões, em
nosso Pais, e tal diversificação de
condições, nessa.s zonas. que um
mesmo produto apresenta valores
diferentes, conforme seja êle si·
tuado.

419'O Sr. Lameira Bittencourt -

Permite 'V'. Exa. outro aparte ?
O SR. CUNHA MELLO - Com
todo o prazer.
O Sr. Lameira Bittencourt -

Desejo apenas declarar qui:', desde
ontem, me .pus à disposição da
Banca.da da Amazônia, não que precisasse ela de meu auxiilo, mas
para que os representantes do Amazonas e do Pará, unidos, pleiteassem dos Srs. Presidente da Repú·
blica e Ministro da Fazenda o
reexa.me da matéria, no sentidd de
ser o Amazonas atendido em sua
justa reivindicação.
O SR.. CUNHA MELLO - Respondendo ao apartt> do Ilustre Se·
nadar Mourão Vieira, informo que
o Sr. Ministro da Fazenda, a quem
procuramos - e eu estava. honro·
samente credenciado por todos os
eminentes colegas de Bancada, sem
distinção de legenda ou cõr poli· ·
tlca - declarou estar inteiramente a nosso lado, para que se cumprissem as ordens do Senhor Pre·
sidente da. República.
Prossigo, Sr. Presidente.
Manaus, não sei se sabe o Senado, foi a segunda cidade brasUei.
ra servida pela eletricidade, Seguiu·a a cidade de Campos. no Es·
ta.do do Rio. Mereceu a illossa Capital o titulo de cidade risonha;
hoje, sem luz e sem multas outras
coisas, é uma cidade tristonha, a
que a hospitalidade dos seus habi·
tantes e a palsa.geín amazónica dão
ainda a alegria de viver.
Para aquela época, o serviço era
excelente, de acôrdo com a técnl·
ca e a.s necessidades do momento.
Decaiu no correr dos anos. Tor·
nou-se, tecnicamente, não só anti·
quado, como lnsuflcie'nte para as
necessidades da Capital. Conver·
teu-se mesmo em um 'elemento fre·
nador de seu progresso.
Puseram-se, então. os nossos ad·
ministradores a. coleclonar usinas.
Manaus deixou de ser um atratlvo
de turismo, passou a ser como que
um Museu de Eletrlcidade, a ter
máquinas de todos os tipos e épo·
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cas. Usinas demais; eletricidade
de menos, - e da pior qualidade.
E como conseqüência, a escuridão da cidade, sem solução qual·
quer dos seus problemas, desde os
sanitários, dependendo de água e
esgotos, até os de seu desenvolvi·
mento econômico e de bem-estar de
sua população.
Quem, na verdade, se disporá a
montar Indústrias, pequenas ou
grandes, oflc~a.s modestas ou estaleiros de reparos de navios, pe.
quenas carreiras, tendo ao mesmo
tempo que empatar capital neces·
sário para as 11uas at1v1dades, para
fornecimento de energia própria ?
Há uma geração, pràtlcamente,
que a população de Manaus não
sabe o que é poder ver os ·seus fl.
lhos dedicarem·se, à noite, ao estu·
do, numllj cidade com extensa rêde
de escolas primárias, de bons colé·
glos secundários e estabelecimentos de ensino superior que podem
ombrear, sem desdouro, com os
seus slmUares no resto do Pais.
Imagine-se o efeito cumulativo,
os prejuizos, dêsse estado de col·
sas, resultante, para uma popula·
ção, dêsse verdadeiro Impedimento ao estudo e à leitura recreati·
va, na hora que lhes é mais própria, à criação e funcionamento de
serviços de assistência social e hospitalar, ao progresso econômico, a
tôda a coletivldade.
O Sr. Mourilo VWira - Permite
V. Exa. outro· aparte?
O SR. CUNHA MELLO -

Vos·
sa Excelência, nobre Senador Mourão VIeira, me honra com seus
apartes; tanto mais que tem a
maior afinidade com o assunto.

o

Desejo
incluir no discurso de V. Exa. um
nome que· merece todo o nosso res·
peito, pelo multo que fêz e está
faze:pdo em beneficio da luz de
Manaus. Refiro-me ao Dr. Alberto
Rocha, Assessor da Secretaria do
Catete que, desde o primeiro mo·
mento, tem auxlllado tanto o Go·
vêmo do Estado, como a própria
Sr. Mourão Vieira -

Bancada naquilo que agora constitui nosso maior desejo - tornar
o serviço elétrlco de Manaus real·
mente útU à população da nossa
Capital.
O SR. CUNHA mLLO - Recebo o aparte de v. Exa. e o registro no meu discurso como gesto
de reconhecimento ao Dr. Alberto
Rocha, pelos inestimáveis servi·
ços que, há longos tempos, desde
a época em que foi Delegado da
Superlnitendêncla da Valoruação
Econômlca no Rio de Janeiro, vem
prestando a êsse problema da nos·
sa terra.
A essa situação, cada vez mais
angustiosa de nossa capital, afl·
nal. o Sr. Presidente da República,
com a sua ê:lecisão, deu.nos umB>
O.P.A., que vem dar fim à desl·
gualdade de que o Amazonas vi·
niha sendo vitima.
Dai, os · agradecimentos que vi·
mos testemunhar da tribuna do
Senado. Esperamos, agora, que o ,
Sr. Waldir Bouhid, Superlntenden.
te da valorização Económica da
Amazônia, compreenda o que slg·
nlflca para a nossa quêrtda Mar
naus, de tão inesquecíveis tradi.
ções, o cumprimento da memorã·
vel decisão.
A economia amazonense ainda
tem seu apoio na produção de suas
florestas que tem, em Manaus, o
seu beneflcamento e o seu pôrto .de
escoamento.
O que ali ocorre, em matéria de
desenvolvimento econômlco, se re·
fiete, necessàriamente,. em todo o
·
Estado.
Ademais, Sr. Presidente, faz u·
nosso Estado fronteira com diver.
sos países estra.ngeiros, nêles se in·
clulndo aquêles que estão nas vi·
zlnhanças de Rio Branco e Ron·
dônia.
Manaus é o centro natural de
todo o esfôrc;o visando à defesa e
nacionalização de nossas fronte!·
ras, sendo a existência da energia
elétrlca, capaz de ser utilizada ln·
dustrlalmente, em serviços sociais,
enfim, um elemento caracter!stlco
de defesa nacional.
·
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Essas considerações não passarão
por certo, desapercebida.s aos responsáveis pela Valorização da Amazônia. Ao contrário,· deverão induzi-los, sem tergiversações, a cumprir o despacho do Presidente Jus.
celino Kubitschek, incluído, des·
de o dia 8 do corrente, entre os
atos que, devidamente executados,
mais concorrerão para o progresso
do Amazonas, sagrando-o na gra.
tidão de seus filhos. (Muito bem;
m-uito bem. Palmas) •
Durante o discurso do Senhor Cunha Me!lo, o Sr. Filinto Müller deixa a PreslcUncta,
assumindo-a o
Nooaes Fi·
lho.

sr.

O SR. PRESIDENTE - Continua
a hora do Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador
Mem de Sá, segundo orador ins·
crito.

(Lê o
Sr. Presidente, fiado na tolerância de meus nobres colegas, também eu me animo
a versar o tema da Reforma Agrá·
ria, a.fortunadamente agora pôsto
em voga. Que se mantenha a onda,
parece-me essencial para que cheguem à realidade a Reform& e a
Política Agrárias, que o presen·te e
o futuro nos reclamam. Diz mui·
to bem Nestor Duarte que "o trabalho parlamentar não corre, ape·
nas, por .conta da vontade dos congresslsta.s". "Há um estado de es.
pirito e de convicção que precede
o destino e a marcha de uma proposição no Parlamento". Enquanto não se forma êste estado, o trabalho legislativo não encontra seu
curso normal." No caso, mais que
de trabalho legislativo, como exporei adiante, reclamam-se planeja.
mento e continuidade de acão exe·
C'Utiva, para a.s quais o "estado de
espírito", a que se refere o professor baiano, o clima da opinião pública, é essencial.
Louve-se, pois, o Sr. João Goulart que, à testa do PTB. descobriu
finalmente a necessidade da "re-

O SR. MEM DE SA -

seguinte discurso) -

volução branca." com as retormas
de base tão reclamadas, e de há
tanto tempo pelos mais autorizados observadores e doutrinadores
do País, inclusive em seu próprio
partido, como melhor politica que
a rotineira demagogia. dos salárlosminlmos nominais, tragados na voragem inflaCionária, e da pollti·
qulce do empreguismo nos institutos de previdência. Louve-se o PTB,
que se associa ao movimento reformista, embora o fa.ça apenas no
prólogo de uma campanha suces.
sória em que a conquista do eleitorado rural pode ser decisiva. Dirse-á, por isto, impura a iniciativa,
quiçá suspeita e talvez efêmera.
De qualquer forma, aplaudo-a eu
que aprendi, com mestre Machado,
a aceitar as franjas de algodão ou
de sêda da. Igreja do Diabo, porque,
de qualquer forma, ganha a causa
novo ímpeto que mais cedo ou mais
tarde, com a direção das el1tes, se
inteligentes elas forem, sem elas
ou contra elas, será vitoriosa., tal
como foi a da abolição dos escra·
vos negros. E se louvor não nego,
pelo dito, ao sr. João Goulart e
ao PTB, maiores palmas rendo ao
Sr. Jânlo Quadros que, sem nada
fazer, nem dizer, pela. simples som·
bra de seus bigodes, (ainda de bar.
ba feita), assim estimula os competidores, a uns inspirando reformas de base e a outros o equacionamento do problema nordestino.
Prov&do fica, então, que também
entre nós, como para os inglêses,
é' o mêdo geratriz de coragem e
que ao fantasma de JAnto, ainda
antes de encarnar-se na Presidên·
ela, fica devendo o Brasil os ar·
roubos e a agitação fecundos de
que até ontem os pávidos de hoje
se não lembravam.
Os encômlos que não poupo revelam a Importância que empresto ao tema, como tantas vêzes
acentuei dest& tribuna. o desenvolvimento econômlco do Brasil jamais terá assento sólido se lhe tal·
tar a base de uma agricultura
próspera. Industrialização e a ti·
vldade a.grfcola não colidem; em
Pais com as proporções contlnen·

......;

tais do nosso, necessàriamente se
completam, interpenetram, interdependem. Não há indústria urbana sem florescimento rural, pois
não vive o merca.do eita.dino sem
o dos campos, ·como não passam
êstes sem aquêles. Lamento, Senhor Presidente, ser forçado a de·
dllhar teclas cansadas, mas a isto
le.va a desatenção ou .o enfado ofi·
eial diante dos truismos da experiênc'ia.. Também se não cGncebem desenvolvimento, ind:U!striali·
za.ção independência económica,
nesta Lnfusão de velhas novidades
agora rotuladas de nacionalismo,
nada disto se ·concebe sem uma
profunda, prolongada, séria Reforma Agrária que comece por eliml·
nar a.s terras e o latifúndio improdutivos e termine por assentar na
pequena e na média propriedade
a produção rural. Enfeudamento
rural, grande propriedade monocultora junto dos centros urbanos, escravização do ·camponês pela miséria, pela ignorância. e pela doença, cunflitam com o ideal de uma
nação que almeja realizar o bem
comum dentro da justiça. social.
Sr. Presidente. Abalançando-me
ao deba.te de questão de tanta magnitude, limitar-me-e!, para definir
uma posição, a dar ordem e concisão aos comentários que maior
oportunidade apresentam, pôsto
que aqui já conhecidos e repetidos.
Direi, de logo, que, para mim, a
Reforma Agrária deve ser efetivamente, Reforma Agrária - redundância ·cabivel para desfazer a confusão vocabular tão comum entre os
. homens ·cujas discussões amiúde decorrem da falta ou diversidade do
· entendimento emprestado às pala, vra.s.
. Proponho, portanto, que se reserve à expressão "Reforma Agrária",
conteúdo próprio e especifico, ·capaz de discriminá-la do de fórmulas latas ou genéricas como "politica agrária", "assistência social
agrária" e equivalentes.
A palavra "reforma" requer que
se introduza modificação, mais ou
menos profunda, na situação exis-
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. tente. No caso, há de, pois, ser reservada às leis e providências que
alterem ou substituam as que regula.m as relações jurídicas e econõmicas do !homem sôbre a terra,
atualmente em vigor. A denominação Reforma Agrária deve ser conferida, precipua.mente, às leis e
providências que atinjam ao direito de propriedade, e ao sistema
a.gricola vigente, isto é, as referidas relações do homem sôbre a
terra. Aceito, portanto, a definição defendida pelo Professor Nestor Duarte, sem desconhecer 'o perigo das definições, pelo mérito de
precisar os conceitos dentro de linhas claras e lógicas : Reforma
Agrária é a revisão, por diversos
processos de execução, das relações
juridicas e econômieas dos que detêm e trabalham a propriedade ru. ral, com o objetivo de modificar
determinada situação atual do domínio e posse da terra e a distribuição da renda a.gricola".
Esta corajosa nitidez de Idéias
não deve assustar ninguém, além
dos limites do razoável, pois a efetivação delas não exclui, antes
aconselha, a prudência--.no desdobramento dos planos legais e administrativos a ela conducentes. Mas
a prudência, virtude que São Tomás tanto encareceu, jamais deve
servir de ma.nto em que se ocultem
a malicia dos reacionários e, menos ainda, a má fé dos demagogos.
Diga-se, portanto, com sin·ceridade
e, sobretudo, seriedade, que se quer
encetar· uma politica firme, mediante a qual se dê acesso efetivo à
propriedade da terra · agricola aos
que a. trabalham, e, conseqüentemente, se extingam, primeiro e
imediatamente, os latifúndios e
propriedades improdutivos, ou insuficientemente cultivados, situados em locais econômicamente
aproveitáveis e, segundo, se dissemine a pequena e média propriedade policultora, a partir da.s terras circundantes das capitais e cidades populosas e, em geral, · das
zonas de mais ponderável densidade ou pressão . demográfica.
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Não deseja.ndo descer a pormenores, nas. dimensões d~sta oração,
' tenho por' implícito que tal politica terá de leva·r em conta as con. veniências e peC'Uliaridades económicas e agronómicas das regiões,
os interêsses da produção e o tipo
da. explora.ção rural, se agricola ou
pastoril etc.
. Todos os argumentos e todos os
motivos levam a êste objetivo e lar.
ga.mente o justificam, dos econômi. cos aos morais. Principalmente aos
que, por estimarem a propriedade
·um direito natural e um instinto
invencível do homem, assim como
por amarem a liberdade como dom
supremo, recusam a solução que o
socialismo oferece.

o Sr. Cunha Mello - Estou inteiramente de acôrdo com V. Exa.
A Reforma Agrária, porém, deve,
sobretudo, obedecer ao problema do
cooperativismo.
O SR. MEM DE SA dos meios.

Será um

O Sr. CUnha Mello - O mais lm·

porta.nte.
O SR. MEM DE SA - A Refor. ma Agrária, diz respeito às relações da propriedade. O coopera.ti·
vismo será meio de realização de
uma politica agrária, que assenta
. na Reforma. Agrária.

o Sr. Padre Calazana - Permite
o nobre orador um aparte ?
O SR. MEM DE SA - Com muito prazer.

o Sr. Padre Calazans - Estou
· ouvindo, com muita atenção, a bri·
· lhante oração de V. Exa. lllsse é,
evidentemente, um capitulo de
grande importância para a vida
da Nação; e deve ser tratado com
consciência, cuidado e responsabi·
Jidade exigidos. · li: o tipo do tema
que não comporta. demagogia, porque constituiria um crime contra
o Brasil. O ilustre colega, coloca o
problema com muita sabedoria e,
sobretudo, com aquela prudência a

que acabou de aludir, citando Sa.nto Tomás de Aquino, segundo o qual
há uma prudência que é virtude,
e outra, que é covardia. Acredito,
nobre Senador, que para se alcançar, realmente, o objetivo da Reforma Agrária, impõe-se a descentralização do Poder, não só para
se conseguir uma vivência autênti·
ca de .Democracia, mas para a. realização do programa que V. Exa.
traçou no seu discurso, incluindo
as peculiaridades de C'ada região.
São Paulo está inicia.ndo trabalho
nesse sentido, no Govêrno do Professor Carlos Alberto de Carvalho
Pinto, com êsse cuidado, essa prudência e experiência, sem nenh:t·
ma característica demagógica, antes com a consciência de estadista digno, voltado para a sua terra
e para o Brasil. Teniho a impressão de que todos os estudos apre·
sentados sôbre êsse tema hão de
favorecer e enriquecer a. Democracia e a Paz em nosso Pais.

O SR. MEM DE SA - Multo
agradecido pelo brilhante aparte
de V. Exa. Permito-me, porém,
uma retlficação. O eminente Go·
vernador de São Paulo realiza, a.
meu ver, lntellgente politica agrária; não está fazendo, no entanto,
Reforma Agrária.
O Sr. Padre Calazans - Realiza
a primeira fase do trabalho.
O SR. :MEM DE SA - Prossigo,
Sr. Presidente.
Porque julgamos bom e fecundo
o Instituto da propriedade privada
da terra., lógica e forçosamente devemos exigir que tal direito não
seja privilégio de uma minoria,
mas, ao Invés, se estenda ao maior
número passivei de famillas. "Isto
transparece - ensina o eminente
Professor Ernanl Flori, da Facul·
dade de Filosofia de Pôrto Alegre
- já nos fundamentos m€tafis1cos da propriedade : o "ter" é um
prolongamento do "ser", e a êste
subordinado; o homem "tem" para
"ser"; não "é" para "ter". Aflr.
mando que "da própria. natureza
das coisas e do homem brota a Ir-

1

í

-

rompivel relação entre liberdade e
propriedade", o ilustre pensador
riograndense cita t~sta admirável
passagem de Jacques Leclerq :
"Isto nos leva ao argumento fun·
damental em favor do direito de
propriedade. A propriedade é uma
garantia essencial da dignidade hu·
mana. Para que um homem possa
se desenvolver hu'ma.namente, pre·
·cisa de uma certa liberdade e uma
certa segurança. Uma. e outra não
lhe são garantidas senão pela pro·
priedade".
A difusão da propriedade, me·
dia.nte a divisão das terras impro·
dutivas ou mal aproveitadas e o
parcelamento progressivo das grandes explorações monocultoras, o
alargamento do número das pro·
priedades médias e pequena.s e, do
mesmo passo, da policultura e das
lavouras de subsistência, eapazes
de máximo aproveitamento e da
maior produtividade através do
trabalho das faml11as camponesas
- não corresponde apenas aos ln·
terêsses da economia e do desenvolvimento nacional, pelo aumento
da riqueza e da expansão e forta·
leclmento do poder aquisitlvo do
mercado interno. Isto responde,
como foi dito, a um imperativo
de humanidade e justiça social,
sendo ainda funda.mental para o
bem comum e a dignidade da. pessoa humana. 11: que a propriedade,
se de um lado é garantia de li·
berdade e de aperfeiçoamento dos
homens, de outro se torna quando
dema•lada. fonte de poder e de
opressão de uns sôbre outros. A
paz. e o equ111brio social. a prosperidade com eqülda.de. reclamam,
portanto, QUe êste direito não se
· exerctte além de justos limites,
para evitar QUe se converta em
abuso e matriz de exploração de
minorias privilegiadas contra maloriaq escra.vizadas. As nações que
almejarem combater eficientemente o socialismo - e, sobretudo, o
comunismo marxista - não poderão seguir outro roteiro que o da.
regulamentação da propriedade,
especialmente a da terra, assegu-
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ra·ndo a sua divisão equitativa até
o ponto em que a fragmentação
não se torne ant1-econ0mlca. O
ideal será que todo trabalhador
rural tenha acesso a propriedade
de "dimensões domésticas" em que
e de que possa viver com sua fa.
milla.". ora, no Brasil, mostram
os rec-enseamentos que 70 por cento da área dos estabelecimentos
agricolas pertencem a 7 por cento
dos proprietários, evidenciando ·a
que incomensurável distância nos
encontramos de uma situação de
equ111brio e justiça e de uma base
agricola capaz de assegurar o de·
senvolvimento industrial e econômlco do Pais. Não é de admirar,
por via de conseqüêncta, que em
largas zonas bras1le1ras, o traballhador rural, entre nós, sofra uma
existência intra-humana de miséria fisica, de atraso e embotamen.
to intelectual e de abandono moral que o reduz à condição de pária, explorado e rejeitado pela co·
letividade como se homem · livre
não fôsse, antes, servo da gleba.
Mas se, por tôdas as razões, a
Reforma Agrária se faz imperatl.
va. igualmente óbv.io · é que seja
empreendida. com firmeza na execução de um plano de prudente
desdobramento. As sugestões do
projeto Nestor Duarte, apresentado em . 1947, as "dlretrizes para
uma Reforma Agrária no Brasll", ·
de autoria do Sr. Pompeu Accloly
Borges, esposadas pelo Sr. Getúlio
Varga.s em 1952, são pontos de par.
tida excelentes, desde que não
abandonadas depois de aplaudidas,
como até o ))resente.
A elaboração de dois ou três di·
plomas legais será nec-essária, sem
esquecer o referente a um estatuto do tra.balhador rural e o que
regule os arrendamentos de terra,
adequados ao nosso meio. Mas in·
dispensável se não me afigura reforma ou emenda constitucional,
para o desiderato.
O Sr. Padre Calazans - Permite
V. Exa. outro aparte?
O SR. MEM DE SA - Com prazer.
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O Sr. Pa.dre Calazans - Tal a
excelência com que coloca V. Exa.
o tema, que nos convida a. medi·
tar, ·com certa gravlçlade, sõbre
nossa responsabUldade. li: lmpossivel alcançar vivência da Demo·
cracla e da Llberda.de, sem que os
homens obtenham os primeiros df.
reltos de ordem natural, para terem os. segundos. O que se dá com
a terra, no Brasll, é exatamente o
que se dá com a casa, que é um
direito fundamenta.! da criatura
humana. Não se entende um casal
de pássaros sem ninho, nem um
casal de feras sem sua furna. Em
cidades com quinhentas a seiscentas m1l famil1as, talvez cem mü,
num cálculo exagerado, tenham
telhado para cobrir o fruto do seu
amor. Quando abrimos as Escrl·
turas e a BlbUa, encontramos a
sentença na qual se funda, de certo modo, não o sentido reUgioso,
mas o sentido metafisico, ontoló·
gico, dêsse direito a que V. Exa.
se referia. Se quisermos a realização do cristianismo vivo; se quisermos uma. civillzação realmente
humana, e não inumana como a temos: se quisermos alcançar uma
autenticidade democrática, impõese, realmente, duas reformas de
bases fundamentais, que dizem respeito a.os mais estritos direitos do
homem. o de ordem natural, qual
seja a Reforma Agrária, e a possibUldade de o homem alcançar a
posse da sua própria ca.sa. Hoje,
um cidadão não tem sequer como
realizar, salvo por favores e previdência do Estado. a posse do terreno, que não é tõda a posse porque ainda lhe falta o telhado para
cobrir os frutos do seu amor. A
cada um de nós cabe o dever de
examinar ·Com seriedade, com sabedoria e prudência. êsse problema,
para aue possamos conquistar a liberdade que todos pregamos e desejamos, o fruto dessa Uberdade
que é o amparo da famfiia.
O SR. MEM DE SA - Agradecido, mais uma vez, por intervenções de V. Exa. que abrlllhantam e
tornam apreciável meu discurso.

te

o

Sr. Attílto Vivacqua - Perml·

v.

Exa. um aparte?
O SR. MEM DE SA· - Com muita honra.
o Sr. Attílto Vtvacqua - Sem
dúvida, êsse assunto é dos mais
importantes, e está sendo versado
por v. Exa., uma das mais emi·
nentes e autorizadas figuras do
Parlamento Nacional.
O SR. MEM DE SA - Bondade
e fidalguia de Vossa Excelência..
0 sr. Attílio Vivacqua -

Não se

pode tratar de Reforma Agrárl_a.
carecemos de lei de organiz~o
agrária dentro da qual flgurarao
a.s dis~slções referentes ao parcelamento das terras p~odutivas e,
também, de uma revisao do nosso
regime territorial. Dentro do quadro plenamente variável e vasto
das nossas diversas zonas ecológi·
cas é que temos que estudar quais
são' realmente aquelas 9-ue devem
comportar iste ou aquele regime
de propriedade. Nada adiantará
uma Reforma Agrária, no sentido
de que se tem coglta.do - e que
não é a preconizada por V. Exa.
_ se não tivermos uma estrutura
agricola capaz de atender às necessidades de a.sslstência financeira,
de assistência sanitária, de assistência técnica, articuladas com
a estruturação dos meios de transportes, preços minlmos etc. Precisamente dentro dessa estru·
tura é que temos de estabelecer as
normas . para. a chamada divisão
tt:>rritorlal, a· qual, P_!lra mim, ~ secundária e pressupoe todos esses
fundamentos. A matéria é, por
isso mesmo, multo mais complexa do que uma simples lei reguladora da redistribuição da. terra,
que não se pode realizar sem êsses
elementos prlm~cials.
O SR. MEM DE SA - Multo
agradecido pelo subsidio que Vos·
sa Excelência traz.
Dizia eu. Sr. Presidente, que não
considero Indispensável para o objetlvo, reforma.. ou emenda. cons.
tltuclonal. (Lenào)

....:. 4:.!6O essenci!W, já a Carta de 1946
assegurou, ao. autorizar a desapropriação por lnterêsse social, Inclusive e expressamente para promover ·a justa distribuição da propriedade. Preconiza.se agora. a emen. da com o fim de permitir que esta
espécie de desapropriação se faça
sem obediência à cláusula da "pré: via e justa indenização em dinheiro", de forma a suavizar, em detrimento dos proprietários atuals,
os ônus da reforma para o Erário.
Não dizendo, porém, tal providência, com o âmago do problema, sua
discussão traz o risco de protelar,
se não perder as que são instantes e ln dispensáveis a.o longo do
debate de sua conveniência ou de
sua justiça. Urgentes e Indispensáveis são as de caráter · administrativo, próprias do Poder Executivo.
O Sr. Argemtro de Figueiredo -

·Permite V. Exa. um aparte ?
O SR. MEM DE SA - Com todo
·o prazer.
O Sr. Argemiro de Figueiredo -

Ouço com a maior atenção o bri·
lhante cllscurso de V. Exa., e faço
justiça ao critério nêle demonstrado. Estamos, é fato, numa fase
pré·eleitoral, e longe de mim pen·
sar que V. Exa., com a sua exC'e·
· lente oração faz politica demagó·
·. glca, pleiteando a Reforma Agrá. ria do ponto de vista em. que
. se coloca.
O SR. MEM DE SA - Critico
justamente os que lançam mão da
. pretendida Reforma Agrária com
·êsse objetlvo.
O Sr. Argemiro tZe Figueiredo A colaboração que 'V. Exa. traz ao
assunto é da.s mais Importantes e,
·naturalmente, tão sincera quanto
a que os Ilustres colegas, de outros
partidos, têm trazido.

O SR. MEM DE SA lhes justiça.

Rendo·

O Sr. Argemiro de Figueiruáo Num ponto, entretanto, data venta,
discordo de V. Exa. Embora o no'bre colega coloque multo bem a.
questão, pois o · problema é realmente êsse - a Reforma Agrária
tem que envolver, em síntese, a valorização da terra, a valorização
do homem e o acesso fácll do rurl·
cola à propriedade onde trabalha
- V. Exa. hâ·de convir que ·seria
Impossível chegarmos a êsse desideratum, a essa meta que todos
julgamos necessário atingir, sem a
modificação do dispositivo constitucional que manda indenlza.r pelo
justo valor, pelo valor atual, a gleba desapropriada, quando a desapropriação se faz sob o funda.mento do interêsse social. Imagine Vossa Excelência se seria passive! ao
Poder Público. aos Estados, à União
ou aos Municípios realizarem a ·desapropriação, sob o fundamento do
interêsse sacia.!, no regime de indenlzação fixado na Carta Magna e
firmado, também, pela jurlsprudênC'Ia do Supremo Tribunal Federal.
11: dificll, e creio mesmo que ficaremos num campo inteiramente
utópico, se não conseguirmos modificar. dentro de critério justo e
ra.zoável, o dispositivo constitucional que regula a espécie. O Erá·
rio seria absolutamente Insuficiente para atender às lndenlzações
motivadas pelo interêsse social e
reC'lamadas pela adoção de polít!.
ca da Reforma Agrária, que todos
preconizamos.
O SR. MEM DE SA - Não es·
tau longe de concordar com Vossa Excelência; declaro, apenas, e o
nobre colega conco_rdarâ comigo,
que essa. reforma nao é essencial;
não diz com o âmago do problema,
e. sim, . com o aspecto de conveniência, de exeqüibllldade e de eco·
nomla para o Estado.
O Sr. Argemiro de Figueiredo -

Perfeitamente.

O SR.. MEM DE SA - Dentro
da Constituição atual é possivel
reallzar,se essa reforma, porque é
a.penas um aspecto, como v; Exa.
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frisou, de conveniência colateral. desapropriação. Não nego, absoluVou adiante, e, se o nobre colega tamente, a necessidade de exprome honrar ainda com a atenção · priar terras que, do ponto de visque tanto me desvanece, verá que ta social, ·não estão prestando serconsidero essa a menor parcela viços à sociedade. Antes, porém,
que requer a. Reforma da Politica é preciso que o Govêrno dê o
Agrária.·
exemplo, fazendo o aproveitamento integral daquela.s que, na maioO Sr. A.rgemtro àe Figueiredo ria, desconhooe a extensão.
Antes de prosseguir V. Exa. no seu
discurso, permita-me dizer que a
O SR. MEM DE SA - Outra proinden1zação não pode ser parte ln· vidência - não quis descer a êsses
tegrante do que C'onst!tui especifi- pormenores por não dispor de temcamente a Reforma Agrária, é con- po - seria. a valorização das terdição substancial. Sem adoção e ras. Depois de fazer obras que as
manutenção do que estabelece a. valorizem - como é o caso da BaiConstituição, nessa parte tomar-se- xada Fluminense - essas terras
á inteiramente Impraticável qual- inúteis, altamente beneficiadas
pelo Estado, devem ser desaproquer reforma que se preconize.
priadas pelo justo valor, mediante
O SR. MEM DE SA - Carece- indenização.
mos, para a Reforma e a Politica
O Sr. Fernandes Távora - PerAgrárias, reclamadas, antes de
nada mais, de uma revolução no mite V. Exa. um aparte ?
govêmo do Pais, de uma revoluO SR. MEM DE SA - Com todo
ção na mentalldade dos governano
prazer.
tes, a. fim de que êles não continuem supondo que os problemas da
Fernandes Távora - O mesterra se resolvem com a constru- moO Sr.
sucedeu
no Nordeste. O D.N.
ção de cidades.
o.c.s. mandou construir barragens
O Sr. Paulo Fernandes - Permi- de adto potencial, para fazer a Irrigação das terras, que continuate V. Exa. um aparte ?
ram com os antigos proprietários.
:S:stes
as irrigam e trabalham quanO SR. MEM DE SA - Com prado
querem.
São assim valorizadas
zer.
pelo dinheiro da União, ma.s ·não
O Sr. Paulo Fernandes - Desejo aproveitadas. O Govêmo deveria,
apenas acentu!br que a propósito primeiro,
tê-Ias desapropriado.
do debate que o nobre colega tra- Trabalhou no solo alheio e, afinal
vou com o Uustre Lider trabalhis- de contas, nada conseguiu.
ta - já que vai entrar em outro
O SR. MEM DE SA - Multo
terreno - estou de pleno acôrdo
agra.decldo
a Vossa Excelência.
com v. Exa. quando declara que
Estou
fugindo
de pormenores,
a Reforma. Agrária no Pais pode
porque
o
assunto
é
tão amplo que,
ser Iniciada com os meios de que
se
não
ficarmos
apenas
aflorandispomos, inclusive C'om os recursos previstos na Carta Magna, e do as linhas mestras, nos perderenesse sentido, tive oportunidade de mos nos debates.
me pronunciar no Senado. LembraO Sr. Coimbra Bueno - Permiria ainda a recente declara,.ção do te V. Exa. um aparte ?
Sr. Ministro da <Agricultura, de que
o maior Iatlfundlárlo é o próprio
O SR. MEM DE SA - Com mulMl·nlstério. Segundo parece, nem to prazer.
mesmo o Govêrno tem conhecimenO Sr. Coimbra Bueno - Situou
to das terras que possui. O aproveitamento delas seria, portanto, V. Exa. a obra de !Brasll!a como a
um dos primeiros passos, antes da da construção de uma simples c!-
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dade, ponto de vista inteiramente
diverso do que defendo. Usou a
palavra "revolução" e, por isso, pediria a atenção de V. Exa., com seu
espírito atilado, para a possivel revolução em tôrno da ocupação hu·
mana das terras e do seu aproveitamento real, o que talvez possa.
ser objeto de cogitações na hora
em que transferirmos os brasilei·
ros, ora enquistadoS no litoral e
com as costas voltadas para qua,.
tro quintos do nosso território, para
um cantata com a terra, após
ocupá-la. Nos Estados Centrais,
áreas completamente a.bandonadas, devolutas, estão em mãos dos
Governos. Infelizmente - peço a
atenção de v. Exa. para o ponto
- é essa uma das razões por que
Brasilia é combatida. No momento, os Estados Centrais, como acen·
tuei, são latifundiários; agora, estão as terras passando para a posse de latifundiários do asfa.l to,
atrapalhando, assim, a revolução
pacífica e branca que se poderia
levar a vante à base de Bra.silia,
com o aproveitamento dessas gle·
bas até agora em mãos de Gover·
nos estaduais e, ultimamente, repito, em poder de latifundiários
privados.
O SR. MlEM DE SA Muito
agradecido a Vossa Excelência.
Uma politica de valorização do
homem e de produtividade da terra requer a Reforma Agrária, recla..
ma o acesso do trabalhador à propriedade rural, mas, concomitante
e evidentemente, impõe a coordenação dos múltiplos órgãos admi·
nistrativos existentes, na execução
continuada de um complexo pla·
nejamento. Tal como a constru·
ção de uma Capital, esta é emprêsa para. uma. geração. E não direi
que esta é mil vêzes mais importante que aquela, para não bulir
na vespeira da intolerância "mudancista".
Porque é imprescindivel prepa.
ra.r, assistir e aparelhar o homem
a quem se entrega a propriedade
da terra . para fazê-la produzir ao

máximo, em seu benefício e no da
sociedade. Atualmente, temos tudo
no papel e n•ada na prática. órgãos
e leis nos não faltam, sobejam;
falta sim, quase até a inexistên·
cia, orientação e vontade governamentais, com verbas adequadas e
não congeladas, com pessoal capaz
c devidamente pago.
O Sr. Cunha Mello V. Exa. um aparte ?

Permite

O SR. MEM DE SA - Com pra·
zer.
O Sr. Cunha Mello - V. Exa. há
de convir que, na própria. Constl·
tuição da República, são traçadas
regras sôbre as relações do homem
com a terra, princípios primordiais
da Reforma Agrária.
O SR. MEM DE SA - V. Exa..
corrobora, com autoridade que nin·
guém lhe contesta, o que há pouco afirmamos : não precisamos
modifica,r a Constituição para realizar a Reforma Agrária. Justamen•
te êste o meu ponto de vista.
Hoje, dentro do quadro lega.! vi·
gente, sabemos que a agricultura,
não só é desajudada oü' esquecida,
mas perseguida e espoliada. Der·
ramam-se favores cambia.is e fis·
cais .sôbre a indústria, especialmente a de automóveis, enquanto
se negam · as mais rudimentares
medidas para. o fornecimento de
tratores, máquinas, adubos, insetl·
cidas, sementes, reprodutores aos
homens da agricultura. Para que
uma Reforma Agrária não se torne em tumulto estéril que perturbe a produção e revolte os próprios
traba.l~adores por ela favorecidos,
muito mais, inoomensuràvelmente
mais que isto, se faz imperativo.
Para .a produtividade da terra,
como para a de qualquer setor económico, os fatôres qualifica,tlvos
da população sobrelevam, a perder
de vista, os quantitativos. Lá está.
o Japão, com uma área de terra
arável inferior a 20 por cento da
sua superficle; lá está a Suíça., de
natureza madrasta, lá estão a Alemanha e a Noruega, mostrando de
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quanto é capaz um povo capaz,
isto é, com saúde, higiene, educação e assistência, no11tras palavras,
com tudo aquilo q11e falece ao tra·
balhador rural brasllelro e que lhe
precisamos dar junto com a terra.,
a fim de que a terra ·não lhe sirva
apenas de derradeira. morada.
Repito que temos os órgãos e
até· multas das leis neC'essárlas a.o
cometimento. Temos um Ministério da Agricultura, mas sem organização, nem aparelhamento, nem
pessoal, com dotações miseráveis
que ainda são congeladas nos pia·
nos de economia, enq11anto se ad·
quire um porta-aviões obsoleto e
se prepara uma aviação naval.
Como temos um Ministério da Baú·
de e um de EduclhÇão. O titular
dêste informa que o defir:it de escolas para crianças até 11 111nos
atinge a 30% da pop!lla.ção dessa
idade (2.500.000 em números redondos), havendo 5.775.000 crianças a,té 14 anos e 8,600.000 até 18
anos sem estabelecimentos de en·
sino. E para êste Pais imenso
dispomos de 5.000 agrônomos a
distribuir pelas carências da União,
dos Estados e dos :Municiplos. De
médicos, dentistas, farmacêuticos
e enfermeiros, não sã.o menores as
deflciêncla,s no Interior e apenas
estas indicações bastam para re·
lembrar a situação de doenças, ver·
mlnoses, endemlas e analfabetismú
que caracterizam nosso meio rura.l.
Além dos :Ministérios. temos, para
exemplificar, o INIC, que, como
sugere o nome, não só é Instituto
de Imigração, como de coloniza.
ção, munido de uma legislação que
lhe recomenda a realização de eo·
lônias agrícolas. A fórmula das
colônias-escolas, onde os trabalha·
dores rurais recebam ensino, assistência e preparação para se torna·
rem proprietários, já. era. a tese
de Teixeira de Freitas e deve aer
sempre das mais fecundas em re·
sultados. :Mas as verbas totais do
INIC, êstc ano, antes e parcial·
mente geladas, iam a. 300 milhões,
com o encargo, entre muitos ou·
tros, de . manter três dezenas de

núcleos coloniais. Temos, também,
em brumas e em bons pro·
positos, o Serviço Social Rllral,
mais no papel que nas esperanças.
Tivemos, e temos ainda., embora
vegetando, uma Campanha Na.clonal de Educação Rural, concebida
e lançada pelo assessor técnico do
Senado, Sr. J. Artur Rios, que, ape.
sa,r de quase grotesto calvário per·
corrido, desde seus dias iniciais,
serve para comprovar as imensas
possibllldades que encerram e o grau
de idealismo que despertam as inl·
ciativas generosas em favor do ale·
vantamento material e profissional
de nossos campesinos. Mas seria
inj11stiça não ressaltar, especial·
mente, as posslbi11da,des da ABCAB
(Ass. Bras. de Crédito e Asslstên·
ela Rural) que, ainda com exlguos
recursos, tem admiràvelmente demonstrado o que pode ser feito e
que frutos propiciar a orientação,
o contrôle e a assistência ao pe.
queno agricultor, em matéria de
crédito. :Mais poderosos que êstes,
porém, é desde já, o CREAI ,....
Carteira de Crédito Agrlcola e IJI.
dustrial - e será, quando pôsto
em ação, o COLON - carteira
de Colonização - ambos do B.B.
Disporá esta do capital de um bi·
!hão de cruzeiros para, financiar
a colonização promovida por par•
·ticu!ares, o que parece um comê~
modesto, porém promissor, se devi·
damente ampliado; De tudo, o que
de mais positivo existe, hoje, apesar dos pesares, é a Carteira c1t
Crédito Agrícola.. Entretanto, os
dados do último balanço do B.B.
(relativos a 1958) denotam, do mesmo passo, o vulto imenso dos recllrsos crediticios que uma politica
agrária eficaz está a exigir e como
os financiamentos dàquela Clllrle1·
ra estão longe de satisfazer tais
finalidades. Diz o relatório que,
no ano findo ela concedeu 19,5 bi·
lhões para o setor agrícola, 5,2
para o pecuário e 1,4 para o das
cooperativas. Para a melhoria dos
sistemas de exploração e com apa·
rclihamento de Imóveis, porém, sQ.
mente 1,6 bilhões (.ainda assim,
mais 400 milhões que em 57) . Ora,
e~volto
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aquêles financiamentos foram ab·
sorvidos principalmente pelo café
(6,5), arroz (2,9), cana de açúcar
(2,2) e trigo (1,8) , revelando que
quatro culturas em que preponde·
ra a grande propriedade, perfize.
ram 70% do total do fina.nciamen·
to agricola. Para tôdas as demais
(incluindo a do algodão, com 890
milhões) tocaram apenas 6 bilhões.
Ass!nale·se, por fim, que o documen·
to lisamente confessa. haverem os
recursos para esta atividade pro·
manado quase exclusivamente da
carteira de Redescontas, o que quer
dizer - de emissões. Noutras pa·
lavras : o esta.belecimento oficial
de crédito despendeu cêrca de 20
bilhões para financiar sofrivel·
mente quatro safras, sendo mini·
mo o que aplicou em melhoria de
sistema e aparelhamento das explora.ções e insignificante o que
atribuiu às pequenas propriedades
rurais. :1!: sabido que os bancos particulares, de depósitos e descontos,
também . somente atendem, e precàriamente, ao financiamento de
safras, e, em magna. parte, aos
grandes proprietários. Depreendase, do exposto, o vulto de capitais
e de créditos que uma política
agrária de distribuição de proprie·
dade e de incremento real da produtividade da pequena e da. média
emprêsa rural policultora há de
reclamar. Isto é: capitais e créditos, não apenas para financiamento de safra.s, mas para, em prazos médios e juros módicos, permitir. a aquisição de máquinas e instrumental agricola, adubos e se. mentes, como a construção de benfeitorias e a compra de ventres e
reprodutores. Donde tirâ-los ? No
papel, Sr. Presidente, houve de
onde haurir pelo menos um bom
comêço para a deseja.da politica
agrária. No papel houve, e ainda há, uma Lei. a de n.0 2.145, de
29-12·1953, que deu consagração ao
sistema dos ágios, da famosa Instrução 70, mandando o § 2.0 de seu
art. 9, que as sobretaxas se destinassem, em ordem ele prioridade :
l,O· ao pagamento ·de bonifica·

ções aos exportadores; 2. 0 - à
regula.rização de operações cam·
bials readizadas antes desta lei, por
conta do Tesouro, e 3.0 - ao fi·
nanciamento, a longo prazo e ju·
ros baixos, da modernização dos
métodos da produção agricola e
recupera~o da lavoura na.cional
e ainda à compra de sementes,
adubos, inseticidas, máquinas e
utenslllos para emprêgo na lavou·
ra. N'o papel ficou também o decreto de 23 de junho de 1954 que
instituiu o Conselho Na.c!onal de
Administração dos Empréstimos
Rurais, nat!-morto e puro ·Como
uma virgem antiga.
Ora, Sr. Presidente, o boletim da
SUM:OC de março último manifes·
ta que, desde a Instrução 70, em
1953, até 31 de dezembro último,
arrecadou o Govêmo o total de
294,3 bilhões de cruzeiros, a titulo
de ágios (sendo que 103,4 bilhões .
só em 14158) tendo a.pllcado em
bonificações às exportações, no
mesmo periodo, 200,6 bllhões, do
que resulta um saldo de 93,7 bi·
lhões. Dêste saldo, descontada a
quantia. para a. regularização da.s
operações cambiais realizadas an- ·
tes da Lei n.0 2.145, o restante deveria ser destina.do: a) - para
o Fundo de Pavimentação, por fôrça da Lei n.o 2.698, de 27-12 955.
que alterou parcialmente o art. 9. 0
daquela, reservando 30 por cento
dos ágios sôbre combustiveis para
êste Fundo.
A respeito dêsse fundo, aliás, o
Senador Coimbra Bueno, há poucos dia.s, mostrou C'Omo estava sendo ludibriada a lei. Há. um atraso
de um bilhão de cruzeiros, que impede o cumprimento do prescrito
em lei.
b) Para a modernização dos
métodos da produção agricola e da
lavoura nacional - como a.cima
foi citado. Seria., bem é de ver, um
excelente principio, de muitos bilhões de cruzeiros, especialmente
se o critério da aplicação de tais
recursos levasse em atenção o fa·
vorecimento da justa distribuição
da propr!eda.de rural, consoante o
ordenamento constitucional, ampa.
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rando e incentivando a .pequena
emprêsa agrícola, pela preparação
de seu dono, isto é, pela valorização
do homem para o aumento da produtividade da terra.
Da sumária exposição aqui esboçada, penso cabíveis as seguintes
observações fina.is :
1.o A politica e a Reforma Agrárias que o desenvolvimento econômico e o equilíbrio e a justiça. social impõem para o Brasil, carece
menos de legislação que de uma
mentalidade nova de seus dirigentes, ca.paz de fixar e executar um
plano de ação governamental de
profundidade e longa duração,
com a coordenação e a 'eficiência
dos·vários órgãos encarregados de
enfrentar· o problema harmoniosamente, em sua.s bases humanas,
econômicas e sociais. A emenda à
Constituição, na matéria, se aconselhável em certos casos, como o
do latifúndio improdutivo, não é
essencial, e pode trazer o risco de
tumultuar e protelar as soluções
imperiosas em debates apa,ixonados e tramitação legislativa difícil.
2. 0 A probidade política manda
que se esclareça a opinião pública
e, sobretudo os meios rurais interessados, fa.zendo-os · compreender
que a politica e a Reforma Agrárias reclamadas não são remédios
imediatos para os sofrimentos
atuals do povo, sacrificado por uma
politica de desenvolvimento urba,no e Industrial, em ritmo descompassado e alimentado pela inflação, sem falar na alucinação de
IBrasilla. Ao contrário, a justa
distribuição dlll propriedade rural,
o acesso da terra a quem a cultiva, a preparação física e técnica
do rurícola para a boa produtividade lllgrlcola, exigem multo tempo e dinheiro multo, orga,nlzação e
aparelhamento administrativos, se·
riedade e continuidade de propósitos. A menor despesa será a da
desapropriação das terras,- cotejar
da com a das medidas que a tornarão proveitosa e não perturba·
dora.

3.° Criminosa será, portanto, a
demagoglll! que cuide transformar
uma ·causa redentora, em mero
expediente eleitoral em véspera de
campanha sucessória. Para ressaltar êste aspecto, nem se faz mls· ·
ter relembrll!r o desespêro a que ·
novas decepções podem arrastar :
populações rurais já exasperadas :
pela miséria. Basta apontar o
custo e o perigo que envolvem uma
providência imediata, indispensável, mas apenas preliminar ao pia-.
nejamento da politica e da Reforma Agrárias. Refiro-me ao Recenseamento de 1960, lmpôsto pela..
lei e pela conveniência que, entre
outros méritos, deve fornecer sub·
sldios essenciais para a atuaJiza.
ção do conhecimento de nossa situação agro-pastoril. Em 2 ou 3
bllhões de cruzeiros se estima esta
operação e, em ta.! sentido, já exls- ·
te projeto na Câmara dos · Deputados, aguardando elaboração em
tempo oportuno sob pena de não·
realizar-se o Censo. Indaga-se, porém, com razão: - a) se o IBGE·
está, no momento, ea.pacitado a
realizar com êxito um trabalho de
tal envergadura, depois dos venda·
vais que o tem agitado desde que
dispersa a admirável equipe que o
estruturou, sob a inspiração de Te!.
xeira de Freitas e a presldênci~ de
Macedo Soares; b) - se a rêde·
das agências estatísticas e o exér·
cito dos recenseadores, nutridos
por 2 ou 3 bilhões de cruzeiros, não
podem ser desvlrtu~dos para firia· ·
!idades eleitorais mais do que es- ·
púria.s, num ano de eleições. For·
mulo tais inquietações, sem visa'
das pessoais; apenas diante do que
tem freqüentemente veiculado a
imprensa e a fim de sublinhar os
riscos que correm, no Brasil de·
nossos dias, até as m.edidas preparatórias de uma Reforma Agrâ·
ria honesta. Imaginem-se, dai. os
perigos, males e mazelas, mil vêzes
maiores, que podem surgir na aplicação das verbas e créditos, como,
especialmente, nas desapropriaÇões
de terras e sua distribuição, Se os
processos inveterados da má admi·
n!stração e as perseguições lnlquas
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do fa.cciosismo não forem banidos
da execução do planejamento que
se adotar para a politica agrária.
4.0 Repita-se, aqui, o que a ou·
tros pr{)pósitos tenho afirmado :
- a Politica .e a Reforma .Agrá·
rias, como qualquer outra refor·
ma ou politica, depende, no mo·
men.to, da preliminar que é o saneamento financeiro e monetário.
Sem êste saneamento, as inversões que ela reclama, aomaodas às
demais exigências da administração pública, acabariam de sufocar
o povo, a começar pelas camadas
mais sacrificadas - que são as
das áreas de mais acentuado subdesenvolvimento coincidentes com
as da maior concentração do latifúndio e das pressáj!s demográficas - A politica de · contenção
drástica de despesas improdutivas,
como as militares (e o exemplo
do porta-aviões e o da aviação na.val devem ser repisados) e das despesas do pessoal, bem como a de
prudente dosagem nos investimentos, ·sobretudo··os adiáveis e os delirantes como Brasflla, que conduza
ao· equUibrio orçamentário e à estabilidade da moeda - tem de
acompanhar qualquer programa
de ação esclarecida e fecunda.
5.0 Tudo será possivel, portanto,
se e na medida em que formos
capazes de realizar uma verdadeira revolução, sem barbas. nem san.
gue, na mentalidade e na alma
dos governantes, os que ai estão,
com o que fizeram e eomo o fize.
ram, se"em para dar idéia do alcance e da profundidade desta revolução branca que a Reforma
Agrária e tôdas as outras medidas
fundamentais estão a exigir dos
homens que hão de vir, se ainda
nutrimos a esperança de salvar
o Brasil dentro da paz socia.l, para
a realização· do bem comum e de
seus alcandorados destinos. (Mut.
to bem; muito bem.

Palmas>.

.. Durante o discurao do Senhor ,Mem de Sá, o· Sr. Novaes Filho deixa a Presidên·
ela, reassumindo-a o Sr. Fflfn.
to Miiller.

O SR. PRESIDENTE - :Está fin·
da a hora do Expediente.
Devo comunicar ao Senado que
fui ontem procurado pelo nobre
Deputado Ranierl Mazzlli, Presi·
dente da Câmara dos Deputados,
que me fêz apêlo no sentido de
transferir para a noite, os vetos
marcados para sessões vespertinas,
pois a circunstância de o Congres·
so estar-se reunindo à tarde tem
trazido perturbações à Ordem do
Dia da Câmara dos Deputados e
também a.o aspecto politico.
Atendendo à solicitação formulada por S. Exa., esta Presidência resolveu transferir para as 21 horas
dos dias 26 de maio e 2 de junho
do ano em curso, as sessões con·
juntas que havlarm sido convocadas para as 14 horas dêsses dias,
para a apreciação de vetos presidenciais, mantidas as Ordens do
Dia já estabelecidas e divulgadas.
Sõbre a mesa, requerimentos de
Informações que vão ser lidos.
São lidos e deferidos os .seguintes
UQtmUIIEN'l'O

N.o 111, de 1959
Requeiro, nos têrmos do Regimento Interno, ouvido o Plenário, .sejam solicitadas ao Poder Executivo, através do Ministério da· Fa·
zenda, do Ministério da Agricultura - (Departamento Nacional
da Produção Mineral) - e da Comissão do Plano do Carvão Nacional, as seguintes Informações :
a) se há alguma Iniciativa ·do
Govêrno da. União para adquirir
ações de minas de carvão situadas
nos Estados Unidos da América do
Norte;
b) se, igualmente, há alguma
iniciativa de grupos económicos
brasileiros, através dos órgãos go·
vernament!bis, no sentido da aquisição das ações mencionadas.
Sala das Sessões, em 21 de maio
de 1959. - Saulo Ramos.
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Requeiro à douta Mesa do Se·
nado Federal seja solicitado ao
Excelentíssimo Sr. Ministro da Fazenda se digne informar, nos têr·
mos do art. 13, n. 0 IV, da Lei Fede·
ral n.O 1.079·50, sôbre os motivos
pelos quais não foi dada solução
ao Processo n. 0 9.533, de 13·3·54,
embora o mesmo tenha sido remetido à Diretori!h da Despesa Públlca em 11 de junho de 1954, decorridos, portanto, 5 anos, sem se
registrar que a vítima infeliz dessa desidla administrativ!h - Trajano Pereira Leite - aguarda, nesse processo, diferenç111 de vencimentos, referentes a 1950 e 1951.
Sala das Sessões, em 22 de maio
de 1959. - Lino de Mattos.
IIEQTJERIMENTO

N.0 113, de 1959
I

I .

I

I
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Requeiro â douta Mesa do Senado Federal seja solicitado ao
Excelentíssimo Sr. Ministro da Via.
ção e Obras Públicas se digne ln·
forma,r, nos têrmos do art. 13, n.o
IV, da Lei Federal n.0 1.079-50, quais
as providências tomadas, a fim de
que sejam construidos, conforme
ve~bas orçamentárias, prédios próprlos para Correios e Telégrafos
reformas e conclusão de obras, na,~
seguintes cidades paulista :
Piracicaba -Pederneiras- Natividade da Serra - Barretes Casa Branca- Jundiaí- São José
do Rio Prêto - Tatuí - Guapiara - Bananal - Novo Horizonte
- São Roque - Amparo - Santo
André - São !Bernardo do Campo
- Ipuã - São Caetano - Mauá
- Ga.rça - Itararé - Itapui Cubatão - Auriflama - Adamantina - Altinópolis - Avanhandava - Dracena - Limeira - Vila
Formosa (São Paulo) - Berberema - L!bgoinha - Caramuru Pôrto Feliz - Muritinga - Pau.
licéa - Serra Negra - Mogi-Guaçu - Lençóis Paulista. - Assis São Joaquim da Barra _:_ Itapira

- Ribeirão Pires - Rudge Ramos
(São Bernardo do Ca,mpo) - Vila
Barcelona (São Caetano do Sul)
- Poá - Guará - Aparecida Chavantes - Urupés - Americana - Sllveiras - Bragança Paulista, - Caraguatatuba - Itu Guaraçaí - Mirante do Parana·
panema - São José dos Campos
- Araras - Monte Alto - Aparecida do Norte.
A fim de que o Exmo. Sr. Ministro da, Viação e Obras Públicas co·
nheça, em detalhes, as razões das
queixas de uma das cidades pre·
judicadas pela falta de a,tendimento do Govêrno Federal, nesse Se·
tor da pública administração, solicito à digna Mesa mande publl·
car no Diário do Congresso, para
remessa com êste requerimento !!lo
Comandante Lúcio Melra, a repor·
tagem anexa, sôbre o prédio dos
·Correios e Telégrafos de Piraci·
caba.
Sala das Sessões, em 22 de maio
de 1959. - Lino de Mattos.
"MENSAGEM AOS PODERES
COMPETENTES
.

Existe no Esti!Jdo de S. Paulo,
distante 138 quUômetros em Ii·
nha reta da CapitaL .'rumo
.NNO, latitude de O 470S8'27'',
um próspero municipio, cuja
sede tem área de 65. 528 heC·
tares e no total Incluindo a.s
áreas de Ibitiru:na, Artemis,
Tupi, Saltinho, 142.110 hectares. Pela Lei n.o 2.456, de
30·12-53, que .fixou o quadro
territoria,l, administrativo e
judiciário do Estado, Plracicaba confronta-se com Aguas
de São Pedro, Charqucada, Rio
Claro, Santa G~rtrudes. Li·
meira, Rio das Pedras, Santa
Bárba,ra d'Oeste, Tietê. Laranjal, Conchas c Anhembl. É o
maior centro açucareiro da
América Latina. Pioneira da
indústria do papel a partir do
bagaço de ca.na. Parque industrial procurado pelas exigências nacionais, particularme>n·
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na metalurgia. Notável centro
alcooleiro do País. Rica em
escolas de todos os graus, com
uma população escolar que supera qualquer estimativa. Co·
mércio movlmentadisslmo. Movimento bancário extraordinário. Plracicaba é dinamismo
em todos os qua.drantes das
ativldades human-as. t página
de glória na História do BrasiL Honrada com os mais nobres títulos pela cultura, pelo
trabalho e pelo valor de sua.
gente. Quem não a conhece ?
Os poderes competentes da
União, em particular os Senhores Ministro da Viação e Obras
Pítblícas e Dlretor Geral do
Departamento Nacional dor,
Correios e Telégrafos e ma.is
o Dr. João Pacheco e Chaves,
Deputado Federal, conhecem,
certamente, esta terra cujo
nome é uma glória de S. Paulo
-- Piraclcaba. Piracicaba existe para ser lembrada e atendida pelo multo que tem dado
ao Brasil em Cultura, Trabalho, Patriotismo e VIda.
Servem-na duas vias férreas:
a Paulista e a Soroca.bana.
Dela saem· estradas de rodagem para os mais diversos pontos do Estado. Plraclcaba é
pois uma re!blidade geográfica,
politica, administrativa, cultu.ral e económica.
Plracicaba, conforme V. Sas.
tomaram conhecimento, ai na
Cidade Maravilhosa., conquistou, por mérito, em 1958, o
honroso diploma de "Município Mais Progressista do Brasil" e agora mesmo, o seu dinâmico Prefeito, Com. Luciano Guldottl fêz jus ao dlplo·
ma de "Honra ao Mérito",
classlficando·S·c entre os dez
prefeitos mais realizadores de
1958. Tudo Isto, meus senho·
res é o atesta,do eloqüente de
que Piracicaba é credora. de
maior atenção por parte dos
poderes federais.

Não basta que a União pense nesta terra na bôcar do cofre, no instante da arrecadação, como Infelizmente vem
acontecendo. As estatísticas
falam dêsse modo de agir. Assim, em 1945, a União levou
de Plraciba a. cifra de Cruzeiros 15.255.810,30, e em 1953, a
significativa importância de
Cr$ 73.491.835,30. Pelo que levou em 1958, a União deve estar esfregando as mãos, satisfeita, pois o montante da
arrecada~o federa.l deve ter
superado as previsões. Que
maravilhoso bolo de cruzeiros I Que chocante municipalismo I
Meus senhores, existe nesta
terra uma Agência Postal-Telegráfica, cujo prédio é a expressão legitima da. vergonha,
do descaso e do menosprêzo
federal por PlraC'lcaba. Retlfico, não é prédio, e sim pardieiro!
No entanto V. Sas. sabem
perfeitamente que o movimento dessa Agência em 1948 foi
de Cr$ 1.173.811,60, e,em 1958.
a renda liquida, só a renda liquida, somou a esplêndida cifra de Cr$ 2.439.670,10! Diante dêsse fato, como se justifica aquêle pardieiro ?
O movimento desta Agência.
em 1958, é qualquer coisa de
chamar a atenção. Ei-lo, Se·
nhores Ministro da VIação, Direter Geral do DNCT e Deprita,do Federal :
Correspon-dência ordinária

Oficial, expedida, 2.042;
Oficial, recebida, 2.504;
Particular, expedida, 707.607;
Idem, recebida, 1.048.530.
Na correspondência ordinária pn.rt!A:ular os totais referem-se a cartas, bilhetes, Impressos e jornais.
Correspondência registrada

Oficial, expedida, 2.951;
Oficial recebida, 4.233;
Particular, expedida, 81.769;
Particular, recebida, 84.775.
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cular, registrada., os totais re·
ferem-se a cartas, · impressos,
expressos, bilhetes postais, ma.
nuscritos, amostras e encomendas.
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Expedida, 7.784 (ca.rtas, encomendas e reembolsos)' no
valor de Cr$ 4.599.768,70.
Recebida, 8.505 (idem) no
valor de Cr$ 32.872.928,50.
Em resumo:
Expedida - Correspondência ordinária, 7. 709.649 - Recebida, 1.051.034.
Correspondência registrada,
84.720 - Recebida., 97.513.
Total - ~edida, 809.937 Recebida, 1.148.547.
Malas - Expedida, 9.413 Recebida, 10.270 - Em trânsito, 2.190.
Em média, esta Agência recebeu 28 malas e expediu 25
diàrlamente.
:tsse movimento extraordl·
nário para uma Agência. lnteriorana deu à Uniã.o a seguinte renda, meus senhores :
Postal, Cr$ 2.022.136,90;
Telegráfica, C1'$ 417.533,20;
Total - Cr$ 2.439.670,10.
A presente estatistica per·
mite deduzir que 1.000 a 3.000
pessoas passaram diària.mente
pela Agência do D.C.T. local.
t ou não é movimento, meus
senhores?
Temos ou não razão quando
combatemos o pardieiro que o
D.N.C.T. insiste em manter
nesta terra ?
A renda liquida de 1958 permite concluir o autofina.:ncia·
menta no caso presente, o somado ediffcio para o D.C.T.
estaria em execução, com pa.
gamentOil certos nos prazos
contratuais, pois só ·nesse ano
a Agênc1a local teve a esplêndida. renda liquida mensal de
Cr$ 203.305,84 !

Mas êsse dinheirinho, dizem
lã, fêz e faz falta à União !
Talvez para construir edificios
em localidades de menor expressão económica. Para Plracicaba tem sobrado a má
vontade federal.
Sim, ilustres senhores, Piracicaba não estã implorando,
não está bajulando para alcançar favores, mas está exigindo uma solução definitiva
contra êsse desafôro hâ tanto
tempo alimentado pela protelação. Minha luta é a do
povo piracicabano, dêste paciente mas intransigente povo
que não mais admite essa. vergonhosa protelação.
Enquanto Plracicaba progride por seu esfôrço e trabalho,
pelo valor de sua gente e pela
atenção que o Estado lhe con·
cede, a União empana. o bri·
lho, envergonha, teima em
manter nesta terra um serviço público da mais alta importância, como é o dos . Correios e Telégrafos, num pardieiro que ontem .foi outro e
amanhã serâ outro em qualquer ponto territoria.l de Piracicaba.
Consta que há a cositação
da transformação da Agência
local em Deleg.acla Regional.
Pira.cicaba faz jus a essa deferência. Mas seria o maior absurdo dêste mundo se tal ocorresse no momento. Implicaria
essa deferência em decretar
maiores dificuldades e entraves pa.ra o atual pardieiro. :S:
pueril a assertiva de que a
UnJão só constrói onde existe
Delegacia, pois
pelo interior paulista cidades menores
e de menores expressões eco·
nômicas que foram contemplndas com prédios de estilo moderno.
Meus senhores, basta de
evasivas. Construa,.se o edlfl·
cio que Plracicaba merece, providencie-se o que há de mo·
derno em instalações, equlpe.

h'
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se tecnicamente, organize-se-o
modelarmente, aumente-se o
seu quadro de funcionários e
pense-se então na criação da
Delegacta Regiona-l, o que é
viável para Plracicaba.
O movimento postal-telegráfico de 1958, divulgado pela
Agência local, é um documento que precisa ser comparado
com os de anos an.teriores, medit&Ao pelas autoridades federais competentes, para que daí
surja não a promessa de estudo ou exame, mas a decisão
firme, Inflexível, da construção imediata de um edificío de
linhas modernas, amplo, funcional, com visão do futuro, à
altura dos ' méritos de Piracicaba.
Não cabem desculpas da fal·
ta de verba, de situação deficitária ou a ·determinação áltatorial de que urge economizar, mesmo em prejuízo do públ!co pagante e sofredor, merecedor de melhor consideração, pois o problema do referido prédio data da instalação do D.C.T. em Piraclcaba.
talvez na então Constituição !
Nesse longo periodo de tem·
po foram Inúmeras as reclamações e as reivindlc~ões do
dito prédio. Tudo em vão !
Ninguém até hoje quis ouvir
Piracicaba no plano federal.
Mas neste 1959 Piracicaba tomou assinatura na campa.nha
Intransigente em favor do edi·
ficlo. para o D.C.T.
Não digam as autoridades
federais que as a.utoridades estaduais de Piracicaba não pro·
videnciaram o terreno para o
referido prédio. A Lei n.o 158,
de 28·12·1950, dispondo sôbre
. doação de um terreno ao Go·
· vêrno Federal, abrangendo
uma área de 1.028 metros quadrados na Rua Governador Pe·
dro de Toledo, esquina da Rua
Prudente de Moraes, rezava
que ·as obras deveriam ser lni·
ciadas pela União dentro de

2 anos e concluídas no prazo
de 5 anos. A União teria grande folga para o empreendimento, sem o perigo de um abalo
no orça.mento. Meus senhores, ninguém velo tomar conhecimento e posse dessa doação. Conseqüentemente, caducou. Esfôrço inútil de Piracicaba ! Falta de consideração
para com esta terra. Mas o
município não desanimou.
Em 13-10-1953, a Lei n.o 394
revogou a. de n.0 158 e autor!·
zou a doação de outro terreno
ao D.C.T., terreno êsse com 25
metros de frente na Rua Prudente e 20 metros de fundo
na Rua do Rosário, na praça
ajardinada existente ao lado
direito da Igreja. São Benedito. Pensou-se talvez que os
céus ajudariam ! Pois bem, o
que fêz o D.N.C.T., Senhores
Ministro da Viação, Dlretor
Geral e Deputado Federal ?
Soube do terreno mas não quis
superar os obstáculos para
atender o que Piracicaba. exigia. Talvez amuada, a União
bateu três vêzes o pé e- retirou-se, não deixando ao me·
nos em Piracicaba a vaga. esperança de algum dia construir o encantado prédio.
A Câmara Municipal, para
evitar ·III caducidade da doa: ção, aprovou em 12·11·1955 a
Lei n.0 536, autorizando a. Prefeitura a registrar o referido
terreno. E o dito terreno aí
está registrado, reservado ·e
abençoado, à espera do D.N.
C.T. O que falta pa.ra a concretização dêsse sonho secular,
Sr. Diretor Geral. Sr. Ministro
da Viação e Sr. Deputado Fe·
deral, é um pouquinho .de boa
vontade para com Piraclcaba .
Urge que o Sr. Deputado Fe·
dera.!, Dr. João Pacheco e Chaves, que tanto admira 'Ptracicaba e que tanta influência
e tanto prestigio parece possuir nas altas esferas do , Govêrno Federal, ouça o cla.mor
da Plracicaba que .o ouviu dU·

..
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rante a campanha eleitora-l,
quebre lanças junto aos Poderes competentes fazendo valer
por direito e por justiça. o direito que Piracicaba tem a um
decente pré·dio próprio para o
D.C.T,, e fazendo valer o seu
elevado espírito píracicabano.
Falar-vos-ão, Sr. Deputado
Federal, em mil e uma difi.
culda.des, em ~conomia, em
falta de verba, em deficit, no
mesmo diapasão da secular
protelação, mas Piracicaba que
Já esperou tanto, sabe com que
dificuldades os seus filhos produzem, labutam e pagam religiosamente os múltiplos e onerosos tributos federais. Fazei
valer a exigência de Piraci·
caba.
Piracicaba deve movimen.
tar-se no sentido dessa urgen.
te necessidade, pois .p, eontinuar como estão não é de estranhar-se que dentro em breve
o D.C.T. não tenha onde fun.
clonar. Não será então estra.
nho que êste ou aquêle próprio municipal tenlha que ceder um canto para a velha ·
moamba do D.C.T. e a.i entrar
em colapso. O D.C.T. tem or.
dem para mudar-se, caso en.
contre um armazém vago. Não
o encontrando, o estado do
pardieiro exigirá em breve a
muda·nça. obrigatória., e será
nesta mudança que o D.C.T.
cairá de morto naquilo que
afirmamos. Que não ocorra
aqui o sucedido ·com a Agência Postal de Taquara.tlnga,
onde por falta de pagamento
dos alugueres foi des.pejada
judicialmente. E despejada
está penando num miserável
prédio exlguo !
Endereçamos um apê!o à
nobre Câmara Municipal de
Piraclcaba, ao dinâmico Se·
nhor Prefeito Municipal, ao
Conselho Coordenador de En·
tidades, às Associações, ans
Centros Acadêmicos, à Impren·
sa e ao Rádio e a todos os pira-

C'icabanos, no sentido de que
se unam, ·conjuguem esfnrços
e desencadeiem a ofensiva de.finitiva para a solução dêsse
problema secular.
Piracica.ba não pode supor·
tar mais aquêle desaforo plan·
tado frente ao Largo Moraes
Barros, quando no Largo São
Benedito a Municipalidade deu
de presente à União aquêle
ter.reno, terreno que há 5 a.nos
tem sido desaforadamente o
cemitério das esperanças pira·
clcabanas no concernente ao
encantado prédio. Esta não é
a. última pala.vra, Sr. Diretor
Geral do D.N.C.T. Aqui estaremos até a solução dêste pro·
biema. Em campo, para a luta,
Por Piracicaba., Sr. Deputado
Federal.
REQUERIIIIENTO

N. 0 114, de 1959
Solicita informações ao P
der Executivo, através do M
ntstério do Trabalho, Indú.~t1· ·
e Co~ércio, sôbre soluções e
Pagamento devidos, e qua o
ao enquadramento de méài o.~
no Hospital General varas,
subordinados ao Instituto de
Aposentadoria e Pensõe:;j dos
Empregados no Transpoíte o
Cargas.
/
I

Requeiro, nos têrmos re'gimen·
tais que se envie óflcio ao/Sr. MI·
nistro do Trabalho, Indústria e Co·
mércio, solicitando as seguintes lnformações, junto ao IAP!lTC.
- Qua.l o motivo por que até
hoje não foram pagos, aos médicos,
os atrasados a que têm direito,
constantes do Processo n.o 207 Protocolo n.o 13.609·51, 'de que trata o beneficio de Lei n.o 1.234·50,
com publicações favoráveis cons.
tantes dos Dlârlos Oficiais de 5 de
novembro de 1954 a 9 de março de
1955.
:S:sse Processo já foi aprovado
pelo Sr. Presidente do IAPETC, em
boletim interno de 17 de ma.rço de
1958, com pareceres favoráveis da :
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a) Comissão de Raios X, nomeada pelo Presidente do Instituto para êsses casos;
bl Serviço Nacional de Fiscal!·
zação da Medicina (Relação n.0 344,
publicada no D. O., Seção I, de 9
de março de 1955, pág. 3.997) ;
c) p.rocuradoria Geral do I.A.
P.E.T.C.;
dl v~rba dotada para o exercicio de 1958 do IAPETC; ..
Com todos êsses pareceres favoráveis dos órgãos competentes,
por que o Sr. Presidente do IAPETC
se abstém de pagar os respectivos
. médi~os interessados?
Os médicos A.da!berto de Oliveira
Freitas, médico interino, classe K
-· Delegacia Regional de Minas
Gerais, processo existente no referido Instituto sob o n.0 NM-0040027-58 - Oficio do Serviço de Fiscalização da Medicina n.0 175, de
18 de março de 1958, e João Hamil·
ton Ferro Costa, Médico efetlvo lotado no Rio de Janeiro, requisitado pelo Sr. Ministro do Traba·
lho, apesar da função burocrática,
'Processo NM 853-37565·51, já estão
recebendo os mesmos beneficias a
1ue têm direito e estão enquadra.
eos os médicos constantes da rel~ão n.0 344.
~a lista de concessões dos 40 o/o
de. periculosidade, concedida em
lei ',)elo S·r. Presidente da Repúbli·
ca ~ todos os médicos, os nomes
dos ila relação n. 0 344 ·não eonstam }lorque ficaram retidos no Serviço J•Jrídlco do IAPETC sob a alegação de que os mesmos já esta.
vam beneficiados pela Lei n.0 1.234.
Qual · a razão. pois, dos médicos
constant1s da lista n.O 344 - Processo n.0 13.609·51, não receberem
até agora. nem pela Lei n.O 1.234,
nem pela lei de periculosidade,
que também os beneficiou, ficando,
portanto, em Inferioridade aos demais funcionários, seus colegas, e
por que motivo tais pagamentos
ainda não foram efetua.dos e enquadrados como os demais ?
Sala das Sessões, em 22 de maio
de 1959. - Senador Lino de M,lttos.

O SR. PRESIDENTE - Pelo nobre 'Senador Sr. Coimbra Bueno,
foi enviado à Mesa projeto de lei
que vai ser lido.
É lido, apoiado e vai às Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e de Finanças, o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO

N.O 18, de 1959
Modifica o art. 4.o do Decre.
to-Zet n.0 7.293, de 2 de teveret.
ro de 1945.

O Congresso Na.clona! decreta :
A.rt. 1.0 Os recolhimentos que
os estabelecimentos bancários são
obrigados a fazer no Banco do
Brasil S. A. à ordem da Superintendência da Moeda e do Crédito,
por fôrça do disposto no art. 4.0
do Decreto-lei n.o 7.293, de 2 de fe.
vereiro de 1945, poderão ser realizados, até 50% da soma. devida,
em apólices da Divida Pública Federal, tomadas pelo valor nominal.
Art. 2.° Ficam dispensad,os do
recolhimento os estabelecimentos
que aplicarem soma igual à de.
Vida:
a) em "Letras do Tesouro Na·
cional'';
b) em empréstimos às atividades agrícolas e pastoris, para as fi·
nalidades previstas no art. 3.o, inciso I, da Lei n..0 454, de 9 de julho de 1937, mediante contrato de
penhor rural, elevado o limite de
taxas de juros até 12%,
c) em empréstimos a contratantes de obras federais, sob a forma de a.dlantamento sôbre serviços
executados, empenhos, caução de
contra tos ou descontos de títulos
dos Departamen.tos, Entidades A.utárqulcas e outros do Govêmo, autorizados a emiti-los:
d) em operações de desconto ou
caução de papéis C'omerclals, reJa.
tivos a produtos incluidos na "Lís·
ta de Produtos Essenciais à Economia do Pais", a ser elaborada e di·
vulgada de.ntro de 30. dias da data
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de vigência desta lei, pelo Poder
Executivo.
.Art. s.o A dispensa de recolhi·
mento decorrente das aplice,ções
constantes das letras c e à do art.
2.0 , só se apl1cará às elevações de
depósitos verificados. a partir do
mês. eorrente.
Art. 4.o Os papéis referentes às
operações constantes das letras c
e à do &rt. 2. 0 , serão sempre feitas ·pela Carteira de Redescontas
do Banco do Brasll S. A., salvo
quando utilizados para o fim do
art. 3.0 •
Art. 5.o Dentro de 30 dias da
vigência desta Lei, a CMteira de
Redesconto do Banco do Brasil. fi.
xará as normas gerais para atendimento dos estabelecimentos que
solicitarem limites especiais para
o redesconto da.s operações referi·
das na letra b do art. 2.o.
Tais normas, entre outros dispositivos, devem estabelecer que sejam consideradas a situação dos
estabeleel.mentos junto à Superintendência da Moeda e do Crédito,
a penetração de suas rêdes, seus
capitais e reservas.
Art. a.o Não se Incluem dentre
os depósitos sujeitos a recol!hlmen.to, os dos Estados e municípios,
- nos estabelecimentos bancários
que possuam a maioria das ações,
nem os da União, Entidades Públicas Federa.ls, Estaduais e Municipais, Autárquicas, Paraestatals
ou de Economia Mista, - no Ban-co do IBrasil S. A.
Art. 7.o Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
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Os recolhimentos que os estabelecimentos bancários são obriga.
dos a, fazer ao Banco do Brasil
S. A., à ordem da Superlntendên·
cla da Moeda e· do Crédito, por
fôrça do disposto no art. 4. 0 do
Decreto-lei n.o 7.293, de 2 de fe.
verelro de 1945, estão presentemente regulados por uma Instrucão
daquele órgão, a de n.0 135, de 19
de julho de 1956 e, assim baixada

antes do atual Govêrno ter dado
início ao programa de desenvol·
vimento econômico que vem levando a efeito, tanto no campo dos
empreendimentos privados, através
de incentivos e estímulos de tôda
a sorte, como no das obras públi·
coo, c-onsubstanciados, uns e outros, principalmente nas chamadas
Metas.
De outro lado, referida Instrução foi inspirada na de n. 0 108, de
22 de outubro de 1954, baixada na
administração Gudin, e portanto,
sob uma politica de orientação eco·
nômlca diametralmente oposta à ·
atual, e com vistas voltadas para
o combate à lnfle,ção.
É notório que o Banco do Brasil
St.IA. não mais se encontra em
condições de, com os recursos que ·
eapta em sua extensa rêde, a
maior do Pais, ou que lhe são com·
pulsôriamente entregues, atender
à demanda de crédito oriunda d!ll
fase de inusitado desenvolvimento
que vivemos, como ainda recentemente acentuou seu próprio Presl·
dente ao formular, em São Paulo,
caloroso apêlo ao Sistema Bancá·
rio privado, de uma. ainda maior
colaboração no sentido dessa demanda.
Ora, o Sistema Bancário prlva·do
já vem, de há muito. colaboran.
do, como se pode fàcilmente verificar da posição de seus enealxes,
através dos balancetes e balanços
que mensal.lnente publica, sendo
que suas possibilidades estão de
fato reduzidas pelas limitações da
referida Instrução n.0 135.
O aspecto de Instrumento regu.
lador do mercado de crédito que
o legislador pretendeu acerta.damentP. dar ao recolhimento obriga.
tório de uma parte do cresclmen,
to dos depósitos bancários, desapa.
receu como fato de. que, lncorpo·
rado à caixa comum do Banco
do Brasll S. A., depositário da Superintendência, da Moeda e do Crédito, é por aquêle Instituto de Crédito reinvestido, isto é, apllca.do em
suas operações de empréstimos.
Aliás, outra não poderia ser a destinação dêsse recolhimento se aten-
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tarmos para que, ao ser designado
depositário da Superintendência da
Moeda e do Crédito, ficou o Banco
do Brasil S. A., pelo contrato aprovado com o Decreta.lei n.o 7.317,
de 10 de fevereiro de 1945, :com
a obrigação de sôbre seu monta,n,.
te pagar juro (cláusula c) e de
custear as despesas de insta.lação,
expediente e pessoal· do novo órgão (Cláusula d).
Os estabelecimentos bancários
são, assim, coletores de recursos
para o Banco do Brasil S. A. atender às necessidades do Govêrno,
de um lado, e à ampliação de seus
próprios empréstimos, de outro sitaação que o projeto visa a cor·
riglr, dispensando-os do recolhi·
mente se efetuarem operações de
alto interêsse nactonal, sejam as
de aquisição das Letras do Tesouro,
de financiamento às atividades
agro.pastoris, aos contratantes de
obras públicas e às atividade.s consideradas importantes ao desenvolvimento nacional, com :planos de
instalação ou ampliação ou produção aprovados por órgãos da
maior respeitabilidade técnica.
De fato, inova o projeto apenas
nesses dois últimos pontos n. ct faz
com o mais elevado espírito de colaboração com o atual Govêmo,
que de um lado, tem todo o intarêsse em manter o ritmo das obras
públicas em curso, nas quais já se
investiu vultosas somas; tal ritmo
está ameaçado pelo esgotamento
dos recursos dos contratantes que,
como por exemplo, no caso das
emprêsas que constrôem ou pa.vi·
mentam rodovias, financiam parte
dos· trabalhos executados a prazo
de 180 dias; de outro la.do não menor é o interêsse governamental
em facilitar ·no mercado interno,
a colocação da imensa produção
Industrial oriunda, por exemplo, da
própria execução de algumas Me·
tas, também ameaçadas de colapso por falta de crédito; esta produção, em casos como a indústria
de veículos auto•motores, surgiu
pràticamcnte da noite pa,ra o dia,
sem que o nosso: .meio bancário e

mercado estivessem aparelha.dos e
mesmo prevenidos para suportar
o seu viol.ento e bruseo impacto.
Cria ainda. o projeto melhores
condições para o mercado de titulas públloos, aumentando a percen·
ta.gem com que podem ser utilizados pelo Sistema !Bancário privado,
na satisfação do recolhimento, da
mesma forma que abre um campo
maior de atrativo para o finoociamen:to às atividades agro-pastoris,
determinando a fixação de 11m!·
tes especiais de redesconto para
os estabelecimentos que se dispu.
serem a fazê-lo.
,
A llberação da taxa, até o limite legal (até 12% a.a.) para atlvldades rurais, visa tomar o dispositivo real, e não simples letra mor·
ta; - todos sabem que, sobretudo
no Interior, os produtores estão
suportando taxas de até 18 e 24%
e se darão por felizes se obtiverem
efetivamente recursos essenciais, a
12% a.a., em virtude dêsse dispositivo e não simples perspectiva de
dinheiro a taxa baixa, mas que
na realldade afasta "in limlne" os
Bancos privados. Nessa parte, impõe-se ainda que o Exe-cutivo pro·
ceda com a. malar urgênma à. regulamentação da lei que criou a "promissória rural", e a inclua dentre
as operações que dispensem o re·
·colhimento das elevações dos depósitos bancários, dando, assim, maior
simplicidade, e portanto rapidez,
ao crédito rural.
Finalmente, cuida o projeto da
exclusão, para os efeitos do recolhimento, dos depósitos de entlda·
des públlcas nos estabelectmentos
bancários a elas pertencP.ntes, porque proprietários da maioria de
suas ações - com o que se regulariza .situação de todo inconveniente,
se atenta.rmos - que todos os recursos dessas fontes são entregues
em função de segurança e contrô·
Je, nunca, de renda, provocando o
recolhimento de parte de .seu crescimento apenas injustificável movimentação de numerário.
Sala das Sessões, em 22 de maio
de 1959. - Coimbra Bueno.

-44.1O SR. PRESIDENTE - Sôbre a
mesa. requerimento de licença, que
vai ser lido pelo Senhor 1:0 Secre.
tárlo.
1!: lido e aprovado o seguinte
REQtJERIMENTO

N.o 115, de 1959
Excelentíssimo Sr. Presidente:
Requeiro a V. Exa.. me sejam concedidos 120 dias de licença, por
motivo de particular interêsse, a
contar de 1.0 de junho próximo.
Sala das Sessões, em 22 de maio
de 1959. - Leôntdas Mello.
O SR. PRESIDENTE - A licença terá inicio na data menciona.da. Será convocado o respectivo
Suplente.
Há requerimento de dispensa de
interstício, que vai ser lido pelo
Senhor 1.0 Secretário.
1!: lido e aprovado o seguinte
REQt1ERIMENTO

N.o 116, de 1959

.:;

N'os têrmos do art. 211, letra n,
do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia dls·
trlbuiç.ão de avulsos para. o Projeto de Lei da Câmara n.0 156, de
1S58, que concede o auxilio de cruzeiros 1.000.000,00 à Prefeitura Mu·
niclpal de Ouro Fino, Minas Gerais, para a ereção de monumento
comemorativo do I centenário de
nascimento do Dr. Júlio Bueno
Brandão, a. fim de que figure na
Ordem do Dia da sessão seguinte.

:11:

lido e aprovado o seguinte
REQt1ERDII:NTO

N.O 117, 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 n..o 204, de
1958, que autoriza o Poder Exe·
C'Utlvo a. conceder o auxilio de Cruzeiros 5.000.000,00 à Comissão da
Festa Nacional do Fumo e da Exposição Agropecuárla, a fim de que
·figure na Ordem do Dia da sessão
seguinte.
Sala das Sessões, em 22 de maio
de 1959. - Dante! Krleger.
O SR. PRESIDENTE - O proje,
to figurará na. Ordem do Dia da
primeira sessão ordinária que 111!
seguir a esta.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE - Sôbre a
mesa, requerimento que vai ser
lido. Independe de apoiamento e
discussão.
Os Senhores Senadores que o
aprovam, queiram perma.necer .. sentados. (Pausa).
Está aprovado.
REQtJEIIIMENTO

N.o 118, de 1959

Sala das Sessões, em 22 de maio
de 1959. - Lima Guimarães.

Nos têrmos dos arts. 212, letra p,
e 309, n.o I, do Regimento Interno, requeiro que os projetas refe·
rentes aos itens 1, 2 e 4, sejam
submetidos à apreciação do Plenário em seguida ao de n.0 6.
Sa.la das Sessões, em 22 de maio
de 1959. - Lameira Btttencourt.

O SR. PRESIDENTE - O projeto entrará na Ordem do Dia da
primeira sessão ordinária que se
seguir à presente.
Sôbre a mesa, outro requerlmen·
to que vai ser lido pelo Sr. 1.o
Secretário.

O SR. PRESIDENTE - De acôrdo com a decisão do Senado, os
projetas que figuram no avulso da
Ordem do Dia sob os Itens 1, 2 e
4 serão submetidos ao Plenário,
em seguida à apreciação do constante do Item n.o 6.

-
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Discussão única, do Projeto carbonifera de Santa Catarina., e
de Let da Cc2mara n.o 13, de precisa ser conectada com essa es·
1959, que dispõe sôbre a rescf.. trada. Ambas devem ser interlisllo do contrato de arrenda- gadas à. Rêde Ferroviária Nacional. Ainda que o carvão de pedra
mento da Estrada-de-Ferro Santa Cata.rtna, e dd outras pro- não comporte transporte longfn.
vflUnclas (tnclufdo em Ordem quo, seja rodoviário, ferroviário ou
do Dfa em virtude de dispen- marítimo, faz.se mister prever sl.
sa de tnterstfcfo, concedida na tuações de emergência.
Sr. Presidente, existe uma side·
sessllo anterior a requertmen·
rúrgica naciona.l colaborando para
to do Sr. Senador Saulo Ramos), tendo Pareceres Favorá- o progresso de nossa Pátria., q'Uie
veis, sob ns. 161 a 164, das Co· deve ser também alimentada com
missões : de Constttufçlio e ·o carvão brasileiro.
Tivemos duras experiências, por
Justiça, de Transportes, Comuocasião das duas , gujerras munr
nicações e Obras Públicas, Serdia.is. O carvão catarinense em
viço Público Ctvtl e de Finan-

1914, apesar das grandes dificul·
dades de mineração e transporte,
O SR. PRESIDENTE - Em dis· atingiu. as fontes de consumo. Na
cussão. <Pausa).
última conflagração, veio fazer
Tem a pala.vra o nobre Senador funcionassem
nossas forja.s e tamSaulo Ramos.
bém facUltou o transporte maritlO SR. SAULO RAMOS - Sr. Pre·
mo e ferroviário de nossa pátria.
sidente, no momento em que Vos- Mais do que isto, iluminou São Pausa Excelência submete à. discussão lo e a Capital Federal, além de
o Projeto de Lei da Câmara n.o ajudar Volta. Redonda a cumprir
13, de 1959, que dispõe sôbre a res- sua finalidade, pois foi alimentada
cisão do contrato de arrendamen- única e exclusivamente, naquele
to da Estradlb-de-Ferro Santa Ca· periodo de guerra com o coque
tarina, e dá outras providências, produzido em nossas minas~
inclusive a incorporação da refeAinda ontem, dirigi requerimenrida ferrovia à Rêde Ferroviária to de informação a.o Sr. PresidenNacional, cabe informar que foi te da República, pelo fato de ter
a. proposição inclufda na pauta dos a imprensa de nosso Pais ventlla·
trabalhos de hoje em virtude de do que a união, órgãos paraestadispensa de intersticio e de prévia tais ou entidades privadas iria.m
distribuição de avulsos da maté- adquirir aç.ões de companhias carria, requerida por mim em nome boniferas norte-americanas. J!: êrro
da Bancada Catarinense nesta profundo, Sr. Presidente, porque esCasa.
taremos subvencionando os trablbTrata-se, Sr. Presidente, de es· lhadores norte-americanos com
trada·de-ferro de pequeno curso, nosso esfôrço, nosso labor; . esta·
em meu Estado. Como tal, é defi· remos amparando a indústria norcitária, pois só à Previdência So· te-americana em detrimento da.
cial deve a quantia de cinco mi· nossa.
lhões de cruzeiros. Sabemos, ou·
Na conceituação modema, entretrossim, que as ferrovias dão milis tanto, as ferrovias não devem vi·
lucro qua.nto maior ·Seu percurso.
sar lucro e sim a ·circulação das
Dai a necessidade de integração riquezas básicas e éssencia.ls, e,
da Estrada-de-Ferro Santa Catari- sobretudo, servir bem à coletividana na Rêde Ferroviária Nacional, de, como serviço público que deva
para beneficio do meu Estado e da ser.
Nação.
Aproveito, Sr. Presidente, o en·
Além dessa, temos outras ferro· sejo do encaminhamento da vota·
vias, como a Dona Teresa Cristi· ção para formular apêlo à direção
na, que serve à. zona de mineração da Rêde Ferroviária Federal, no

ças.
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sentido de que estabeleça. conexões
das Estradas-de-Ferro Santa Catarina e D. Teresa Cristina com ·os
trilhos da rêde ferroviária nacional, assegura.ndo o consumo do car.
vão catarlnense nas suas máquinas.
será mais um fator para a expansão da indústria earbonifera. nacional, que vem alimentando nossas termelétricas, siderúrgica.s, e
contribuindo para acelerar o progresso do Pais em sua auto-sufl.
mêncla. industrial.

o Sr. Mourão Vieira - Dá Vossa Excelência ltcença para um
aparte?
O SR.. SAULO RAMOS - Com
muita honra aceito o aparte de
Vossa Excelência.
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o Sr. Mourflo Vieira- Acompa.nhando a atuação de v. Exa., de
defesa do carvão de Santa Ca.tarina, tenlho verificado a dedicação com que trata do problema.
Vizinho seu de cadeira e correligionário politico, das conversas que
com V. Exa. entretenho, posso testemunha.r que, na sua preocupação
e· zêlo pelas riquezas carboniferas
de Santa Catarina, nunca se es·
quece do operariado de seu Estado. Como bem diz V. Exa., se não
defendermos o carvão nacional, estaremos também lançando ao de·
samparo a classe obreira de nosso
Pais. A serem verdadeiras as informa.ções dadas ao conhecimento
de V. Exa. - e peço a Deus não
o sejam - de que estamos adquirindo ações de C'Ompanhias carbo·
nlferas estrangeiras, em detrimen·
to da indústria de Santa Ca.tarina, iremos propiciar aos operários
daquelas organizações o apoio ·e a
defesa que nos cabia deferir a.o
trabalhador brasileiro. Aproveito
a oportunidade para apresentar
. meus parabéns a Sa.nta Catarina,
por ter um representante tão vi·
gilante na defesa dos lnterêsses
de seu produto básico.
O SR. SAULO RAMOS - Mui·
to agradeço o depoimento de Vos·

sa Excelência e, como o prezado
colega, também faço votos para.
que a. informação não retrate a.
verdade, porque seria desdouro,
impatriotismo, adquirir aç.ões de
companhias estrangeirlltll, quando
temos exploração de minérios per.
feitamente organizada em nossa
Pátria e estamos implantando un1
grande parque siderúrgico. lJnu
Na.ção vale não sàmente pala exploração do petróleo, mas também
pelo seu parque siderúrgico. Sem
siderurgia não há lndustriallzação
e, sem industrialização, não há
emancipação econômtca de um
povo, conforme tenho reiteradas
vêzes afirmado desta. tribuna.
O Sr. Francisco Gallottt mite v. Exa. um aparte ?

Per-

O SR. SAULO RAMOS - Ouço
o aparte de V. Exa. com multa
satisfação.
O Sr. Francisco Gallotti

-

A

matéria em a.preclaçáo, de indlscutlvel lnter~sse pa.ra o Estado de
Santa Catarina, que temos a honra de representar nesta Casa, mereceu, por parte de tôda.s as Comissões Técnicas do Senado, aprovação unânime. Em duas delas
fui o Relator - na Comissão de
Transportes, Comunicações e Obras
Públicas e na de. Finanças. Encontrei por pa.rte dos Ilustres membros que as compõem não. só boa
vontade, como até alto espirita de
justiÇa na aprovação dêsse projeto. Ainda ontem, na Comissão de
Finanças; presentes o Senador trabalhista de Santa Catarina, que é
V. Exa., o Senador pessedista que
dê. o aparte, e o Senador uden!sta
Milton campos, Suplente do Ilustre Senador Irineu Bornhausen que lhe pediu comparecesse àquele
órgão para robustecer as razões
do ato justo que encerra a proposição - ficou patenteada a Identidade de pontos de vista da Bancada ca.tarlnense. Neste Instante,
em que V. Exa. aproveitando o enca.mlnhamento da votação, se manifesta - e tão bem - para que

-444o Senado dê unânime aprovação ao nimo para os aposentados e penprojeto, desejo salientar que não sionistas da CAPFESP - (Caixa
há no caso, partidarismo político. de Aposentadoria e Pensões dos
Os três representantes de Santa Ferroviários e Empregados em SerCatarina unidos, trabalham no viços Públicos) - dessa ferrovia.,
mesmo sentido, que não é outro como da Estrada-de-Ferro D. Teresenão dar a nosso Estado melhor sa Cristina, cujos servidores reiestrada-de-ferro e ao seu pessoal vindicam, com justiça, a extensão
assistência digna, Não poderia tal dos mesmos beneficias preVIidenobjetivo ser alcançado se continua.s- ciários outorgados aos ferroviários
se a vigência dêsse contrato com nacionais.
Com a aprovação dêste projeto,
o Estado de Santa Catarina. Esperamos, pois, nós, catarinenses, que além da. integração da E. F. sanlutamos pela. aprova-ção do proje- ta Catarina na Rêde Ferroviária
to, seja o ato do Congresso Nacio- Federal S. A., estaremos regularinal sancionado pelo Sr. Presidente zando a situação dos seus servido·
da República e produza os melho- res, pertencentes a uma comunires resultados para a grandeza do dade de trabalhadores que, neste
nosso Esta.do e, ·conseqüentemente, Pais, foi a pioneira da Previdência
Social e, no entanto, não só· os fergrandeza do BrasU.
roviários de Santa Catarina como
O SR. SAULO RAMOS - O apar- outros de todo o Brasil não estão
te de V. Exa., nobre Senador Fran- sendo contemplados, como tanta.s
cisco Gallotti, confirma a atua.ção outras classes que desfrutam de
que vem desempenhando ·nesta melhor amparo, com os benefícios
Casa em prol dos problemas de assistenciais da legislação especi·
Santa Catarina. Ressaltou muito fica que, nestes últimos anos, tem
bem V. Exa. e já tivemos o teste- sido outorgada às familias dos trarmunho do nobre Sena.dor Mourão balhadores bras11eiros.
Sr. Presidente. :S:ste projeto que
Vieira, que todos os Senadores nas
Comissões têm dado apoio franco mereceu aprovação -nas Comissões
e decidido à matéria. Devo lem- competentes desta Casa, foi por
brar também a pessoa do nosso mim assistido em tôda a sua trarPresidente, Senador Filinto Müller, mitação. A proposição tão logo
pelo interêsse que demonstrou na aprovada subirá à sanção presitramitação do projeto nesta. Casa, dencial e eu · a.ntecipo neste insseu atendimento aos apelos vindos tante, um apêlo ao Exmo. Sr. Prenão só do Governador do Estado, sidente da República para. que sanSr. Heriberto Huse, como das en- cione a lei que beneficiará a Natidades sindicais e privadas e dos ção, o meu Estado e os valorosos
Prefeitos, cujos municípios são ser- ferroviários catarinenses. (Muito
bem. Muito bem) .
. vidos por essa Estradarde-Ferro.
Sr. Presidente, antecipo agra.deSR. PRESIDENTE - Continua
cimento à colaboração sadia e pa- a O
discussão.
·
triótica de V. Exa. e de todos os
Senhores Senadores em tôrno da
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR
aprovação dêste projeto.
- (*) - Sr. Presidente, fui RelarA enca.mpação da Estrada-detor da matéria na. Comissão de
Ferro Santa Catarina pelo Govêr- Constituição e Justiça. Quando
no Federal, virá possib111tar aos recebi o projeto, distribuido pelo
ferroviários o reajustamento sala- eminente Senador Lourival Fontes,
rial no que se retere ao aumento fui incontinenti procurado pelo
de 30 por cento do abono concedi· Senador Francisco Oallotti, que me
do a.os servidores da União e bem solicitou, com empenho, proferisse
assim a estipulação dos proven·
tos com base no último salário-mi( •) - Nllo foi J'evl•to pelo orador.

'
I.
~

·,;

'·'
:.1

·.:f

·:.~

'

'
'·,1

.~

'

'i\

.

::~

j•.

-

f
j

•

o parecer no mais breve prazo possível, a fim de que a proposição,
que acompa,nhou a Mensagem do
Sr. Presidente · da RepúbllC'a, · tivesse tramitação rápida.
Na Câmara dos Deputados, a
Bancada PI!Ssedlsta formulou ldên·
tlco apêlo, razão por que Imediatamente emiti o parecer, ora . em
debate, pruplclando aprovação rá·
pida da Mensagem Presidencial.
A sollclt:a.ção do Governador de
Santa Ca,tl1rina estava bem funda·
mentada na situação financeira
por que p;~ssava a ferrovia arrendada àqu,~la unida,de da Federa·
ção, em decorrência dos aumentos
salariais que defluíram da Lei n. 0
2.745 e Portaria Ministerial n.o
717. O Sr. Presidente, atento à ser
llcitação (!o Governador do Estado
de Sa,nta Catarina, e atendendo
aos reclaJ !los da .representação ca·
tarinense da Câmara dos Depu·
tados e r.1o Senado da Repúbllca,
enviou a Mensagem a que me re·
feri, promovendo a reversão da
Estrada de Santa Catarina ao pa·
trimônio da União Federal.
O Sr. Francisco Gallotti - Permita-me V. Exa. agra,decer as gen·
tis palavras que está proferindo.
O SR.. JEF'F'ERSON DE AGUIAR
- Nobre Senador Francisco Gallot.
ti, apenas estou fazendo justiça à
ação de V. Exa. em"favor dos ln·
terêsses ntais releva.ntes do Esta·
do de Santa Catarina, como c tem
demonstrado no Senado Federal.
O rr. Lameira Bittencourt -

Multo 'Jen t !
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR
-- Sr. Presidente, quero prestar
(!Sta homenagem ao eminente Se·
nador Francisco Ga.llottl, às representações pessedlstas no Senado
Federal e na Câmara dos Depu·
tados e, também, ao nosso emlnen·
te colega Saulo Ramos, do Partido
Traba.lhista Brasileiro, que tão bem
souberam defender os interêsses do
Estado de Santa Catarina.
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Sr. Saulo Ramos -

V. Exa. um aparte ?
-

Permite

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR
Com prazer.

O Sr. Saulo Ramos - Agradeço
a. !honrosa referência à minha modesta pessoa e confirmo o que o
ilustre colega tão bem enunciou.
o Partido Social Demoerátlco, tan.
to na Câmara dos Deputados como
no Senado da .República, através
das Lideranças, promoveu a tra.
mltação rápida do projeto, oriundo
de Mensagem do Sr. Presidente da
República em atendimento ao Per
der Executivo de Santa Catarina.
Agradeço, também, em nome do
povo cata.rlnense, a atuação que
V. Exa. teve na espécie, com a au.
torldade de Lider do Partido Ser
clal Democrático.
O SR.. JEF'li'EkSON DE AGUIAR
- Honra-me o aparte de Vossa. Ex·
celêncla.
Sr. Presidente, acolhendo a solicitação contida na mensagem e
de acôrdo com a dellberação de to·
dos aquêles que tão bem defende·
ram os lnterêsses do Estado . de
Santa Catarina, espero que o Senado da Repúbllca, aprova.ndo o
projeto, atenderá às reivindicações
maiores dos ·operários que tão relevantes serviços prestam naquela
ferrovia, a qual se integrará na
Rêde Ferroviária Federal, permitindo-lhe desempenhar a missão
· que lhe é cometida no cenário da·
quele Estado da Federação. <Mui.

to bem).

O SR. PRESIDENTE - Continua
a discussão. (Pausa) .
Não havendo mais quep1 queira
usar da pa.lavra, encerrarei a discussão. <Pausa>.
Encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que apro·
vam o projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.

-446É o seguinte o projeto a.provado, que vai à sanção :
PROJETO DE LEI DA C!:MARA

N.o 13, de 1959
(N.o 2.551-D, de 1957, na Câmara
dos Deputados)
Disp6e s6bre a· resdBão do
contrato d~ arrendamefl.to da
Estrada-de-Ferro Santa Catarina, e dá outras provfd§n-

cfas.

o Congresso Nacional decreta :
Art. 1.0 :11: 0 Poder Executivo autorizado a rescindir o contrato de
arrendamento da Estrada-de-Ferro
Santa. Catarina, firmado com o Go·
vêmo do Estado de Santa: Catarina de conformidade com a Lel n.o
77l, de 21 de julho de 1949.
Parágrs.fo único. :Rescindido o
contrato a que se refere êste artigo, fica. o Poder Executivo ~utori
zado a proceder à 1ncorporaçao dafiUela ferrovia à Rêde Ferroviária
Federal Sociedade . Anônlma.
Art 2 o · o mventário e o arrolamento· dos bens da ferrovia, Inclusive dos materiais em estoque
nos almoxarifados. serão levantados por uma comissão integrada
dos representantes do Govêrno Federal e do .Estado. de Santa Catarln~

Art. s.o Para apuração das co_!ltas de débito e crédito da Uniao
e do Estado de Santa Catarina,
os governos interessados constituirio uma comissão de 6 (seis) membros, sendo 2 (dois) Indicados pelo
Ministério da Fazenda, 2 (dois)
pelo Ministério da VIação e Obras
Públicas e 2 (dois) pelo Estado de
Santa Catarina.
Art. 4.o As Comissões, de q~e
tratam os arts. 2. 0 e 3.0 , deverao
concluir o seu trabalho de fo~a
a que o Instrumento de resclsao
esteja assinado dentro em 60 (sessenta) dias, contados da data da
publ1cação desta lei.
Art. 5.0 Registrado pelo Tribunal de Contas o Instrumento de

rescisão, celebrado por ambos os
governos, nos têrmos da. respectl·
va autorização ou aprovação, receberá o Poder Executivo Federal,
por Intermédio do Departamento
Nacional de Estradas-de-Ferro, o
acervo da Estrada-de-Ferro Santa
Catarina, no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. e.o Concluidas as formalidades necessárias à reversão, ·ficará a. Estrada-de-Ferro Santa Catarina subordinada ao Ministério da
Viação e Obras Públ1cas, através
do Departamento Nacional de Estradas-de-Ferro.
Art. 7.o O pessoal da. Estradade-Ferro Santa Catarina, que lntegra a tabela de funções aprovada pela Portaria n.0 717, de 20 'de
novembro de 1956, do Ministro da
Viação e Obras Públicas, passará
a Integrar tabela de funções própria da Estrada, no Ministério da
VIação e Obras Públ1cas, com todos os direitos, prerrogativas e
vantagens que lhe forem assegurados pela legislação estadual em
vigor na referida data.
Parágrafo único. As modifica.
çóes julgadas necessárias. · no que
diz respeito à situação da tabela
e do respectivo pessoal, atendidas
as normas da legislação geral em
vigor, serão aprovadas pelo Poder
Executivo, respeitados sempre os
direitos em cujo g6zo se encontrem
os servidores.
Art. s.o Sem prejulzo dos cr~
dltos que lhe são destinados pela
lei orçamentária em vigor e do's
que venham a ser autorizados para
11qu1dação de compromissos do Go·
vêrno Federal; é o Poder Execut.lvo.
autorizado a abrir, pelo Mlnlstéri!J
da Viação e Obras Públlcaa, rredlto especial até o limite de Cruzeiros 4{),000.000,00 (quarenta mi·
lhões de cruzeiros) , para a manutenção das operações da Estrada.de-Ferro Santa Catarina até sua
definitiva reversão para o Govêrno Federal.
Art. 9.o o Poder Executivo expedirá os atos necessários ao cumprimento do disposto na. presente
lei.
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Art. 10. Esta lei entrará em vi·
gor na data de sua publlcação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Discussão única do parecer
da Comissão de Relações Exteriores sôbre a Mensagem n.O
26, de 1959, pela qual o Presi·
dente da República submete ao
Senado a escolha do diplomata Boltvar de Freitas para o
cargo de Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotencià·
rio 1unto ao Govémo da Etió·
pia.
Discussão única, do parecer
da Comissão de Economia sôbre a Mensagem n.o 51, de 1959,
pela qual o Presidente àa Re·
pública submete ao Senado a
escolha do Sr. Júlio César Lei·
te para exercer as tuncões de
membro do Conselho Nacional
de Economia.
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O SR. PRESIDENTE - Está reaberta a sessão pública.
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ll: lido e aprovado o seguinte
REQ'UEIIDD:N'l'O

N.O 119, de 1959

Nos têrmos dos arts. 212, letra l,

e 274, letra b, do Regimento ln·

terno, rfqueiro adiamento da dis·
eussão única do Requerimento n.o
106, de 1959, a fim de ser feita na
sessão de 26 do corrente.
Sala das Sessões, em 22 de maio
de 1959. - Argemtro de Figueiredo. ·
O SR. PRESIDENTE - O projeto
sai da Ordem do D!a, nos têrmos
do requerimento aprovado pelo Ple·
nárlo.
DisCUBsão única do Projeto

de Lei da C4mara n.o 100, de
J 958, que autoriza a remoção
dos restos mortais do Marechal
Deodoro da Fonseca para o ni·
cho existente no pedestal do

O SR. PRESIDENTE - Como os
itens 5 e 6 da. Ordem do Dia tra·
tam de matéria que deve ser apreciada cm sessão secreta, peço aos
funcionários da Mesa tomem providências nesse sentido.
A sessão transforma-se em
secreta às 16 horas e 37 minutos, e volta a ser pública às
17 horas e um minuto.

!.1

O SR. PRESIDENTE - Sôbre a
mesa, requerimento que vai ser
Ildo.

Discussão única do Requerimento n.o 106, da Comissão de
Serviço Público Civil, solicitando se1a sustado, nos têrmos do
art. 325, n.o 3, do Regimento
Interno, o andamento do Projeto de Lei da Cdmara dos
Deputados n.0 97, de 1958 (que
cria no Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas
os a.o e 7.o Distritos, e dá outras providências), até a che..
gada ao Senado do Projeto n.0
32, de 1959, em curso na 06.mara (que cria a Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste).

monumento, tendo Pareceres
Favoráveis Cns. 156 a 158, de
1959) das Comf8s6ea : de Cons·.
tltutçdo e Justiça; de Educaçllo e Cultura e àe Finanças. . .
O Sift. PRESIDENTE - Em dls·
cussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei a dJscussllo. (Pau-

sal.

· Está enC"errada,
Os Senhores Senadores que aprovam o projeto, queiram permanecer sentados. <Pausa).
Está aprovado.
É o seguinte o prCJjeto aprovado, que vai à sanção·:
PROJETO DE LEI DA CAli'IARA

N.o 199, de 1958
CN.O 3.944-B, de 1958, na Câmara
dos Deputados)
Autoriza a remoçtlo dos res·
tos mortais do Marechal Ma~

-448nuel Deodoro rta Fonseca para
o ntcho existente no pedestal
do monumento.

Art. 1.0 l!: o Poder 'Executivo autorizado a remover os restos mortais do Marechal Manuel Deodoro
da. Fonseca, do Cemitério de São
Francisco Xavier, para· o nicho
construido pela Prefeitura do Dis·
trito Federal; na base do monumen·
to, à Praça Marechal Deodoro, no
Distrito Federal. ·
Art. 2.o Esta lei entrará em vigor na da.ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrârlo.
Prfmetra
discussão. (com
aprectaçiio preltmtnar de constftuctonaltdade, nos th'mos do
art. 265, do · .Regimento Interno) do Projeto de Lei do Semz;do n.0 7, de 1959, que disPlíe sôbre a tranquta postal telegráfica para os Parttào8 Per
lfttcos Nactonais (apresentado
· ,, . pelo .. Senador Catado de Cas. tro), tendo Parecer sob n.o 133,
· . de 1959, da Comissão de Constftulção e. Justtça, pela fncons.
tftuctonaltdade.

O SR.. PRESIDENTE - Pelo no·
bre Senador Calado de castro, foi
enviada à Mesa, emenda substitutiva integral, que vai ser lida.

t lida e .apoiada ao seguinte
Dlli:NDA 111.0

1

(Substitutivo ao. Projeto de Lei
do Senado n. 0 7, de 1900).
DfspOe sôbre os · Estatutos
dos Partidos Políticos Nactonais, e dá outras provid§nclas.

Art. 1.o Os partidos politicos,
respeitado o disposto na Constituição, no Código Eleitora.! e nas leis
complementares, poderão elaborar
os respectivos Estatutos da forma
que lhes convier.
Parágrafo único. Os Estatutos
dos partidos, depois de aprovados

pelo Tribunal Superior, incorpo·
ram-se à legislação eleitoral.
Art. 2.o Os órgãos ·executivos
dos pa.rtidos politicos serão, à semelllll~nça dos Diretórios, registra·
dos, na forma do art. 139 do Có·
digo Eleitoral.
Art. s.o Das deliberações toma·
das pelos órgãos de direção (art.
137 do Código Eleitoral) e dos executivos, relativamente à 1nfr1ngência de dispositivos estatutãrios, de·
pois de esgotadas as lnstância.s par·
t1dár1as, caberá recurso para a Justiça Eleitoral.
Art. 4. 0 Os órgãos de direção
deverão, nos têrmos dos respecti·
vos Estatutos, preservar a unidade
e ativar a vida. partidária.
Art. 5.o Para cumprimento · do
disposto no artigo anterior, os par.
tidos politicos gozam de franquia
postal e telegráfica, nos têrmos
fixados nesta lei.
Art. 6.o A correspondência pos·
tal será colocada em envelopes lsô·
bre-ca.rtas), onde haverá o emble·
ma do ·partido constante dos seus
Estatutos (§ 2.0 do art. 132 do Có·
digo Eleitoral) ou de comunicação
especial feita ao Tribunal Superior
Eleitoral.
I · 1.0 Os envelopes serão entregues em agência. acompanhados de
declaração redigida em papel tim·
brado, em duas vias, contendo o
nome e o enderêço do destinatário.
A segunda via, devidamente ca·
rimbada, será devolvida ao parti·
do politico, valendo-lhe como .re·
clbo.
§ 2.0 Quando se tratar de duas
ou mais cartas expedidas na mesma ocasião, é obrigatória. a apresentação de listas, com as cartas
numeradas, observando-se o dis·
posto no parágrafo anterior.
§ 3. 0 Os impressos serão preparados por melo de cintas ou simples rótulos, com o emblema. na
forma dêste artigo, fazendo-se para
êles a declaração ou llsta dos parágrafos anteriores.
Art. 7.o o Presidente do Diretó·
rio Regional credenciará, por ofí·
clo, junto às agências postais, a.
pessoa ou pessoas que poderão as·

'
'
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slnar a declaração ou lista a qu~
se referem os parágrafos do artigo
anterior.
·
Parágra,fo único. Nos mun!ciplos
onde não estiver a capital do Estado ou Território; o credenciamenta será feito pelo President::!
do respectivo Diretório.
Art. s.o A correspondência postal regulada por esta lei é equiparada, para todos os fins legais
e regula,mentares, à correspondência registrada e expressa.
tArt. 9.0 Os telegramas serão
apresentados às agênctas expedldoras com uma declaração ou 11sta
(parágrafos 1.o e 2.0 do arrt. s.ol,
redigida em papel timbrado, cm
dupl1cata, valendo a segunda via
carimbada como recibo, para o
partido politico.
Pa.râgrafo único. O credencia·
menta criado pelo art. 7.0 será
feito, também, junto às agências
telegráficas.
Art. 10. Revogam-se as d!sposl·
ções em contrário.
Art. 11. Esta lei, na data da sua
publicação, entra em vigor.
Rio de Janeiro, 16 de ~~>brll d·e
1959.
Justificação

i

O substitutiVo assegura a liberdade dos partidos no tocante à elaboração dos seus Estatutos, desde
que sejam respeitadas as linhas
lindeiras tra,çadas na Constituição,
no Código Eleitoral e noutras leis.
O parágrafo único do art. 1.o
toma legal o que já é jur!splU·
dência.
·
O Boletim Eleitoral do Tribunal
Superior Eleitoral~ em o n. 0 86, de
setembro de 1958, publicou :
"0 $fm,hor Ministro Presi·
dente - Acrescento mais, que

a jurisprudência dêste Tribuna,! é ainda no sentido de que
se incorporem à legislação eleitoral os estatutos dos parti·
dos. Assim, a violação de dispositivo dos estatutos just!flca
o recurso com êsse fundn·
menta.

O Senhor Ministro Artur Marinho - Neste caso, a Resolu·

ção n.0 3.988, no seu art. 15,
2.o, equivale à norma interna
estatutária, de partido, e aquela autonomia de que se falou
nos brilhantes debates de hoje,
que é dada aos partidos, para
elaboração de sua lei Interna,
fica.rla reduzida a alguma col·
sa em multo aleatória.
O Senhor Ministro Presiden-

Mesmo porque os Esta.
tutos só são operantes depois
de aprovados por esta Côrte.
Os partidos não podem fazer
os estatutos que entenderem;
são obrigados a trazê-los à
aprovação do Tribuna,! Superior. : . " (p. 194) .
te -

Ao Tribunal Superior, quando tiver de aprovar os Estatutos, cabe·
rá velar pelo respeito à Constituição e às leis.
As Comissões Executivas não
são, sequer, mencionadas pelo Có- .
digo Eleitoral. Cabe-lhes, entretanto, papel decisivo na vida, partidária.
O Código Eleitoral distingue, nitidamente, os órgãos de deliberação (art. 136) e os de d!reção (art.
137). Dêstes, o fortalecimento é necessário para a vida partidária,
cuja intensificação exige comunica.ções fáC'els e garantidas.
Acresce que os emblemas partidários não devem servir para qualquer parcela de má vontade por
parte de funclonarlos postais e telegráficos f11lados ou adeptos a
partido diferente, dar! a nec-essidade da. correspondência ser registrada e o processo que o projeto
prevê não sobrecarrega a repartição postal, pois é bastante simples.
LEGISLAÇAO CITADA
Da Organizacão e do .Registro

dos Partidos Políticos

Art. 132. Os partidos politicos
são pessoas juridic-as ele direito PÍI·
blico interno.
o •• o o o •••••• o •••••• ' . ' •• o o •••• ' ••••
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2.0 Os partidos políticos ad·
quirem a personalidade jurídica
com o seu registro pelo Tribunal
Superior.
§

Dos órgãos dos Parttdos
Políticos

Art. 136. São órgãos de delibe·
ração dos partidos politicas as con·
venções nacionais, regionais e mu·
nlclpais.
Parágrafo único. Os estatutos
de cada partido estabelecerão o
número, a ·categoria e o modo de
esC'olha dos membros da~ convenções, e bem assim o que lhes compete e como devem funcionar.
Art. 137. Os partidos terão como
órgãos de direção o dlretório nacional, e bem assim diretórios re·
gionais e. municipais.
Parágrafo único.
No Distrito
Federal, com orga-nização e funções correspondentes às dos diretórios municipais, serão Instituídos, pelos estatutos de cada parti·
do, .os necessários dlretórios locais.
Art. 138. Os estatutos de cada
partido regularão a organização e
o funcionamento dos dlretórlos.
Art. 139. Os diretórlos serão registrados pela. Justiça Eleitoral.
§ 1.° Far-se-á o registro do di··
retórlo nacional pelo Tribunal Su·
perlor, e o dos diretórlos regionais,
assim como dos municipais ou lo·
cais, pelo Tribunal Regional.
§ 2.0 O requerimento de regis·
tro do di·retório nacional será subs·
crlto pelo seu Presidente e o de
registro dos demais diretórlos pelo
· Presidente do diretório regional ln·
teressado.
§ 3.0 Satisfeitas a,s exigências
legais e estatutárias, será efetuado
o registro.
§ 4.0 A deelsão que conceder ou
denegar o registro será publlcada
no órgão oficial. Cone'edldo o re·
glstro, publicar-se-ão, com a deci·
são, os nomes dos membros de
cada dlretórlo.
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O SR. PRESIDENTE - Em discussão o projeto e o substitutivo.
(Pausa).

Não havendo quem queira. fazer
uso da palaV!ra.. encerro a discussão.
O projeto e o substitutivo voltam
à Comissão de Constituição e Justiça.
Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Tem a pa.lavra o nobre Senador
Coimbra Bueno.
O SR. COIMBRA BUENO - {•)
- Sr. Presidente, apresentei, hoje,
um projeto relativo a recolihlmentos aos estabelecimentos bancários,
sôbre o qual reservo-me o direito
de, na próxima semana, desenvolver comentários.
Aproveito êste fim de sessão
para retlflcar um dos últimos discursos que proferi da tribuna. do
Senado, de referência à. situação
lamentável do nosso Pais, em face
da de outras nações modernas, no
que concerne à pavimentação de
estradas de rodagem. Citei Pôrto
Rico, com território quatro vêzes
inferior ao do menor Estad9 do
Brasil, que é o de Sergipe, o qual
tinha, pelas estatistlcas de 195'7,
quase o dôbro da extensão pavimentada em nosso Pais. Em Pôrto Rico, no ano de 1957, havia cinco mil, cento e setenta e um qullômetros de estrada. asfaltada, enquanto no BrasU existiam dois mil,
novecentos e clnqüenta e dois qul·
lômetros.
Assim, renovo o apêlo feito desta tribuna. Insistirei nêle, peran.
te o Sr. Presidente da República,
que executa com rara audácia o
Plano de Construção de novas rodovias, calculado em •Cêrca de dez
mil qullômetros, bem como o Fundo de Pavimentação de rodovias
existentes, estimado em cêrca de
três mll qullômetros, tudo dentro
de um único periodo governamental, dando e'Umprimento à. sua própria. decisão, Isto é, a uma das
principais metas do atual Govêr·

(;i::: Nao

fot l'evisto pelo orador.

- t5iproporções e multo mais grave,
aca.ba de suceder na Invicta. clda·
de de N'lteról.
Jornais e estações de rádio noti·
clam amplamente os iutuosos acon·
teclmentos de há poucas horas, em
Nlteról, em que perderam a. vida.,
segundo consta, mais de cinco pes·
soas e estão feridas gravemente
cê~ca de sessenta.;
Sr. Presidente, a exploração dos
serviços de transporte maritlmo
entre as duas Capitais, de um tem·
po a esta data, vem sendo feita
com exclusividade por uma emprê·
sa controlada. por ,um grupo denominado Grupo Carreteiro.
A principio, o PQVO daquela clda·
de recebeu com aplausos a inicia·
tlva, que slgnlflca..va. concorrência.
com a antiga Companhia canta· .
relra.
'
'
Pouco depois, Sr. Presidente, or·
ganizava·se uma única emprêsa
com a encampação da Cantareira
pelo Grupo Carreteiro; e os ser.
viços de trarnsporte entre as duas
cidades passaram a set• exclusiva.
mente controlados pelo grupo dos
Irmãos carreteiro. · Segundo as no·
ticlas, ainda imprecisas, foi decretada uma greve, à zero hora de
ihoje, em decorrência., alega-se, da
falta de pagamento das subven.
ções devidas pelo Govêrno Federal
àquela emprêsa, subvenções essas
que vinham sendo pagas por con·
O SR. PRESIDENTE - Tem a ta. do Fundo da Marinha Mer·
palavra o nobre Senador .Tarbas cante.
.
·
Maranhão, segundo orador Inseri·
Chegou, entretanto, às minhas
to. <Pausa>,
mãos, há poucos instantes, remetida pela. Secretaria da Presidência
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador da República, por intermédio do
Paulo Fernandes, terceiro orador ilustre Lider da :Maioria nesta Casa,
uma. "Nota" daquela Presidência
inscrito.
onde se deC'lara e esclarece que
O SR. PAULO FERNANDES"-- aquela emprêsa. tinha seus paga.
(*) Sr. Presidente, ainda não mentos em dia, não se justificando,
portanto, de forma alguma, deixass~ encontram sepultados os corpos
dos acidentados no desastre ocor· se, por sua vez, de manter em dia.
rido há poucos dias na Baria de os seus funcionários.
Guanabara, por ocasião do último
Por outro lado, sr. Presidente,
temporal que desabou sôbre a re. essa mesma "Nota" declara qua a.
gião, e outra tragédia, de maiores Presidência da República, com fundamento no § 18 do art. 141 da
Constituição,
que autoriza o usQ
(•) - Nflo fOI revt.•to pelo orador•

no. Posso aduzir ainda hoje al·
guns elementos relativamente à retenção de verbas do Fundo de Pa·
vimentação. Apenas as verbas do
1.0 trimestre de 1958 foram entre·
gues aos Depa.rtamentos de Estra·
das Federal e Estaduais. Faltam
três trimestres de 1958, e tôdas
as verbas de 1959, isto é, o Govêr·
no deve ao D.N.E.R. e aos D.E.R.
Estaduais mais de quatro bilhões
e quinhentos milhões de cruzeiros.
A retlflcação que quero fa~Zer ao
meu discurso prende-se, justamen·
te, à sua fase final. Jl: que di·
zia constituir uma verdadeira ver.
gonha para o nosso Pais, uma ver.
dadeira vergonha pMa a geraçllo
atual dos brasileiros a comparação
entre Põrto Rico e o Brasil. O
Diário do Congresso Nacional co·
mo o Globo, publicaram êsse dis·
curso· mas em vez da pala.vra "ge.
ração;, saiu "administração". Se·
ria evidentemente, uma injustiça
para C'om o atual Govêmo .da Re·
pública, que, desassombradamente,
se lança num grande plano de
construção de novas rodovias e de
pavimentação das existentes.
Essa sr. Presidente, a retiflca·
ção que me incumbia fazer. Re.
servo-me parar, ·na próxima sema·
na, fazer a defesa do projeto, que
entreguei à Mesa do Senado. (MUi·
to bem).

.. :
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da.proprledade particular, se assim
o exigir o interêsse públlco, acaba
de decretar a intervenção nas companhiá.s controladas pelo Grupo
Carreteiro, nomeando interventor
federal o Contra-Almirante Leví
Pena Aarão Reis.
Sr.. Presidente, qu!Nldo venho a
'tribuna, para comentar essas lamentáveis e tristes ocorrências, que
·enlutam o Estado e o próprio Pais.
acredito que as medidas tomadas
pelo Govêrno Federal serão de mol·de· a sibilar, de uma vez :r;ior tôdas,
as. irregularidades· apontadas na
exploração do serviço de passageiros entre as duas capitais.
O noticiário também nos diz. Senhor Presidente, e não desejo prejulga.r, que o próprio Prefeito da
vizinha Capital tomara parte nos
acontecimentos, açulando a população para que depredasse as instalações da.quela emprêsa particular. Revelam mais as noticias
que o próprio Govêrno do Estado
se omitira dos acontecimentos, fazendo retirar das vias públicas todo
o policiamento.
o\ verdade é que 111 gloriosa Ma·
rinha de Guerra, chamada a in·
tervir para que não ficassem paralisados os transportes entre Niteról P. Rio, desde logo colocara alguns dos seus reboca.dores à disposição da população que tõdas as
madrugadas demanda a Capital da
República. Manteve, ainda, junto
às ba.rcas, um pelotão de Fuzileiros
Nayals com a finalidade principal
de ordenar as fllas.
O povo da Capital do meu Estado, justamente revoltado pela ex'ploração que de há muito vem sofrendo por pa.rte daqueles que di·
rigem as emprêsas de transportes
maritlmos, aos poucos se foi avolumando n·a praça fronteira e, sem
policiamento estadual, forçando as
filas que se orga.nizaram. Dentro
em pouco passou a invadir a estação. sendo repelido a . principio
por tiros de festim pelo pelotão
que ali estava e pouco depois, infelizml"nte, ocasionando verdadeiro
morticinio,

As responsablllda'des, certamente, serão apura.das, · as medidas
anunciadas no comunicado oficial
são de molde a tranquillzar a todos nós.
Certamente o povo ficará sabendo a quem caberão as maiores responsa.bllidades, mas, de qualquer
forma deve ficar assentado que o
principio de autoridade não pode
ser derrogado, que é mister que a
Policia do Estado policie o povo,
protegendo-o mesmo contra acontecimentos dessa ordem, e que as
autoridades admlnlstra.tivas, sentindo de perto os problemas como
estão, dêem ao povo da vizinha Capital as medidas Indispensáveis e
que a intervenção federar há multo reclamada obtenha o êxito espera.do e que o luto do povo fluminense, por mim registrado da tribuna do Senado, não tenha sido
em vão e melhores dias lhe estejam reservados.
'Sr. Presidente, passo a ler a "Nota'' oficial da Presidência da República.

"REUNIAO NO PALACIO

DO CATE'PE
Nota oficial da Secretaria.
da Presfdência da .República,
·sôbre os acontecimentos desenrolados em Niterót - De·
cretada a intervenção federal no Grupo Carreteiro e
nomeado seu interventor o
Contra-Almirante Leví Pena
Aarão .Reis.
.

Sôbre a. reunião havida, hoje,
no Palácio ào Catete, para tratar dos graves acontecimentos
desenrolados em Nlteról, o Secretário de Imprensa da Presidência da República Informou que da mesma partlcipa.ram os Ministros da Justiça,
Marinha, Guerra, Fazenda.
VIação e Trabalho, os Chefes
dos Gabinetes Mllltar e Civll
da Presidência., o Chefe de Policia do DFSP, o Presidente da
Comissão de Marinha Mercante e o Governador do Estado
do Rio de Janeiro, Sr. Roberto
Silveira.
·

:r'
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Ficou decidlda na reunião,
tendo o Presidente da, Repúbllca, na ocasião, assina.do o
respectivo decreto, a intervenção federal no Grupo Carreteiro, com apoio no parágrafo
16, do art. 141, da Constituição, que autoriza o uso da propriedade partlcula.r, se assim o
exigir o bem públlco, em caso
de perigo iminente C'omo guerra ou comoção intestina. Louvou-se ainda a medida de intervenção no fato de que a referida emprêsa de transportes
vinha recebendo regularmente
a subvenção federaJ, inexistindo motivos, portanto, para que
ela deixasse de efetuar o paga-·
.menta aos seus empregados.
Ainda na mesma reunião,
foi nomeado, pelo Chefe do Govêrno, interventor federal no
Grupo Carreteiro, o Contra·Al·
mirante Levi Pena Aarão Reis,
decidindo-se, outrossim, efetuar-se imediatamente o pagamento dos empregados, atra·
vé's dos recursos do Fundo dt~
Marinha Mercante.
Com relação à ordem pública em Niterói, o Governa,dor
fluminense afirmou não necessitar de tropas f~derais, assumindo a responsabilidade de
mantê-Ia, com fôrças estaduais.
A fôrça de Fuzileiros Navais
envia.da a Niterói teve por ob·
jetivo, apenas, assegurar a ordem no embarque em lanchas
da Marinha de Guerra, que estão auxiliando o transporte de
passageiros na. Baía de Guanabara".
Era o que tilllha a dizer. <Muito
bem).
O SR. PRESIDENTE - Não há
outro orador inscrito. (Pausa).
N'ada mais havendo que tratar,
vou leva.ntar a sessão. Designo

para a de segunda-feira, 25 do corrente, a seguinte

'.

ORDEM DO DIA
1 - Discussão única do parecer
da Comissão de Relações Exteriores sôbre a Mensagem n.0 47, de
1959, pela qual o Sr. Presidente da
República submete ao Senado a
escolha do Sr. Jorge Ollnto de 011·
veira para o cargo de Embaixador
'EXtraordinário e Plenipotenciário
do Brasil junto ao Govêrno da FlnIânclla.
: · II
2 -Discussão única do Veto n.o
1, de 1959, do Prefeito do Distrito
Federal, a dispositivos do Projeto
de Lei MunicipaJ n.0 23·A, de 1959,
que concede abono provisório aos
servidores do Distrito Federal, es•
tabelece medidas financeiras C'On- .
comitantes, altera a legislação tri·
butària na parte que menciona, e
dá outras providências; tendo Parrecer n.0 160, de 1959, da .Comissão de Constituição e Justiça, pela
aprovação do veto em todos os
seus itens.
3 - Discussão única do Projeto de Lei da Câmara n.0 156, de
1958, que concede o auxílio de Cruzeiros 1.000.000,00 à Prefeitura Municipal de Ouro Fino, Minas Gerais, para. ereção de um monumento comemorativo do I Centenário
de nascimento do Presidente Júlio
Bueno Brandão (incluído em Ordem do Dia em virtude de cUspensa de interstício concedida na
sessão anterior a requerimento do
Sr. senador Lima Guimarães) ; tendo Pareceres Favoráveis (ns. 166
e 167, de 1959) das Comissões de
Constituição e Justiça., e de Fi·
nanças.
4 - Dlsc·u.ssão única do Projeto
de Lei da Câmara n.o 152, de 1958,
que determina que os trabalhado·
res e funcionários da Rêde Mineira de VIação, aposentados antes
dessa ferrovia reverter à União, terão os proventos de aposentadoria
revistos para serem igualados aos
dos servidores, de igual categoria,
aposentados após essa mesma reversão; tendo Pa.receres Fa vorá-
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veis sob ns. 683, 684, de 1958, e 153,
de 1959, das Comissões de Constituição e Justiçà; de Sérviço Públi·
co CivU e de Finanças.
5 - Discussão única, do Projeto
de Lei da Câmara n.o 204, de 1958,
que autoriza o Poder Executivo a
conceder o auxilio de Cruzeiros
5.000.000,00 à Comissão da Festa
Nacional do Fumo e da Exposição
Agro-Pecuária e Industrial (Incluido em Ordem do Dia em virtude
de dispensa de interstício, conce·
dida na sessão anterior, a requerimento do Sr. Senador Daniel
Krieger; tendo: Pareceres Favoráveis, sob ns. 168 e 169 das Comissões de Constituição e Just1ça e de
Finanças.
·
6 - Primeira. discussão (com
apreciação prellminaor da constitucionalidade, nos tlêrmos do art. ·265,
do Regimento Interno) do Proje.
to de Lei do Senado n.0 16, de 1958,
que isenta do lmpôsto sõbre os ln-

vestimentos para construção de
casas populares ou conjuntos resl·
denclais proletários, e dá outras
providências; tendo Pareceres ns.
408, de 1958 e 132, de 1959, da Co·
missão de Constituição e Justiça.,
pela inconstitucionalidade.
7 - Primeira discussão (com
apreciação preliminar da constitu· ·
cionalldade, nos têrmos do art. 265,
do Regimento Interno) do Projeto
de Lei do Senado n.0 10, de 1959,
que altera a c-onstituição do Conselho Consultivo da Comissão Exe·
cutiva do Plaono do Carvão Nacional, (apresentado pelo Senador Irineu Bomhausen) ; tendo Parecer
n.0 141, de 1959, da Comissão de
Constituição e Justiça, pela Inconstitucionalidade.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 17 horas e 25 minutos.

•
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31.3 Sessão da 1.8 Sessão Legislativa, da 4.a Legislatura,
em 25 de maio de 1959
PRESIDl!:NCIA DOS SRS, FILINTO 1\UlLLER E CUNHA M'ELLO

As 14 horas e 30 minutos, a,cha.mse presentes os Senhores Senadores:
Mourão Vieira.
Cunha Mello.
V'1valdo Lima.
Lameira Blttencourt.
Vlctorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Leõnidas Mello.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Menezes Pimentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Novaes Filho.
Jarbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Rui Palmeira.
Silvestre Péricles.
Lourival Fontes.
Jorge Maynard.
Herlbaldo Vieira.
OVidio Teixeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
Attilio Vivacqua.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Calado de Castro.
Gilberto Marinho.
Benedicto Valladares.
Lima Guimarães.
Lino de Mattos.
Pedro Ludovico.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Vlllasbõas.

Filinto Müller.
Fernando Corrêa..
Souza Naves.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondln. - (48).
O SR. PRESIDENTE - A lista
de presença acusa o compareci·
mento de 48 Senhores Senadores.
Havendo número legal, está aberta a sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. Terceiro Secretário, servindo de 2.0, procede à leitura
da Ata da sessão anterior, que,
posta em discussão, é sem debate aprovada.
O Sr. Primeiro Secretário dá
conta do segutnte

EXPEDIENTE
1) Apelos no sentido da. rápida
aprovação das seguintes proposições:
- Projeto de Lei do Senado n.o
28, de 1951, que regula a participação obrigatória e direta do trabalhador no lucro das emprêsas :
- da Câmara Municipal de RecUe, PE;
- da. Câmara Municipal de Vera
Cruz, BP.
- Projeto de Lei da. Câmara. n.o
10, de 1958, que dispõe sôbre a
estrutura. administrativa da Previdência Social, e dá. outras providências :
'1
- da. Assembléia Legislativa de
Minas Gerais;
- do Sindicato dos Empregados
no Comércio do Rio de Janeiro;
1

'

-456- da Câmara Municipal de Ca.m·
pos do Jordão, SP;
- da Câmara Municipal de Mogí
das Cruzes, SP;
- da Federação dos Traballha·
dores nas Indústrias Metalúrglca.s
Mecânicas e de Mater1al Elétrlco
do Estado de São Paulo, SP;
- do Sindicato dos Empregados
no Comércio de São José dos Cam·
pos, SP;
- do Sindicato dos Trabalhado·
res nas Indústrias de Allment9JÇão
de campinas, SP; .
- do Sindicato dos Trabalhado·
res nas Indústrias Gráficas de
Campinas, SP;
- do Sindicato das Indústrias
Qufmieas e Fa.rmacêutfcas de São
Paulo, SP;
- do Sindicato Têxtil de Pira·
clcaba, SP;
·
- do Sr. Trajano José das Ne·
ves, de Santo André, SP;
- da Comissão Interslndfcal de
Lajes, S.C.
-Projeto de Lei da Câmara n. 0
24, de 1958, que regula o direito
de. greve. na. forma do art. 158 da
Constituição Federal :
- do m Congresso Regional dos
Trabalhadores Metalúrgicos de MI·
nas Gerais;
..
- dos Trabalhadores da UTIL
S. A., Rio;
-.da Assembléia Legislativa de
São Paulo;
·
- da. Federação dos Emprega.
dos no Comércio de São Paulo,
BP;
- da Federação dos Trabalha·
dores nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material Elétrlco
do Estado de São Paulo, SP;
- da União ·dos Ferroviários
Gaúchos de ·Rosário do Sul, RS;
- da. Câmara de !Vereadores de
Santa Maria. RS;
-··do Sindicato dos Trabalhado·
res nas Indústrias do Vestuário
de Saplranga, RS;
·
- do. Sindicato dos Trabalhado·
res Meta.lúrglcós de Caràzinho,
RS;
. . .
- do Sindicato dos Trabalhado·
res no Fumo de Santa Cruz, RS;·

- do Sindicato dos Empregados
no Comércio de Pôrto Alegre, RS;
- da União dos Ferroviários
Gaúchos de Uruguaiana, RS.
-Projeto de Lei da Câmara n.o
197-58, que concede a pensão es·
peclal de Cr$ 3.000,00 mensais a
Felizardo Avelino de Cerqueira.,
gula da Comissão Demarcadora de
Limites Brasil-Peru :
- do Sr. Ubaldo Menezes de Tarauaca, Acre.
- Projeto de Lei da Câmara n.o
13, de 1959, que dispõe sôbre a
rescisão do contrato de JMrenda·
mento da Estrada-de-Ferro Santa
Catarina, e dá outras providên·

das:

. ·

-· da Associação dos Ferroviá·
rios de Itajai, SC.
..
.. - Projeto de Lei do senado n. 0
3, de 1959, (do Senador Attilio Vi·
va.cqua) que revoga. o art. 3.0 do
Decreto n.0 22.785, de 31 de maio
de 1933:
- da Ordem dos Advogados do
Brasil, no Rio de Janeiro.
2) Observações e sugestões . sêJ.
br:! proposições em curs_o:
- Projeto de Lei da Câmara n.0
40, de 1957, que fixa normas para
a classificação e padronlza.ção dos
produtos alimentares e das matérias-primas de origem vegetal e
animal e seus subprodutos de va·
.lor económico e revoga o Decreto.
lei n.o 334,,de 15 de março.de 1938,
e dá outras providências : .
- da Federação das Indústrias
de São Paulo.
- Projeto de Lei do Senado n.o
24, de 1958, que prorroga a data
fixada pela Lei n.o 3.273, de f ·de
outubro de 1957, para a muda.nça
da Capital Federal, e dá outras pro·
vidências (nova data 21·4·1970) :
- da Câmara. Municipal de Goiânla, GO;
·
- Projeto de Lei da· Câmara n.O
24, ·de 1958,' que· regula o direito
de greve, na forma. do art. 158 da
Constituição Federal :
·
- da Associação Comercial · de
Corumbá, MT.
·
·
- Projeto de Lei· da Câmara 'n.O
149-58, que dispõe· sôbre a classl·

-457flc~ção de cargos· do serviço público civil do Poder Executivo, estabelece os vencimentos correspondentes, e dá outras providências :
- da União dos Servidores Postais Telegráficos de Salvador, B!A;
-· do Vice-Reitor da Unlversida·
de do Pará;
- da Câmara Municipal de Santa Maria., RS.

Ofieú>s
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Do Presidente da Comissão de
Segurança Nacional, desta casa,
nos seguintes têrmos :
DC.CNS. Of/n.0 32·59 - Em 20
de maio de 1959.
. Senhor Presidente.
Com relação ao Oficio n.0 DC.
CNS. n.o 19·59, desta Comissão, en·
carecendo a Vossa Excelência. fôsse
solicitado o pronunciamento do
Ministério da !Aeronáutica sôbre o
Projeto de Lei n.0 3.794·!1\, de 1953,
na Câmara, e n.0 315, de 1956, no
senado, que estabelece a equiva·
lência entre os cursos de Formação de Sargentos da. Policia Mili·
tar e do Corpo de Bombeiros ~o
curso de Comandante de Pelotao
(Seção) do Exército, assim como
sôbre . a Emenda n.0 1, que lhe foi
oferecida em Plenário, tenho a bon·
ra de ui:formar a V. Exa.. já haver
esta Comissão recebido os necessá·
rios esclarecimentos do titular da·
quela Pasta mUltar, através do
!Aviso n.o 2-GMI/233, de 14 do ~:~r
rente, em poder da Secretaria des·
te órgão técnico.
.
Valho·me da oportunidade pa.ra
renovar a V. Exa. os meus protestos de elevadà aprêço e mais· diS·
tinta consideração. - Jefferson ele
Aguiar, Presidente da Comissão de
Segurança Nacional.
'Publique-se e ·junte-se ao
Projeto de Lei da Ctimara n.o
315, de 1956.
··

Do Presidente do Conselho
Nacional de Economia, como .segue:

CONSELHO NACIONAL DE
ECONOMIA
SCP·356 - Rio de Janeiro, D.F.,
em 15 de maio de 1959.
Excelentíssimo Sr. Presidente ·do
Senado Federal.
Tenho a honra de passar às
mãos de V. Exa., em cumprimento
ao disposto no art. 9.o da. Lei 970,
de 16 de dezembro de 1949, modi·
ficado pela Lei n.0 3.272, de 30 de
setembro de 1957, a "Exposição Geral da Situação Econômica do Bra·
si! - 1958".
Não se !Imitou o Conselho ao
exame da conjuntura econômica
de 1958, estendendo, ta.mbém, sua
apreciação a pontos básicos de or·
dem estrutural, sendo de ressadtar .
entre êles : a) Reforma Agrária,
Produção Rural, Educação das Mas.
sas Rurais e Ensino Agricola; b)
Características da mão-de·obra,
FOrça de trabalho e Mobllldade
Ocupacional; c) Repercussões da
Comunidade Econômica · Européia
e Posição da América Latina.
Aproveito a oportunidade . pa.ra
renovar a V. Exa .. os protestos do
meu profundo respeito.
Anexo : Exposição. - Fernando
de Andrade Ramos, Presidente.
A Comfsstfo de Economia,

- Do Governador de Goiás, nos
têrmos abaixo : ·
.Exmo. Sr. Dr. João Gou!art, M.D.
Presidente do Senado.
.
. Senhor Presidente,
.
Cordiais saudações.
Consulto V. Exa.. sObre a possibllldade de autorizar que o fun·
cionário do Senado Sebastião Vei·
ga coopere com o Govêrno do meu
Estado, na reforma administrativa a que procedemos no momento.
A solicitação se justifica por tra.
tar-se de funcionário que, pela. sua
experiência em administração públlca, poderá prestar · úteis servi·
ços ao Estado, no decorrer dêste
ano.
·

o
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Caso concorde com a sugestão,
peço se digne Informar se é possivel o seu afastamento do Senado a pru-tlr do próximo mês.
Com os meus agradecimentos,
apresento as expressões de minha
alta consideração e estima pessoal.
- Dr. José Feliciano Ferreira, Governador de Goiás.
- SENADO FEDERAL
SP-24 - Em 6 de abril de 1959.
Senhor Presidente.
Tenho a honra de encaminhar
a 'V. Exa.., para consideração da
ilustre Comissão Diretora, o incluso oficio, em que o Governador
do Estado de Goiás solicita seja
pôsto à disposição do seu Govêrno, pelo prazo de um ano, ·a partir do próximo mês, o funcionário
do Sena.do Sebastião Veiga.
Aproveito a oportunidade para
renovar a IV. Exa. os protestos de
minha alta estima e mais distinta
consideração. - João Goulart.
'

A Ccmissão Diretora, ãepots
de Informado pela Diretorta do
Pessoa.!.
- Do Governador do Estado da
Bahla, como segue :
GOVS:RNO DO ESTADO DA

BABIA

Gabinete do Governador
N.0 521 - Em 6 de maio de
1959.
Senhor Vice-Presidente :
O ~ovêrno da Bahla multo agradeceria a v. Exa.. se o Senado pusesse à sua disposição, o alto funcionário dessa Casa Legislativa,
Dr; José VIcente de Oliveira Martins, estudioso dos problemas balanos.
·
Estimaria, porém, que v. Exa.
consentisse na. sua vinda com tõdas as vantagens do seu cargo.
Com os melhores protestos de
admiração e estima, Juracy Magalhães, Governador.
A Comissão Diretora, depois
de informado pela Diretoria do
Pessoal.

PARBCICIII:S

N's. 170, 171 e 172, de 1959
N.0 170, de 1959
Da Comissão de Legislação
Social, s6bre Projeto de Lei da
C8.mara n.O 121, de 1955, que
dispõe s6bre as aposentadorias
e pensões conceãü!as pelas instituições de previdência social,
e dá outras proviãênclas.

Relator : Sr. Joll.o Arruda.
O Projeto de Lel da. Câmara n.o
121, de 1955, que se compõe de dois
artigos apenas, estabelece, em seu
art. J..0 , que as aposentadorias e
pensoes ·concedidas pelas Instituições de previdência social na vigência da Lei n.O 1.162, de 22 de
julho de 1950, a a.ssoclados e beneficiários anteriormente regidos
pela Lel n.0 593, de 24 de dezembro de 1948, serão revistas obedeoondo as disposições da Lei n.o
1.434, de 17 de setembro de 1951·
e o parágrafo único, estatul quê
essas revisões não se processarão
quando os beneficlos concedidos
pela citada Lei n.o 1.162' forem
mais favoráveis que os previstos pela Lei n.o 1.434. O art. 2.o
determina que a. lei entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Em seu andamento pela Câmara
dos Deputados, essa proposição legislativa. recebeu pareoores das Comissões de Constituição e Justiça,
de Legislação Social e . de Finanças, que se manifestassem sem discordância, pela sua aprovação. En- ·
quanto a. primeira alegou, nG que
tMlge ao aspecto constitucional,
nada impedir a sua tramitação regimental, a segunda, no exame do
mérito, recomendando a sua aceitação, afirmou que outro objetivo
não visa o presente projeto de lei
senão a. reparação das Injustiças
originadas da aplicação dos dispo·
sitlvos da Lei n.o 1.162, vigorantes entre 22 de julho de 1950 a 17
de setembro de 1951. E, finalmente, a Comissão de Finanças da
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Câmara, dentro da sua competência., afirmou :

....-,,
:~

,'·'

"As despesas
decorrentes
com a revisão das aposentadorias que o projeto visa atender
correrão, como é' concludente,
pelas verbas especificas das
próprias autarqulas ... "

razão por que na.da opôs ao seu
acolhimento pelo Plenário daquela Casa Legislativa.
Do exposto, verifica-se que a pro·
P9sito do projeto de lei em cau1sa,
nao houve qualquer pronunciamento dos órgãos técnicos do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, no sentido de serem presta.dos esclarecimentos sôbre o alcance, e os efeitos da proposição,
principalmente no que diz respeito às verbas necessárias à efetivação da medida preconizada e as
dlsponlb1l!dades daquelas Instituições atingidas pela projetada norma legal.
·
Assim julgamos conveniente, para a apreciação da matéria, ouvir
prêvlamente sôbre o projeto de
.lei · em foco, o Departamento Na.clonal da Previdência Social, do
Ministério do Trabalho, Indústria
e Comércio.
li: a diligência que propomos à
consideração desta Comissão.
Sala das Comissões, em 27 de
outubro de 1955. - Ltma Teixeira,
Presidente. - Jollo Arruda, Relator. - R.u.y Carneiro. - Guilher-

me Malaqufas.

N.o 171. de 1959
Da Comtssão de Legfslação
Social, s6bre o Projeto de Lei
da C4mara n.o 1.931-B, de 1952.
,-

Relator: Sr.

:;•

Bttten-

·.'··

;j

O projeto em causa., oriundo da
Câmara dos Deputados, onde apresentado, ainda em maio de 1952,
pelo nobre Deputado Celso Peçanha, prescreve que as aposentado·
rias e pensões concedidas pela.s ins-
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Lameira

court.
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Il

tituições de previdência social na
vigência da Lei n.o 1.162, de 22 de
julho de 1950, a associados e beneficiários anteriormente regidos
pela Lei n.0 593, de 24 de dezembro de 1948, serão revistas, vale di·
zer, aumentadas, tendo em vista.
as disposições da Lei n.o 1.434, de
17 de setembro de 1951.
Nesta Casa, o anterior Relator da.
matéria nesta Comissão, o nobre
Senador João Arruda, em parecer aprovado em outubro de 1955,
conclui mui acertadamente pela audiência prévia do Departamento
Nacional de Previdência Social, já
que, advertiu S. Exa., "a propósito
do Projeto de lei em foco não houve qualquer pronuncla.mento dos
órgãos técnicos do Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio, no
sentido - note-se bem, solicitamos
nós -

de serem prestados esclarecimentos sôbre o alcance e os
efeitos da proposição, prlnctpalmente no que df:il respeito às verbas necessárias à etettvaç6.o da me·
dfda preconf:!lada e às dfspontbflf·
dades daquelas mstttufções atfngt.
das Pela projetada norma legal".

Em dezembro do mesmo ano, de
1955, o então Ministro do Traba·
lho, pronunciando-se sôbre a. proposição, limitou-se, de acôrdo com .
a Informação prestada pelo Departamento de Previdência Social, a
recoDnlecer a justiça da lnlciativa
legislativa. e a sugerir uma emenda, sem, porém, prestar. os esclarecimentos e dados com razão encarecidos no parecer desta· douta
Comissão, que assim, continua sem
os elementos reclamados como necessários para decidir sôbre a ma.·
térla.
Nestas condições, seria de Insistir nessas Informações se já náo
estivesse em curso no Senado, depois de aprovado pela Câmara, o
projeto da Lei de Previdência So·
cial, que, evidentemente, melhor regulando, - em têrmos ma.is gerais,
amplos, e orgânicos a. matéria vem superar a proposição em tela,
assim já sem objeto e utilidade,
até porque as leis de caráter ge.

- 4éoral são sempre preferíveis à.s de
caráter Isolado, casuistlco e frag.
mentário.
Pelo exposto, somos pela rejeição
do Projeto n.0 1.931-B, de 1952, da
Câma.ra dos Deputados.

O Ministro do Trabalho procurou
atender ao que lhe foi sollcltado. ·
Mas o fêz em parte. Limitou-se a
reconhecer a justiça da lnlclativa
legislativa. e a sugerir uma emenda, sem contudo prestar os neces·
sários esclarecimentos e informa.
Bala das Comissões, em 28 de ções que a douta Comissão houve
maio de 1958. - Buy Carneiro, Pre- por bem lhe pedir. Pelo que, considente. Lameira Bittencourt, tinuou ela sem dispor dos elemen·
Relator. - Sylvio Curvo. - Gomes tos Indispensáveis à sua deliberade Oliveira. - Lino de Mattos.
ção.
Face a resposta ministerial, a Co·
N.0 172, de 1959
missão seria levada. a insistir no
Da Comissão de Finanças, pedido de esclarecimentos aos ór·
sôbre o Projeto de Lei da CO.. gãos da previdência se já não es·
mara dos Deputados n.o 1.931-B, tivesse tramitando no Senado o
de 1952, <n.0 121, de 1955, no projeto de Lei de Previdência Social que, focalizando a. matéria de
Senado>.
maneira. geral, envolvendo todos os
Relator : Sr. Vivaldo Lima.
aspectos da questão; evidentemenA proposição em exame, oriunda te superou a proposíçãC> de objetida Câmara dos Deputados, dispõe vos limitados, ora examinados.
Assim, fazendo nossos os judique as aposentadorias e pensões
concedida.s pelas instituições de ciosos motivos invocados pela dou·
previdência social, na vigência da ta Comissão de Legislação Social,
Lei n.0 1.162, de 22 de junho de ao ensejo do reexa.me da ma.térla,
1950, a associados e beneficiários somos pela rejeição do projeto em
cujos direitos eram anteriormente causa.
Sala das Comissões, em 2.1 de
regulados pela Lei n.o 593, de 24
.maio
de 1959, - Gaspar Velloso,
d~ dezembro de 1948, serão revis·
tas, ou melhor dizendo, serão au- · Presidente. -" Vivaldo Lima, Rela·
mentadas,· tendo em vista. as dis· tor. - Lima Guimarães. - Daniel
posições da Lei n.0 1.434, de 17 de Krleger. - Fernandes Távora. Saulo Ba.mos. - Moura Andrade.
setembro de 19~1.
Taciano de Mello. - Francisco
Nesta Casa do Congresso Nacio· Gallottf.
)
na!, a.. Comissão de Legislação Social, . ao tomar conhecimento da
PARECER
matéri~t, de logo verificou não ha· .
verem os órgãos técnicos do Minis·
N.o 173, de 1959
tério do ·Traballb.o, Indústria e CoDa Comissão de ·Ftnanças,
mércio se pronunciado sôbre o a.l·
s6bre o Proteto de Lei da C4·
cance e os. efeitos da proposição
mara, n.0 1.930.B, de 1956 (no
· principalmente no que diz respei:
Senado n.0 11. de 1958, que au.
to às verbas necessárias à efetlvatorlza o. Poder Executivo a
ção da medida preconizada e as
abrir, pelo Ministério da Edu·
disponibilidades daquelas instituicaç(lo e Cultura, o crédito espeções atinglda.s pelo projeto em estudo.
cial de Cr$ 20.000.000,00, destt.
nado à conclusão do Centro
Daí,· haver a referida Comissão
Educacional
de Maceió, Estado
atendendo ao que propôs o entã~
de
Alagoas.
Relator da matéria, Senador João
Arruda, votado pela conversão em
Rela.tor : Sr. Lima Guimariles.
diligência do projeto em caus111, a
fim de que fôssem ouvidos os técc
Por ter recebido emendas no Pie·
nieos do citado Ministério.
nárlo, volta o Projeto n. 0 11, ·de

-

1958, a esta Comissão para o seu
pronunciamento a respeito.
As emendas pretendem auxilias·
no valor de Cr$ 917.500,00 para as
seguintes entidades : Sociedade CIvil Faculdade de Odontologia de
PernambuC'o, Colégio Nóbrega, de
Pernambuco, Ginásio Santo Amaro,
da Bahla, Sociedade Escolas e Am·
bulatór1os S. José, de Natal, Escola
de Filosofia do Rio Grande do
Norte, Associação dos Ex-Combatentes, do Rio Grande do Norte,
Clinlca Pedagógica Heitor Carrilho
e Ginásio São Luís, ambos do Rio
Grande do Norte.
Como se vê, as emendas desvirtuam ·completamente o projeto que
pleiteia um crédito especial para
determinado fim e não pa.ra ser
subdividido para auxilias e subvenções.
Embora a nobreza e a finalidade
útil das emendas. não podemos concordar com esta forma de se incluírem num projeto outras a,spirações que não lhe dizem respeito.
Por êsse motivo, somos contra a
aprovação das emendas.
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Sala das Comissões, em 21 de
maio de 1959. - Gaspar Velloso,
Presidente. - Lima Guimarães. Re·
lator. - Moura Anc!rade. - Vtval-

.1

do Ltma. - Taclano de Mello. SlbUlo Ramos. - Francisco Gallottt.
- Mem de Sá, vencido. - Fernandes Távora. Dantel Krleger,
vencido. - Dlx-Huit Rosado, vencido. - Mtlton Campos, vencido.

I

PARECERES

Ns. 174. 175 e 176, de 1959
N'.o 174, de 1959
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Da Comissllo dfl Constituir-ão
e Justiça, s6bre o Projeto ·de
Lei da Ctlmara n.0 14. de 1958,
que autoriza a Estrada-de-Per·
ro CB1!tral a efetuar operação
de créc!ito até o valor de Cruzeiros 300.000.000,00, destinado
à aquisição de material e à
execução das obras •de eletrl-

ficação e sinaltzaç, io das linhas
suburbanas de SO.> Paulo.

Relator : Sr. Ltneu Prestes. ·
Pelo presente projeto fica a Es·
tra.da-de-Ferro Central do Brasil
autorizada a efetuar operação de
crédito até o valor de Cruzeiros
300.000.000,00 (trezentos milhões
d!! cruzeiros) , destinado à aqulslçao de material e à realização das
obras de eletrlfica.ção e sinalização
das linhas suburbanas de São Paulo <art. 1.o).
O empréstimo a ser contraído
pela Estrada-de·Ferro Central do
Brasil (art. 2.0 ) deverá ser amor·
tlza.do em prestações anuais e
iguais, de valor não superior a Cruzeiros 35.000.000,00 (trinta e cinco
milhões de cruzeiros) .
n - O projeto, de autoria do
Deputado Rogê Ferreira, foi devidamente justificado.
"Carros antigos e desengonçados, correndo em trilhos gastos que se apóiam em dormentes podres, não oferecem o mínimo de confôrto e de segurança aos pobres operários que
constituem a totalidade dos
viajantes diários."
Basta, aliás, atentar para a sucessão lastimável de desootres
ocorridos na Central para se positivar a necessidade de socorrê-lo
com numerário capaz de permitirlhe uma inadiável renovação de
material.
·
Isso, no entanto, diz respeito ao
mérito da proposição, cujo estudo
é da alçada da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Pú·
blleas.
Sob o aspecto constitucional e
juridico, pelo qual nos cumpre exa·
minar a matéria., nada há 4ue
opor, uma vez que se obedeceu ao
disposto no art. 67, § 1.0, da Constituição Federal.
Nestas condições, opinamo~ fa.
voràvelmente ao projeto.
Sala das Comissões, em 14 d~::
maio de 1958. - Lourival Fontes,
Presiden-te. - Lineu Prestes, Rela·

-
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tor. - Gilberto Marinho. - Ruy
Carneiro. Daniel Krieger. João Vfllasbôas.

N. 0 176, de 1959
Da Com1ssão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Cli·
mara, n.O 1. 767-C, de 1956 (no
Senaelo n.O 14, de 1958) .

N.o 175, de 1959
Da Com~são de Trampol'·
tes, Comunicações e Obras Pú·
blicas, aôbre o Projeto de Lei
da camara n.0 14, de 1958.

Relator: Sr. Novaes Filho.
1. A proposição visa a a.utorl·
zar a Estrada-de-Ferro Central do
Brasil, hoje Incorporada à Rêde
Ferroviária Federal S. A., a efetuar
operação de mútuo que se destina
a.o reaparelhamento do ramal su·
burbano da cidade de São Paulo
(SP).
2. Sõbre o assunto já se pronunciou a Comissão de Constituição e
Justiça desta Casa, oferecendo parecer favorável e ressaltando a ine·
f!c!ênc!a da, ferrovia que o autor
do projeto, o Deputado socialista.
Rogê Ferreira, melhor justifica.
3. Realmente, o projeto vem
atender àquele aspecto não·econôm!co que os serviços do Estado
prestam, quer pela justiça e fôrças
armada.s, quer através de serv1ços
Industriais de transportes de passa·
geiros. A precariedade dos meios
de carreamento da população
pauUstana é pr!neipalmente ver!·
f!ca.da quando se comparam os
comboios dos ramais suburbanos
do Rio de Janeiro e da capital de
São Paulo. Esta dual!dade, en·
tretanto, poderá ser superada atra·
vés da. concessão que o projeto de
lP.l estabelece, permitindo, outros·
slm, sejam estancados os protes·
tos populares verificados na Esta·
ção Roosevelt, reclamações estas
que exigiram até a. presença no
local do Governador do Estado,
quando a crise era mais Intensa.
4. Destarte, opinamos favorà·
velmente ao projeto.

Sala das Comissões, em 6 de Ju·
nho de 1958. - Jorge Maynarcl,
Presidente. - Novaes Filho, Rela,.
tor. - Neves da Rocha.

Relator : Sr. Mem de Sá.
presente projeto, apresentado
à Câmara, em agôsto de 1956, pelo
ex-Deputa.do Rogê Ferreira, autoriza a Estrada-de·Ferro Central do
Brasn a efetuar operação de cré.
dito até o valor de cruzeiros
300.000.000,00, para aquisição de
equlpa.mento e execução das obras
de eletrificação e sinalização das
linhas suburbanas de São Paulo.
Preliminarmente, cabe observar
que a Estrada-de-Ferro Central do
Brasil, que, à época. da apresenta.
çã.o do projeto, era uma autarquia
federal, subordinada ao Ministério
da ·Viação e Obras Púbi!ca.s, passou, posteriormente, a lntegra.r a
sociedade de economia mista denominada Rêde Ferroviária Fede.
ral S. A., !nstltuida nos têrmos da
Lei n. 0 3.115, de 16 de março de
1957, e cujos Estatutos foram apro·
vados pelo Decreto n.0 42.381, de
30 de setembro de 1957.
Aquela ferrovia., presentemente,
não tem autonomia adm!n!stratlva, pertencendo o seu pa.tr!mônio
à R.F.F.S.A., que assumiu a responsabllldade de todos os seus
compromissos e que a administra,
de acôrdo com a legislação em vigor.
Superada se encontra, portanto,
a proposição, quando autoriza um
órgão sem personalidade jurídica
a contrair empréstimo, pois ao
mesmo fa.lece competência em . as·
suntos de tal natureza.
Seria, então, o caso de, através
de emenda, transferir-se a autor!·
zação · projetada à Rêde Ferrovlá·
ria Federal S. A., pa.ra financiar
os encargos da Central do Brasil,
como chegou mesmo a sugerir o
Relator da matéria na Comissão
de Finanças da Câmara. ? Parece·
nos que não, uma vez que se trataria de autorização a uma sociedade anónima, que a poderia. uti·
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lizar ou não, segundo os seus programas de trabalho, a sua capacidade econômico-finanC'eira e a.s necessidades gerais do Pais.. Além
disso, a R.F.F.S.A. possui capaci·
dade para operações de empréstimos internos, independendo até de
a utol"ização legisla.tiva a garantia
do Tesouro Nacional para os empréstimos externos no valor máximo de 250 milhões de dólares ou
o equivalente em outras moedas,
garantia que o Poder Executivo, ouvido o ·Banco Naciona.l do Desenvolvimento Económico, poderá conC'eder-lhe, de acôrdo com o art. 26
da citada Lei n.o 3.115.
Poder-se-ia alegar, finalmente,
que a autorização em tela valeria.,
pelo menos, como sugestão à Rêde
Ferroviária no sentido de dar continuidade a serviços de grande lnterêsse para a população dos subúrbios de São Paulo.
Ora, assim considera.do, o proj eto não me merece acolhida, isto
porque a lei deve ter por finalidade, pelo menos, quando se trata
de matéria desta natureza, a. fixação de encargos, a disciplina da
atuação dos órgãos executivos,
nunca, porém, indicar, sugerir medidas de caráter administra.tivo já
C'ompreendidas nas atribuições normais de determinado órgão da Administração.
Em resumo, autorização de que
cogita o projeto não aproveitaria
à sua beneficiária, a Central do
Brasll, que já perdeu a condição
de autare1u1a, nem tampouco à
Rêde Ferroviária Federal S. A., que ·
dela prescinde pa.ra cumprir seus
objetivos, dentre os quais ressaltam, certamente, a aquisição de
equipamento e a melhoria do sistema de transportes das ferrovias
que lhe pertencem.
Nestas condições, opinamos pela.
rejeição do Projeto de Lei da Câmara n.o 1.767-C, de 1956 (no Senado n.o 14, de 1958) .
Sala das Comissões, em 21 de
maio de 1959. - Gaspar Velloso,
Presidente. - Mem de Sá, Relator.
-
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Lima Guimarães. -

Fernandes

Távora. - Moura Andrade, - Taciano de Mello. - Vivaldo Lima.
- Milton Campos. - Saulo .Ramos. - Dt:c-Huit .Rosa·do, - Daniel
Krieger. - Fra11Cisco Gallotti.
PARECERES

••

~~

I

I

Ns. 177 e 178, de 1959
N.o 177, de 1959
Da Comissão de Serviço Pú.bltco Civil, sôbre o Projeto de
Lei da Ctlmara n.O 59, de 1958,
que torna oficial o uso doa
atuais uniformes da Guarda
Civil do Departarrumto Federal de Segurança Pública.
Relator : Sr. Caiado de Castro.

I - O presente projeto tem por
finalidade tornar oficial o uso dos
atuals uniformes da. Guarda Civil·
do Departamento Federal de Segurança Pública.
n. Sob o aspecto que é dado
a esta Comissão apreciar, o projeto merece aprovação, já que objetlva. assegurar, oficialmente, o uso
exclusivo de um modêlo de uniforme para os Guardas Civis do
D.F.S.P., distlnguindo·os das demais organizações civis, militares
e não oficiais.
rn. Além dessa diferenci!!Çâo
que deve caracterizar a origem do
a.gente da lei, impede o projeto
as constantes modificações de uniformes sujeitas ao arbítrio da autoridade administrativa, e que
sempre traduz ônus desnecessário
para o Erário público.
IV. Desta sorte, opinamos pela
aprovação do presente projeto.
Sala das Comissões, em 22 de
maio de 1958. - Prisco dos Santos,
Presidente. - Caiado de Castro,
Relator. - Mem de Sá.·- Gilberto Marinho.- Ary Viamna.- Nelson Firmo.

N.o 178, de 1959
Relator: Sr. Moura Andrade.
1. A Câmara dos Deputados
aprovou, na sessão de 15 de abril
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do corrente ano, o presente projeto de lei, de autoria do nobre
Deputado Bruzzi de Mendonça, que
dispõe sôbre a oficialização de uniforme da Gua.rda Civil, do Depar·
tamento Federal de Segurança Pú·
blica.
2. Nesta Casa do Congresso a
proposição foi submetida ao pronunciamento da Comissão de Ser·
viço Público Civil, que a aprovou
nos têrmos do p10recer favorável
do Relator, o nobre Senador Caiado
de Castro.
3. Face às limitações regimentais que condicionam os pronunciamentos desta, ·Comissão de Finanças, quero, apenas, enunciar as
dúvidas que me assaltam, a fim de
que sôbre elas se manifeste, opor·
tunamente, a douta· Comissão de
Constituição e Justiça.
4. A matéria, objeto dêste pro·
jeto, ou seja, a "oficialização dos
uniformes da Guarda. Clv!l", não
está compreend1da na área que a
Constituição reservou à ação do le·
glslador. A Constituição estabele·
ce no seu art. 65, IX, que ao Con·
gresso compete legislar sôbre tôdas as matérias de competência
(legislativa) da União. E no art.
5.0 , XV, traça, com limites preci·
sos, a órbita destinada à ação do
Poder Legislativo.
É bem de ver que a.o Congresso
não é dado ampliar ordinàriamente atribUições, competências constitucionalmente limitadas, estabelecendo provldênelas · sôbre matérias que não estão lncluidas no
seu âmbito de poderes.
A simples enunciação dessas
premissas nos coloca na contingência de analisar, ainda uma vez,
o árduo e controvertido conceito
da competência dlscirlclonárla do
Poder Executivo.
Há uma tendência de operar a
simplificação do problema, dizen.
do-se que a. competência livre ou
discricionária é aquela que a lei
deixa à autoridade admlnlstratl.
va para que esta. à sua discrição,
julgue da conveniência ou da. opor.
tun!dade dos atos executivos. De

acôrdo com êsse entendimento, a
área de atuação d!scrlc1onárla do
Poder Executivo, tem apenas a ex·
tensão e a latitude que a lei es·
ta.belecer.
Essa colocação doutrinal, simplis·
ta e arbitrária, constrói tôda a teoria da discric!onarldade em têrmos
dogmáticos e completamente à
margem da sistemática constitucional. segundo os seus sustenta·
dores a chamada competência 11·
vre do Executivo só seria livre na
medida e nas condições estabele·
cidas pelo Legislativo. Temos para
nós que essa fórmula é inconc!·
l!ável não só com o principio da.
independência dos poderes, mas
também com tôda a estrutura ló·
gica da moderna organização estatal.
Cumpre ter presente que a discriminação de competências entre
os Poderes há de ter como fonte
necessária. e única a. Constituição.
Não se compreende nem se jUS·
tiflca assim a orientação daqueles
que pretendem submeter e subordinar ao arbltrlo do legislador or.
dlnário, a extensão e a própria
existência da competência discr!.
c!onária do Poder 'Executivo.
Adota.ndo uma definição de Bon·
nard poder-se-la dizer que a compe.
tência discricionária consiste precisamente no poder de decidtr tora
das prescriçlíes da leit isto é, o poder que tem o E:cecurtvo de impor
e estabelecer' livremente os seus
pr{yprios critérios para realizar
aquelas tunç6es do Estado, que a
Constitutçlio nflo haja .explicita ou
implicitamente tnclufdo na órbtta
dos demafs podéres.

Se se pudesse sustentar """' como
sustenta o eminente Seabra Fa·
gundes - que a atlvidade discri·
clonâ.ria é aquela que se desenvolve
subordinada à lei e na medida. em
que a Iel a determine, então seria
forçoso concluir-se o poder discrl·
clonário não é atributo constitu.
clonai da administração, mas sim·
plesmente delegação de competên·
ela, outorgada em ·Cada caso e me·
diante determinadas condições,
pelo legislador ordinário.
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Essa conclusão é grave e peri·
gosa. Ela Importa na negação dos
chamados poderes implicltos da administração e na extensão arbitrária dos poderes explicitas do
Congresso.
Já ensinava Ranellettl que "tôda
atlvldade que tem por escopo pro·
ver à satisfação das necessidades
seja. do Estado, como unidade em
si, seja do povo, Isto é, satisfazer
em geral às necessidades coleti.
vas, que são os objetlvos do Es·
tado, constitui administração no
sentido material e objetlvo."
Isso, em outros têrmos, foi repetido por Fleiner :
"O poder discricionário tem, nem
maJs nem menos, o escopo de tor·
nar passivei à Administração ado·
tar a sua atlvida.de às exigências
das circunstâncias lndlvlduals, de
sorte que essa resulte sempre a
mais eficaz e a mais útil ao público".
E Goodnow, procurando demonstrar a lmposslbllldade de conter
em llmltes rigldos a a.tlvldade executiva, invoca um "standard". ju·
rlsprudencial da Suprema Corte,
nos seguintes têrmos :
"As grandes linhas dos movimen.
tos do Executivo podem ser traça.
das, e limitações podem ser lm·
postas ao exerciclo dos seus poderes. Mas existem numerosas cof.
sas que devem ser tettas, e que

não podem ser previstas e deter'

minadas, e que são essenciais à
ação útil e eficiente do governo."

A tendência, marcada por alguns
constitucionalistas do século XIX,
de definir ao administração como
uma atlvldade inteiramente de·
pendente dos critérios da lei, está
hoje definitivamente superada. Ao
legislador não cabe nem ~compete
prover a tôdas as neC'essldades do
Estado (Jelllnek) .
O legislador não pode pretender
flxa.r, através de normas estáveis
e rigidas, aquilo tudo que a auto.
ridade administrativa haveria de
fazer; é Indispensável liberdade de
iniciativa, um poder~ de decisão pró·
prla, a fa.culdade, enfim, de atuar

e de querer, sob critérios próprios
e 11vres.
Muitos autores, entre os quais se
destacam Laband, Otto Meyer e
Jellinek, definem a administração
dizendo que ela abrange e com·
preende - na órbita da. sua competência - tôda a atividade do

Estado que não seja a sua ativt·
dade legislativa ou judiciária. · .

Assentada esta premissa, constatado que a Constituição dellmi·
ta o campo de ação do Poder Le·
glslatlvo, prefixando quais as ma·
térlas, ou seja, qual o conteúdo
material da. legislação, poder-se-á
concluir, como e<~nclulu Laband,
"que todo o ato que não se apresente com semelhante conteúdo,
será um ato próprio· da administração".
Perfilhamos a opinião dos constitucionalistas da Escola. Alemã,
que ao Invés de buscar a distinção entre legislação e administração na diferença entre atas gerais
e atos particulares, (a. lei estatui
a titulo geral e o ato administra·
tlvo a titulo particular, segundo
Jêse, Dugult, Sellgmann), situam.
na no conteúdo "ratlone. materlm"
que deve pertencer como próprio
a. cada uma dessas funções do Es·
tado. Entrariam assim no campo
de competência exclusiva da admi·
nlstração, "tôdas aquelas prescri·
ções de ordem geral ou regulamenta.r pelas quais a autoridade
administrativa se traça a si mes·
ma uma linha de conduta, ordena
seus próprios assuntos. organiza
seus serviços e dispõe sõbre o fun·
cionamento dos mesmos, media.n·
te regras ou normas que se dlrl·
gem aos funcionários e não ai·
cançam a generalidade dos cida·
dãos" (Carré de Malberg), mesmo
porque tôda a a.tlvldade que só se
desenvolve e produz éfeltos no ln·
terlor do organismo admlnlstratl·
vo, é uma atlvldade livre do Poder Executivo.
Concluindo, não vacilamos em
sustentar que as áreas de compe·
tência reservada.s pela Constitui·
ção aos poderes Legislativo e Executivo estão perfeitamente extre·
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madas e que cada uma delas a.brange funções de conteúdo material
N.o 179, de 1959
perfeitamente distintas e diferen·
ciadas.
Da Comissão de Constituição
Adotadas essas noções, examine·
e Justiça, sôbre Projeto de Lei
mos à luz delas o projeto ora sub·
da Ciimara n.O 117, de 1958, que
metido ao critério dêste órgão.
concede o auxílio de Cruzeiros
800.000,00 à Casa do Estudante
Através dêle, o Congresso pre·
do Brasil, para amortização de
tende editar prescrições. rigidas e
sua dívida com o Instituto de
permanentes sõbre "uniformes da
Aposentadoria e Pensões dos
Guarda. Civil",. (os sapatos e meias
Comerctártos.
serão pretos, e quepi branco, os
uniformes de brim, o blusão de
Relator : Sr. Ruy Carneiro.
couro etc.), iSto é, dls·clplinar por
melo de lei, matéria que pelo seu
Sôbre o presente projeto, esta Coconteúdo se inclui na esfera de missão já se pronunciou na devida
atribuições normais da administra· oportunidade regimental, devendo
ção. E se inclui naquela esfera fazê-lo, agora, sõbre as Emendas
de atribuições porque :
n.o 1·C, da. Comissão de Finanças;
a) não constitui atlvidade que e n. 0 2, oferecida quando a ma·
a Constituição faça depender do téria figurou em Ordem do Dia.
A Emenda n.O 1·C visa a permi·
Legislativo ou do Judiciário;
tir
que o crédito, de que trata o
b) tem como objeto ato de or· projeto,
possa ser utll1zado não ape·
denação ou de. organização de ser. nas na amortização da divida da
viço público, mediante regras que Casa do Estudante com o Instltu·
se dirigem aos funcionários e não to dos Comerciários, senão também
à generalidade dos cidadãos;
na solução de outros compromissos
c) fixa normas e critérios que contraidos em favor da classe es·
,
.
vão produzir efeitos exclusivamen· tudantll.
A Emenda n.o 2 aumenta sensi·
te no interior do organismo ad·
velmente o crédito previsto, flxan·
ministratlvo.
do-o em Cl'$ 5.800.000,00 (cinco mi·
Em face de todo o exposto, so· lhões e oitocentos mil cruzeiros)
mos de parecer que o projeto, por e destina.ndo Cr$ 5.000.000,00 (cln·
que subverte e· conflagra os princi· co mUhões de cruzeiros) ao paga·
pios constitucionais relativos à. in· menta de divida da "Fenix Calxe·
dependência dos poderes, extende ral'', de Fortaleza, no Estado do
e amplia, no caso concreto, a com· Ceará, com o mesmo Instituto de
petência "ratione materire" · do Aposentadoria e Pensões dos Co·
Congresso, invadindo a esfera de merciários.
N'o âmbito jurldlco-const~tucio·
atribuições da administração, não
·nal,
nada. há que obste a aprova·
deve merecer aprovação do Sena·
ção
das emendas em aprêço, d~
do, salvo melJhor juizo da Comis·
vendo
ilustrada Comissão de Fi·
são de Constituição e Justiça, cuja nanças,a autora
da Emenda n.o 1-C,
audiência requeiro.
dizer sôbre a conveniência. da .de
0
Sala das Comissões, em 21 de n. 2.
É o parecer.
mlbio de 1959. - Gaspar Vel!oso,
Presidente. -Moura Andrade, Re·
Sala das Comissões, em 13 de
lator. - Ltma Guimarães. - Da· dezembro de 1958. - Lourival Fon·
nfel Krieger. - Dt:c-Hutt Rosado. tes, Presidente. - Ruy Carneiro,
- Saulo Ramos. - Vivaldo Lima. Relator. - Lima Guimarães. -

- Fernandes Távora. - Taciano
de Mello - Francisco Gallotti.

Gilberto Marinho. - Daniel Krte.
ger. - Attílio Vivacqua. - Arge.
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Jorge May-
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N.o 180, de 1959

I \

Da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da CO.mara n.0 609·B, de 1955, (no Senado n.0 17·58) que concede o
auxilto de Cr$ 800.000,00 à Casa
do Estudante do Brasil, para
amortização de sua dívida com
o Instituto de Aposentadoria
e Pensões dos Comerciários.
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Relator do vencido : Sr. Daniel

l

Krieger.

l

Ao presente projeto foi apresentada, em Plenário, Emenda (n.o
2), aumentando pa.ra Cruzeiros
5.800.000.00, o .crédito cuja abertura é nêle autorizada, sendo Cruzeiros 5.000.000,00 para amortização da divida da "Fen!x Caixera.l",
de Fortaleza, também com o IAPC.
2. Os autores da emenda justificaram-na devidamente, acentuando que
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"devido a. circunstâncias surgidas com as dificuldades que
a conjuntura económica e fi.
nanceira vem acarretando, a
Fenix Cearense encontra-se na
iminência de ver o seu pa.tri·
mônio, fruto de esforços con.
tinuados de setenta e cinco
anos, encampado pelo IAPC,
como garantia de sua divida",
3. A Comissão de Finanças, con·
siderando boas as ra.zões ofereci·
das pelos autores da Emenda n.o
2, resolve aprová-la, contra o voto
do relator.
Sala das Comissões, em 21 de
maio de 1959. - Gaspar Velloso,
Presidente. - Daniel Krieger, Relator. - Vivaldo Lima. - Moura
Andrade. - Lima Guimarães. Francisco Gallotti, vencido. - Mem
de Sá. - Taciano de Mello. - Saulo Ramos. - Fernandes Távora.

VOTO DO SENADOR

FRANCISCO GALLOTTI

o Projeto de Lei da Câmara n.o
U7·58, que concede auxilio de Cru·
zeiros 800.000,00 à Casa do Estudante do Brasil, para amortização
de sua divida com o IAPC, retorna
a. esta Comissão para ser apre·
ciada a emenda dos nobres Senadores Onofre Gomes e Fernandes
Tá vara, pela qual são concedidos
Cr$ 5.000.000,00 à Sociedade "Fenix
Ca!xeral", de Fortaleza.
Somos pela rejeição da emenda..
Se tal critério de favorecimento
a sociedade dessa natureza fôr
adotado, o que será do Erário Público?
De todos os Estados, de muitas
cidades, quantas solicitações, no
mesmo sentido, não chegariam até
nós - representantes de outros Es·
tados?!
E, sem dúvida, cada caso terá
uma justificação séria e compreensivel.
Lamenta.mos contrarial' a atitude elevada dos dignos representantes do Ceará, mas o fazemos cer·
tos de estarmos agindo conscientemente.
Assim, somos pela rejeição da
emenda. - Francisco Gallotti.
PARECER

N.o 181, de 1959
Da Comissão ~e Finanças, sô·
bre o Projeto de Lei da Câmara
n.o 1.688 B, de 1956 (no Senado
n.o 139. de 1958) que autoriza
o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Educação e Cul
tura, o crédito especial de cru.
zetros 15.000.000.00, destinado
à Comissão Exeootiva do Mo11/Umento a Joaquim Caetano
da Silva, a ser erigido na capital do Território Federal do
Amapá.

Relator : Sr. Paulo Fernandes.
É o· Poder Executivo autorizado
a abrir, pelo presente projeto (art.

-4681.0 ), o crédito especial de Cruzeiros 15.000.000,00, através do M1nis·

térlo da Educação e Cultura, destinado à Comissão Executiva do
Monumento a Joaquim Caetano d?.
Silva, a ser erigido na capita.l do
Território Federal do Amapá.
:l!:sse crédito (art. 2.0 ) será aplicado exclusivamente num edificio,
denominado joaquim Ca.etano da
Bllva, e destina.do à instalação dos
serviços federais do Território Fe·
deral do Amapá.
No ecllficlo, que será. considerado Monumento Nacional (art. 3.0 ),
serão Inscritos os feitos do home·
nageado como cUplomata, filólogo
e historiador.
Além disso, pela celebração do
I Centenário, ocorrido em 1957, da
publ!ca.ção das obras do historiador gaúcho, é o Poder Executivo
autorizado a emitir, pelo Ministério da Viação · e Obras Públicas,
sêlo postal comemorativo (artigo
4,0),

II. O projeto, de autoria do
eminente Deputado Flôres ·da
Cunha, que o justificou devida.men·
te, contém medida justa e encerra um tipo d~ homenagem diferente das que comumente se pres·
tam em casos tais, visando a obra
menos suntuárla e mais útU.
Assim, ao invés de estátuas ou .
bustos do homenageado, será. construído um edificto, onde se Insta·
larão os serviços federais do Território do Amapá., valendo o edlfi·
elo como Monumento Nacional.
Nesse edificlo, assim pràtroamente utH!zado, serão, então, Inscritos
os feitos de Joaquim Caetano da
Silva, que como cllplomata., flló·
logo e historiador, elevou bem alto
o nome do Brasil, realizando notáveis trabalhos de pesquisa, sobre·
tudo na questão de limites com
a Guiana Francesa, em que, com
o seu livro "0 Oia.poque c o Ama·
zonas", contribuiu decisivamente
para a afirmação vitoriosa de nos·
sos direitos. ,
.
III. A ~omenagem a Caetano
da Silva é: merecida e o Congresso, concretizando-a. na presente

proposição, realiza tarefa ecUflcan·
te, eis que aponta aos moços um
nobre exemplo a seguir.
.Se restrições pudessem ser opos·
tas à medida, seriam de ordem fi·
nanceira, dada a situação dellcada
do Erário, mas tais restrições es·
tão, a priori, neutralizadas pelo
fato de se tratar, na espécie, de
simples lei autorlzativa que o Po·
der Executivo só torna.rá efetiva
se julgar em condições de fazê-lo.
IV. Diante dessas considerações,
opinamos favoràvelmente ao projeto.
Sal& das Comissões, em 21 de maio
de 1959. - Gaspar Velloso, Presidente. - Paulo Fernandes, Relator.- V1valdo Lima. ~ Sa'Ulo Ra-

mos. - ~-Huit Rosa.ão. - Mem
de Sá. - Francisco Gallott1. Milton Campos. - Fernandes Td·
vora.- Taciano de Mello.- Lima
Guimarães - Daniel Krteger.
PARECER

N.0 182, de 1959
Da Comissão de Finanças,
sóbre a emenda de Plenário
ao Projeto de Lef da · Cdmara
n.0 195, de 1958, que autoriza
o Poder Executivo a abrir, pe!o
Ministério da Eduçaçãà e Cultura, o crédito especial de Cruzeiros 3.000.000,00, como auxílio ao Teatro Brasileiro de Comédia (T.B.C.J .

Relator : Sr. Moura Andrade.
Volta a esta Comissão o Projeto de Lei da Câmara n.o 3.827-iB,
de 14158, (no Senado n.o 195, de
1958), que autoriza. o Poder Exe·
cutivo a abrir o crédito especial
de Cr$ 3.000.000.00, como auxllio
ao Teatro Brasileiro de ·comédia,
a fim de ser apreciada a emenda
que lhe foi oferecida, em ·Plenário,.
qu9;lldo de sua discussão única.
A referida emenda pretende con·
ceder o auxfl!o de Cr$ 500.000,00
ao Teatro Brasileiro de Recife, sediado na Capital do Estado de
PernambuC'o.
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Verifica-se, ptt)!lminarmente, que,
enquanto o projeto visa a. conce·
der, em caráter excepcional, considerando os defictts sucessivos do
Teatro Brasileiro de Comédia e os
sérios prejuízos resultantes de dois
incêndios, um auxilio que permita àquela entidade o ressarcimento parcial dos da.nos sofridos e a
continuação . de suas atividades, a
emenda objetlva subvendonar o
custeio de outra organização teatral igualmente merecedora. de
amparo, mas cuja situação financeira não é demonstrada através
de dados positivos.
Ora, a cooperação financeira da
União com as instituições assis·
tenciais e cul turals está regulada
na Lei n. 0 1.493, de 13 de dezembro de 1951, e deve processar-se
através do Orçamento, durante
cuja discussão o Senado tem oportunidade de corrigir, de modo am·
plo, as imperfeições e defiel.ênclas
do projeto da ·Câmara dos Deputados.
Dai entendermos que somente
em casos excepcionais se admitam
as autorizações para abertura de
créditos especiais, em benefi·
cio de entidades privadas, evi·
tando-se, quanto possível, a sua extensão por meio de emendas. Do
contrário, teríamos de atender, em
cada proposição desta natureza, a
reivindicações de inúmeras instituições necessitadas da ajuda do Poder Público. E o Senado. tumultuaria a sua missão de Câmara revisora, se ampliasse matéria em
que o legislador deve atuar com
a maior parcimônia.
Quanto ao mérito da questão,
convém esclareeer que o Teatro
Brasileiro de Comédia ja.mais recebeu auxilio federal, ao passo que
o Teatro de Amadores de Recife,
beneficiário da emenda, recebeu,
no exercício de 1958, a subvenção
de Cr$ 130.000,00 (pág. 362, do Orçamento) e está contemplado, na
atual lei de meios (pág. 380), com
a. subvenção de Cr$ 230.000,00.

Nestas condições, opinamos con.
tràrlamente à emenda.
Sala das Comissões, em 21 de
maio de 1959. - Gaspar Velloso,
Presidente. - Moura Andrade, Re·
lator. - Lima Guimarães. - Vivaz.
do Lima. - Mem de Sá. - Fer·
nandes Távora - Daniel Krleger.
- Francisco Gallottf. - 7'aciano
de Mello. - l'>ix-Huit Rosado. Saulo Ramos.
PAIIECIR

N.o 183, de 1959
Da Comissão de Finanças,
s6bre o Pro1eto de Lei n.O 3.854·
B, de 1958, na Cdmara dos
Deputados (no Senado n.0 222,
de 1958) que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo ·Ministério da Educação e Cultura, o
crédito de' Cr$ 15.000.000,00 para
atender despesas com as novas
instalações do Colégio Pedro II,
internato.

Relator : Sr. Paulo FernandeiJ.
Pelo presente projeto é o Poder
Executivo autorizado a abl'ir o crédito de Cr$ 15.000.000,00, através
do Ministério da Educação e Cul·
tura, para atender a. despesas com
as novas instalações do internato
do Colégio Pedro U.
II. A proposição, de inicia tlva
do Poder Executivo; velo ao Congresso acompanhada de Exposição
de Motivos do Sr. Ministro da. Educação e Cultura, na qual a medida
é plenamente justlfic'ada.
III. O Colégio Pedro II, estabe·
leclmento de ensino padrão no
Brasil, recebe em seu internato,
alunos de todos os Estados do Bra.
si!, dali tendo ·saído nomes que,
mais tarde, brllharam em altos pos·
tos na vida política, administrativa, ut.erãria e cientifica do País.
Prestigiar o Colégio é realmente
servir à causa da boa formação
cultural de nossa juvçntude.
Acresce salientar o carãt.er universalmente democrãtico do Colé·
gio, que sendo inteiramente gra-
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classes sociais, selecionados, a.penas, e de maneira rigorosa, pelo
exclusivo critério da competência
em exames cuja honestidade é
tradlclonal.
. Tudo isso demonstra a conveniência. de se favorecer, como no
caso presente,· tudo quanto possa
melhorar, de algum modo, o grande educandário.
O Internato, que conta atual·
mente com capacidade para 600
a.lunos, poderá aumentar para 1.000
o número de matríClulas, de maneira que, quase dobrando a sua
capacidade, ensejará maiores oportunida.des a rapazes pobres e que
desejem estudar. .
·
IV. Ante o exposto, provada a
necessidade do crédito, e tendo em
conta que a forma!;!ão cultu1·a1 e
cívica da mocidade, tal como se
processa no Colégio Pedro II, com.
pensa, ele sobra, qua.lquer gasto
opinamos pela aprovação do pro:
jeto.
Sala das Comissões, em 21 de
maio de 1959. - Gaspar Velloso
Presidente. - Paulo Fernandes'
Relator. - Lima Guimarães. ~

Mem de Sá. - Daniel Krteger, Dix-Huit Rosado. ;..... Saulo Ramos.
- Vivaldo Lima. - Tactano de
Mello. - Francisco Gallotti. Moura Andrade. - Fernandes Távora. - Milton Campos.
PARECER

N.0 184, de 1959
Da Comissão de Finanças
sôbre o Projeto de Lei da co.:
mara n.o 179-B, de 1955, (no
Senado n.O 11-59) que autoriza
o Poder Executívo a abrtr pelo
Ministério da Viação e Obras
Públicas, o crédito especial de
Cr$ 20. 000. DOO 00, destinado à
reconstrução da barragem do
Batatan, em São Luis, Estado
•do Maranhão.

:Relator : Sr. Dix-Huit Rosado.

O Projeto de Lei da Câmara. dos
Deputados n.0 179-B, de 1955, (no
Senado Federal n,o 11·59) autoriza
o Poder Executivo a abrir pelo Mi·
n!stérlo da· Viação e Obras Públ!·
cas, o crédito especial de Cruzeiros 20.000.000,00, para. a.tender às
despesas com a reconstrução da
barragem do Batatan, em São Luis,
Maranhão.
.
A reprêsa de Batatan, em São
Luis, ·Conforme sa.bemos, estâ intimamente ligada ao sistema de
abastecimento dágua da capital
maranhense, sendo êste o argumento central da justif!ca.ção que
ao projeto acompanha, no sentido
de que o Govêrno Federal ocorra
com recursos extraordinários para
a sua reconstrução.
Cumpre assinalar, ta,mbém, que
o projeto foi apresen.ta.do à Câmara dos Deputados pela Bancada do
Estado do Maranhão, tomando esta.
por base apêlo que lhe foi dirigi.
do pela Assembléia Legislativa Estadual, no qual se transcrevia idêntica moção pela. mesma endereçada ao Sr. Presidente da Repúbl1ca.
Diante dlsso, -temos a impressão
de que o projeto deve merecer a
melhor acolhida.
Nestas condições, a Comissão de
Finanças opina pela aprovação do
projeto de le1 em aprêço.
Sala das Comissões, em 21 de
maio de 1959. - Gaspar Velloso,
Presidente. - Dtx-Hutt .Rosado, Re·
!atar. - Vtvaldo Ltma; - Ltma
Guimarães. - Mem de Sá. - Ferna1lides Távora - Moura Andrade. - Daniel Krleger. - .Saulo .Ra·
mos.- Tactano de Mello.- Francisco Gallottt.
O SR. PRESIDENTE - Está finda a leitura do Expediente.
Estêve no Senado o Dr. Fernan·
do de Andrade Ramos, Presidente .
do Conselho Nacional de Economia, a fim de fazer, pessoalmente,
a entrega da "Exposir;O.o Geral da

Situação Econômtca do Bra.rll -

1958", de acôrdo com o art. 9.o da
Lei n.0 970, de 16 de dezembro de

-4711949, modificado pela Lei n.o 3.272,
de 30 de setembro de 1957.
A matéria figura no Expediente
da presente sessão. .
(Pausa).

Foram pela Mesa recebidos os
seguintes convites extensivos oos
Senlhores Senadores :
- Do Diretor da Faculdade Na·
clona! de Medicina para a homenagem que será prestada, hoje, às 20
horas e 30 minutos, aos Senhores
Ministros Mário Plnottl e Clóvis
Pestana, no Salão da Congregação
da mesma Faculdade, por iniciativa da Associação dos Antigos AIU·
nos e do Diretório Acadêmico.·
- da "Casa da Paraíba/', para
a sessão solene que se realizará. na
sede do Sindicato das Indústrias
de Fiação e Tecelagem do Rio de
Janeiro, à rua. México n.o 168, sala
605, em homenagem à memória do
Dr. Manoel Veloso Borges, ex-Se·
nador pela Paraíba, recentemente
falecido.
Continua a hora do Expediente.
Tem a palavra. o nobre Senador
Lino de Mattos, primeiro orador
inscrito.

..,
i',

O SR. LINO DE MATTOS (Lê o seguinte discurso) -Sr. Pre·

·,
'

sidente e Senhores Senadores, sou
um entusiasta apaixonado da in·
dústria. nacional. Ao sabê-la., no
dia de hoje - 25 de maio - "Dia
da Indústria", com o seu poderio
sempre ascendente, transbordo-me
de euforia. Nem poderia ser diferente, dla.nte de dados estatísticos
que nos dizem ser de 160 mil o
número dos nossos estabelecimen·
tos industriais, com mais de 2 mi·
lhões de operários e um fatura·
mento anual superior a 500 bilhões
de cruzeiros.
Alegra-me, também, como patriota, registrar que, ao contrário da
crença genera-lizada, êsse parque
industrial está distribuído na proporção de 33 por cento em São
Paulo. outros 33 por cento nas re·
giões do Distrito Federal, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Estado
do Rio e os restantes 34 por cento
nas demais unidades da Federação.

Ao registrar esta manifestação
de entusiasmo, quero fazê-lo lmuni·
zado de contágios patrioteiros para
dist.!ngu!r êsse crescimento lndus·
trlal do enriquecimento fácU e lll·
cito de negocistas que, protegidos
pelo Govêmo da República, e pretextando criar novas indústrias na·
clonais, rea.Iizam negociatas ja·
mais Imaginadas pelo próprio Che·
fe da Nação, Sr. Juscelino Kubl·
tschek, a cujos conhecimentos são
sonegados os elementos esclarecedores.
A minha homenagem aos legítl·
mos capitães de indústria, neste
dia que lhes pertence, será, portanto, a de separá-los da súcia de
exploradores gananciosos que estão
ganhando dinheiro a rõdo, graças
aos padrinhos aboletados em postos C'ha ves do Govêrno Federal.
Protecionfsmo escandaloso à

indústria de automóveis

Nutro a esperança de que, também, no mesmo sentido dessa mi·
nha homenagem, o' Presidente da
República que conta, nesta Casa,
com a diligência infatigável do no·
bre Líder Sena.dor Lameira Blttencourt, determine estudos sérios sóbre as acusações que formularei
contra a descabida •e· absurda pro·
teção aos que, sob a: capa de indústria automobilistlcai nacional, sangram a Nação num autêntiC'o pa.
namá de escandaloso proteclonlsmo.
Procurarei facilitar o ju!ga.mento com dados comparativos entre
o tratamento que o Govêmo daRe·
públlca dá à lavoura e ao grupo
de indivfduos que se rotularam do·
nos da indústria automobllistlca
nacional.
Cêrca de 300 bilhões de eruzef.
ros, de 1953 até hoje, foram tomados ou furtados da lavoura cafeel·
ra por Intermédio do eonfisco cam·
bial, sendo que dessa soma. fabulo·
sa apenas alguma migalha rever.
teu à lavoura.
A indústria automoblllstlca naclona! conseguiu, gra.ças à Instrução 113 da SUMOC, transferir, sem
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cobertura cambial, cêrca ·de 100 mi·
lhões de dólares ou seja calcula·
do pelo câmbio livre do Ínomento,
13 bilhões e 500 milhões de CTU·
zeiros.
Alguns dos grupos, naturalmente mais encartuchados no Govêrno,
conseguira.m financiamentos do
Banco de Desenvolvimento Econô·
mico. Um dêsses financiamentos,
de 150 milhões de cruzeiros, foi
concedido a um grupo 80 por cento
estrangeiro.
Há, portanto, 20 por cento d~
testas de ferro nacionais.
Há outros financiamentos autorizados e diversos bem encaminha·
dos. O cêrco que se faz às a.utoridades governamentais para êsses
financiamentos é irresistível, gra.
ças ao poderio das personalidades
que os grupos estrangeiros conseguiram coloca.r à frente dos seus
negócios.
Lucros de btlhões de cruzetros

Uma idéia da. extensão lncomeusurável dêsse negócio de automó·
vel nacional, talvez possa ser dada
pelo balanço, referente a 1958, de
uma dessas emprêsa.s, com o capital de 2 bilhões e 200 milhÕes de
·cruzeiros, constituido pela transferência de equipamento, sem cobertura cambial e cujos lucros foram
de 1 bilhão e 860 milhões de cruzeiros.
Bom é se frise, Sr. Presidente,
que êsse lucro em apenas um ano
é o registrado em bala.nço publl·
cado no Diário Oficial, sem se con.
tar o lucro Inconfessado, que não
vem a público. Cito apenas uma
indústria automob1Iístlca da.s ditas
nacionais, para exemplificar. Há
diversas e os lucros são mais ou
menos da mesma ordem.
InfUtraram:se êsses negocistas de
tal ma.nelra no selo do Govêrno
Federal quE! o Brasil, sem tradição
alguma nesse setor industrial, está
com 17 fábricas de automóveis, hat()ndo, portanto, o recorde em todos os paises do mundo, até mesmo
nos Estados Unidos, em número de

fábricas e, conseqüentemente, em
dificuldades futura.s.
Não há pais algum - repito incluindo os próprios Estados Unidos da América do Norte, que te.
nha, durante anos e anos sucessi·
vos até formar uma tradição na
indústria a.utomobllistica, reunido
número de estabelecimentos fabris
tão grande como se está verificando no BrasU, no Govêrno do Presidente Juscelino Kubitschek, isto
é, em pouco mais de três anos.
Fácil, Sr. Presidente, porque os
equipamentos vêm sem cobertura
cambial - Instrução da BUMOC
n.0 113 -; dinheiro para o lni·
cio do negócio conseguem emprestado ; a.i está o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômlco.
Não há dinheiro pa.ra a lavoura,
para a indústria lesitima, para os
Industriais de tradição como, por
exemplo, Mata.razzo que está no
Brasil há cêrca de sessenta anos
e outros industriais brasileiros.
Aquêles, entretanto, que ainda não
têm titulo de naturalização - a
maioria a.!nda está com a Cader·
neta n.0 19 de p_ermanência no
Brasil, sem papéis regularizados
já são Industriais e Já conseguem registrar lucros fabulosos,
quase iguais ao próprio capita.l que
declararam.
Os lucros exagerados propiciam
a. ampliação do negócio. A obra
se completará com a. isenção de
Impostos de vendas e consignações,
consumo etc., e, finalmente, com o
financiamento para. a venda em
prestações, conforme estão exi·
glndo.
Advertlmcfas do povo

·Enquanto se permite essa Incri·
vel liberalidade, simplesmente ])Or·
que são empreendimentos que dei·
xam dinheiro a uma boa porção
de gente, multas indústrias lndiS·
pensáveis à. Nação morrem à min·
gua, como, por exemplo, a de tra·
tores e demais máquinas e lmple·
mentos agrícolas.
Parodiando a. observação de que
"ou o 'Brasil a.caba com a saúva ou
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a saúva acabará com o Brasil", di·
rei que se o Presidente Juscelino
Kubitschek não acabar. com a traficância, essa. gente arrastará a Nação para o caos econômLco, financeiro e social.
As advertêruclas do povo vêm
sendo constantes. Melhor do que
palavras dizem, entre outras, as
depredações populares de S. Paulo,
Florianópolls, Fortaleza e, desgraçadamente, a última que se verificou há poucos dias em Niteról.
Era o que tinha. a dizer, Sr. Presidente. <Mutto bem. Mutto bem).
O SR. PRESIDENTE - Continua
a hora do Expediente.
Tem a palavra. o nobre Senador
Victorlno Freire, por cessão do no·
bre senador Cunha Mello, segundo orador Inscrito.

'

O SR. VICTORINO FREIRE ( •) - Sr. Presidente, agradeço ao
nobre Senador Cunha Mello o terme cedido a Inscrição.
Ocupo a tribuna, Sr. Presidente, para. dar conhecimento ao Se·
nado do telegrama que acabo de
receber do Sr. General Eurico Gaspar Dutra, nos seguintes têrmos :

'

.

'

"A leitura do "Diário do
Congresso" desta semana deu·
me noticia da generosidade de
v. Exa. bem como da dos Se·
nadores Argemlro de Figuelre·
do, Buy Carneiro, Silvestre Pé·
rlcles, Sebastião Archer, Jorge
Ma.ynard, Novaes Filho, João
V11lasbôas, Leônldas Mello, Li·
ma Teixeira e Vlva.Ido Lima,
ocupando a atenção do Egrégio
Senado Federal, sôbre · minha
atu~ão na vida pública, bem
como pequenos mas sinceros
serviços que Deus me consentiu prestar à nossa Pátria. Já
estou acostumado com essa generosidade de meus Ilustres
amigos e com:patrliclos, cada
ano, por ocasião da. passagem
do meu aniversário e sempre.

1'

,,"
•

.,

(*) -

i
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Nno foi· rePi•lo polo orador.

Mais uma. vez expresso meus
agradecimentos comovidos que
vêm gratltlcar eom aprêço dos
nobres representantes da Nação uma vida sem ambição nem
orgulho mas, modesta embora,
consciente de que com a aju.
da de todos reallzou missões
para que to! generosamente
convocado. Rogo receber e
transmitir aos nobres Senadores meu reconhecimento. E1trlco Dutra."
O Sr. AttfZto Vtvacqua - Permite
V. Exa. um aparte ?
O SR. VICTOIUNO FREIRE -

Pois não.

o Sr. Attflio Vivacqua - Não
me encontrava presente quando
esta Casa. prestou justa homenagem ao eminente brasileiro, Marecohal Eurico Gaspar Dutra, pelo
transcurso do seu aniversário .. Associo-me, em nome do meu partido e no meu próprio, a essa manifestAÇão do Senado, consagradora
dos méTltos patrióticos do nosso
llustre patricia e ex-Presidente da
Repúbllca, Marechal Eurico Gaspar Dutra..
O SR. VICTORINO FR~IRE
Agradeço o aparte do nobre Se·
nador Attillo Vivacqua.
O Sr. Gtlberto Marinho -

mite

v.

Exa.. um aparte ?

Per-

O SR. VICTORINO FREIRE -

Com prazer.

O Sr. Gilberto Marinho- O reconhecimento do povo braslleiro,
aqui reiterado cada ano pela pa.
lavra de V'. Exa. ou pela de outros dos numerosos amigos com os
quais o Marechal Dutra conta nesta Casa e em última instância, pela
unanimidade do Senado da Repúbll·
ca, começou naquela. mesma tarde
em que, após haver presidido a um
dos pleitos mais limpidos e escorrei·
tos já realizados no Pais, transmitiu
o exercicio da suprema ma.gistratura da. Nação, que tanto dignifi·

-474-

cara, ao ungido do voto livre e democrático, o grande e saudoso Getúlio Vargas.
O SR. VICTORINO FREIRE Sr. Presidente, registro o aparte
do nobre Senador Gilberto Marinho, um dos expoentes do Senado
e antigo au"111ar do Presidente Eurico Gaspar Dutra, e dou por encerradas esta.s considerações. (Muito bem,· mutto bem).
Durante o discurso do Senhor Vtctortno Fretre, o Senhor Filinto Mü.ller detxa a cadeira da presidência, assumindo-a o Sr. Cunha. Mello.
O SR. PRESIDENTE - Continua a hora do -ediente.
Tem a palavra o nobre Senador
Mourão Vieira terceiro orador inscrito. (Pausa> .
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador
Jarbas Maranhão, quarto orador
inscrito. (Pausa> .
Está ausente.

O SR. ATTiLIO iV'IVACQUA
Sr. Presidente, venho submeter à
consideração da Casa um projeto
de lei regulando o comêço da Vi·
gêncla dos Regimentos, Instruções,
Portarias, Avisos e outros atos normativos.
Impla.nta-se, entre nós, cada vez
mais, o abuso de legislar-se mediante Regulamentos, Regimentos, Avisos, Instruções, Porta.
rias de Ministros, de entidades
autárquicas, de repartições burocráticas, de sociedades de economia mista, que, em ger!bl, exorbi·
tando de sua .competência regulamentar ou normativa, editam, alteram e revogam diplomas legais
sôbre assuntos funda.mentais da
vida do Pais, especialmente no seter econômico, tributário e financeiro. Nesse a.mplo e vital setor,
essa é a: legislação real e efetlva.
- uma imensa e la.blrintlca. rêde
leg!bl, impenetrável para o público
e da qual alguns privilegiados possuem o fio de tArladne, e onde, sob

o sentimento de insegurança JUrl·
dica, se emaranha.m produtores,
empresários, -comerciantes e até os
próprios juristas, advogados e ma.glstrados.
Como deixou de ter razão entre
nós o sábio Nlcola stolf, quando
escrevia em 1919 : "Não se pode
tolerar que haja pessoas às quais
se escuse hoje a ignorância da lei,
como sucedia. sob o Império das
leis romanas". (Distrito Clvlle, vol.
I, pág. 179).
Dentro de misterioso reino jurídico, administradores e burocra·
tas exercem, nestes tempos de crescente intervenção estatal, uma das
mais poderosas ditaduras - a di·
tadura. legislativa, econômlca. e fi.
nanceira, numa solapante corruptela de costumes e das próprias
instituições democráticas. Ditadu·
ra lrresponsável, e por isso mesmo mais sujeita às tentações da.
cupidez, às condições da formação
individual, psíquica e moral, em
suma, à falibilldade humana dês·
ses oniscientes e onipotentes legis·
ladores · que passaram a substituir
os legislador~ dos palácios Mon·
roe e Tlradentes, eleitos pelo povo.
Essa. subversão juridica agrava·
se com o tremendo arbítrio das autoridades e órgãos administrativos
de baixar, de surprêsa, atos legiS·
lattvos, para vigorarem, desde a
data de sua publicação, no Pais e
no estrangeiro.
Trata-se, além do mais, de me·
dldas legais que, apesar da sua lm·
portãncia., tantas vêzes de caráter
fundamental para o Pais, são ela·
boradas no mistério dos gabinetes
governamentais, não raro, sob ln·
fluências politicas e de grupos eeo·
nômlcos.
A discussão dos projetes pelo
Parlamento, e sua tramitação regimental, são meios democráticos
para a feitura da lei, e de fiscalização do povo, e, finalmente, d'e
garantia, de igualdade, de oportunida.de e de tratamento para todos os Interessados na matéria que
os respectivos projetes regulam, e
por esta razão tanto se condena o
regimé de urgência dos debates c
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votações. Além do processo garantidor da publiclda.de da elaboração legislativa, a lei .estabelece, habitualmente, prazo ·para a sua executoriedade, a vocatio legis.
Desapareceu a hierarquia das regras estatais, tão bem definidas
por Pontes de Miranda.
O escôpo do projeto é o de estabelecer regras capazes de coibir
e evitar o tremendo arbítrio a. que
nos referimos, assim disciplinando, sem prejuízo da. ação oportuna
ou urgente do Estado, a fixação do
prazo para o comêço da obrigatoriedade dêsses atos normativos.
São excluídos dessa regra os atos
de competência do Poder Judiciário, do Tribuna.! de Contas, do Con·
sellho de Segurança Nacional bem
como os de competência dos Mi·
n!stérios militares, quando disserem respeito à segurança nacio·
na!. Tais atos podem, obviamente,
ser regulados na. lei especial.
Estabeleceu-se, •Como regra geral,
o prazo de 30 (trinta) dias, a con·
tar da data da respectiva publicação no "Diário Oficia,!" da União,
o qual, mediante decreto aprobató·
rio, justificado por motivo de re·
levante interêsse público, poderá :
a) ser reduzido até' o máximo
de dez (10) dias;
b) ser admitido o início da obrigatoriedade do ato na da,ta da
sua publicação, nos casos de calamidade pública e naqueles em que,
em assim não se procedendo, a
providência, da,das a sua natureza, urgência e finalidade, perca
sua oportunidade e efeitos.
Nessa hipótese, quando se tratar· de providência, cuja razão de·
termina,nte fôr omitida por ser
considerada de cará ter sigiloso pelo
Presidente da República, deverá o
Ministro de Estado competente enviar ao Congresso Nacional, den·
tro de 10 (dez) dias da publicnção do ato, C'ircunstanclt~~da infor·
mação a respeito, sob pena de incorrer cm crime de responsabilidade.
Procurou-se uma fórmula que
concilie a garantia do direito ln·

dlvldual com a flexibll!da,de adequada às necessidades e conveniências do Estado e da coletividade.
Devemos lembrar em abono da
orientação que Inspirou nossa ln!·
clatlva., o exemplo da Lei n.o 3.244,
de 14 de agôsto de 1957, que reformou as Tarifas das Alfândegas,
onde se estabelece que entrarão
em vigor 15 (quinze) dias após a
publicação do ato homologatório
do Ministro da. Fazenda, das deliberações do Conselho de Politica
Aduaneira, sôbre a fixação de ali·
quotas acZ valarem, aquisição de
cota de matéria-prima ou de qua.lquer produto de base e a correspondente lsençãG ou redução de
impôsto, estabelecimento de pauta
de valor mínimo, concessão ou revisão de registro de similar etc.
Através de Instruções, quase
sempre bruscas, inesperadais, têmse feito alterações fundamentais do
sistema monetário, cambial, bancário, do regime de comércio exterior, da politica de compra e estoc-agem de ouro. da, legislação civil, comercial e administrativa.
Uma .Instrução da SUMO C, da
COFAP, do BNDE, da FmAN, da
Diretoria da Receita etc., malgrado a. probidade e o espírito públl·
co que possuam os respectivos di·
rlgentes, pode, sobretudo quando
expedida abruptamente, subverter
direitos lnd!V'Iduais, sacrificar a
programação empresarial de custos
de produção, de lucros, e de traba·
lho, a,fetar ,gravemente, e às vêzes de modo Irremediável, interêsses da lavoura, da indústria e do
comércio, alterar e prejudicar, na
ordem Interna e externa, diretrizes da politica econômlca e financeira. da nação, arruinar patrlmô·
nios, criar fa vares e privilégios,
transformar em nababos os fellzardos de bom faro, ou prêvlamen·
te informados dêsses atos. A história, pela voz de Plutarco, regis·
tra o episódio que é exempla.rísslmo, dos três amigos de Sólori; den·
tre êles Hlpônico, nos quais depositava absoluta confiança e que,
conhecendo o projeto de lei de
abolição de dividas elaborado pelo

- 4T8incorruptivel legislador de Atenas,
tomaram empréstimos e compra,.
ram a. crédito minas, terras e casas. Assim, quando foi promulga,.
da a célebre lei, passaram êles da
. situação de mruores devedores à de
maiores ricaços de Atenas. A má·
fé de seus espertos amigos provoeou contra Sólon amargas censuras e deu lugar a que o acusassem de ser, não a vitima. dos seus
amigos, mas o cúmplice de sua
fraude. Embora abrigado sob a
tradição de incorruptlbil1da.de, não
escapou à injuriosa suspeita senão quando o povo a.teniense testemunhou que êle dera a seus devedores quitação de vultosa. divida em moeda de ouro.
Se êste caso histórico de enriquecimento ensejado pela informação
antecipada da decreta.ção de uma
lei ocorreu com o incorruptivel legislador, bem podemos Imaginar
as tentações que em nossos dias
podem provocar o conhecimento
antecipado de certas leis. A honestidade e o espírito público dos dirigentes dêsses novos órgãos leglsla.tivos nem sempre evitaram os
Htp6nicos. Ao demais, subordina.
dos como estamos ao contrôle das
autoridades financeiras externas,
como as do Fundo Monetário Internacional, conhecerão elas, em
primeira mão, as nossas resoluções
atinentes a câmbio, a moeda etc.
Isto vale dizer que os homens de
negócio do mundo capitalista, para
os quais não hã sigilo intransponível, estarão sempre bem lnfor.
mados pa.ra tomar posição privilegiada ante uma liberação ou reajustamento cambial, uma transferência de categoria de exporta.ção,
uma nova classificação de essencla.lidade de produtos de importação etc.
O exame das principais InFtruções expedidas pela SUMOC, dentre as 180 baixadas até agora, mostrará que, talvez, nenhuma delas
justificaria sua obrigatoriedade
Imediata à respectiva publicação.
Já se anunciou a elaborlbÇão de
uma Instrução da . SUMOC regu.

!ando as Sociedades de Investimento, matéria cuja importância não
é preciso encarecer. Entretanto,
isso se faz sem quaJquer consulta
às classes Interessadas. O "ucasse" da SUMOC aparecerá silbita.
mente, operando uma radical
transformação do regime lega.! dessas entidades.
ll: pois urgente, moralizador e pa.
triótlco, reformar êsse condenável
sistema legal, sobretudo quanto à
expedição de atos normativos para
vigência. imediata.
Uma vez que a lei reguladora
dG assunto seja omissa quanto ao
lapso para obrigatoriedade das
Instruções, Regimentos, Avisos,
Portaria.s etc., êsse lapso· teria de
obedecer aos preceitos da Lei de
Introdução do Código Civil, onde
se dispõe : "Art. 1.0 - Salvo disposição contrária, a lei começa a
vigorar em todo o Pais 45 dias
depois de oficialmente publicada.
Parágrafo 1.0 - Nos Esta.dos estrangeiros, a obrigatoriedade da
lei brasileira, quando admitida, se
inicia três meses depois de oficialmente publlcada'"'
O projeto diz expressamente que
os Regimentos, Instruções, Portarias, Avisos, Circulares etc., de que
êle cogita, são os que emanam de
autoridade legalmente competente.
lt a advertência,, hoje mais do que
nunca indispensável, com que se
reaviva êsse princípio jurídico ele·
menta.r do Estado de Direito e inerente ao sistema constitucional :
"Bolo tlenen conslstencia. jurídica
los decretos que condenem regias
jurídicas validas y son dlet!ldos por
el organo competente dentro de Ia
esfera de sus atribudones. No
Importa que Ia ley ha.ya trazado
con exactitud el contenido de la
orden a la autoridad, o que haya
dejado margen para su amplio po.
der discrecfonal. En cualqu!era de
estas extremos ha de · tener la orden um apoyo en Ia Iey y puede
ser Impugnado por el cludadano
interesado en caso de ilegalidad o
inoportunlda.d (Fritz Fleiner Instltuclones dei Derecho Admlnls·
tratlvo - págs. 152 e 153) ". Um
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texto claro e admonitórlo, é tlhlll·
bém necessário para evitar qual·
quer tentativa de interpretação no
sentido de que a lei. estaria adml·
tlndo ou ratificando a prá tlca. ln·
constitucional e das mais abusivas e lnC'onvenlentes, de delegações
legislativas a órgãos do Poder Ex:e·
cutivo e da usurpação, por êste,
da competência do Congresso Nar
clonai.
Naturalmente, não estamo::. nos
referindo· às chamadas regras jurí·
dicas técnicas e, também, a certas
regras dispostttvas emanadas de
órgãos investidos de legitima com·
petêncla regulamentar ou norma·
tlva, e tantas vêzes impostas pelas
complexas exigências do Estado moderno. Terão, entretanto, de ser
compatíveis com o principio basilar
da harmonia e independência de
poderes, ·consagrado no art. 36 da
Constituição Federal. Isto pressupõe competência constitucional,
explicita ou impliclta, para estatuir a regra jurídica, a:lém do mais
é indispensável o estabelecimento
de "standards" legislativos, que ori·
entem e confinem a ação do Poder Executivo. Mas, a. realidade é
que êsse principio, pelas razões
aC'lma sintetizadas, tende a tomarse, entre nós, um postulado teórico, pois o Parlamento continua a
dar às nossas a,gênclas admlnis·
tratlvas, cheques em branco. ln·
voca-se, com exagêro, o exemplo
dos Estados Unidos, em matéria
das

delegat}ões

legtslatívas.

"A

Constituição confere ao Congresso
poderes que, por sua verdadeira na·
tureza, não podem ser dlretamente
transferidos. Quando aparece a
necessidade de usar tais poderes,
o Congresso edita leis gerais para
instruir os departame!ltos administrativos responsáveis pelo assunto.
O Congresso dá instruções gerais
sôbre o que deve ser feito, deixando a cargo da agência administrativa, a. rotina e a determinação do
detalhe de procedimento (The Go·
vernment and PolltiC's ln the Uni·
ted States - Harold Zink - pá·
glnas 462 e 464) ".

A lei deve estabelecer procedlmen tos básicos e "standards", necessários à realização do efeito visado pela intenção do Congresso,
de sorte que caiba à a.gêncla delegada, apenas a faculdade de
preencher os detalhes (so that the
agency has only to "fill the details"- Case Notes, em The George WaShington La.w Review, pág.
645 - Vol. 26, abril de 1958).
Esta é a chamada quase função
legislativa que, como vimos, é exercida nos Estados Unidos, dentro
de determinados limites e condições, enquanto as nossas agenclaa
admtn1strattvas exercem, ao seu talante, poderes legislativos.
A nossa Constituição, resguar.
dando o cânone regulativa do nosso sistema politico consagra.do no
art. 36, foi expressa nas exceções
a êsse principio, quando atribui
competência aos Tribunais Judiciários (art. 97) e ao Tribunal de Contas (art. 76, § 2.0 ), pa.ra elabo·
rar seus regimentos internos; à
Justiça Eleitoral para adotar providências de cunho legislativo ati·
nentes ao alistamento, divisão 'e
processo eleitorais, a. fixação ·de ·datas de eleições (art. 11), e ainda
quando confere à Justiça do Trabalho competência para estabelecer, nas decisões sóbre dfasídfos ·colettvos, normas e condfç6es de ·trabalho (art. 123, § 2.0).
Trata-se aqui de uma função
normativa que é um quase poder
legislativo outorgado aos Tribunais

de Trabalho, ·para o cwnprlmento
de sua a.Ita missão constitucional.
"O legislador constituinte em 1946
-· observa o ilustre jurista, Pro·
fessor Geraldo Bezerra de Menezes,
não inscreveu no Estatuto Básico
um simples principio teórico : admitiu e consagrou, ·com o postula·
do constitucional: justamente por
não ser incompatlvel com o regime democrático moderno, aquela
competêneia especifica. dos Tribu·
nals de Trabalho".
,.
1!: certo que as ·atividades e :encargos do Estado moderno exigem
maior intervenção do Poder Exe·
C'Utlvo ·no campo normativo. Mas,
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como observou Carlos Medeiros da
Silva, "a, Constituição de 1946, baseada no principio .de separação de
poderes, nem prevê a ampliação
do poder regulamentar (Revista
Forense, Vol. 147, pág. 27) ". A solução - preconiza o abalizado jurista - seria. uma reforma constitucional, mas, acrescentamos, reforma constitucional sem agravar
a hipertrofia do presidencialismo.
Qualquer que seja a im:perfeição do projeto, não há como nega.r-se a necessidade e urgência de
regular-se o assunto, pois estão em
jôgo não a simples salvaguarda
do direito individual, mas Imensos
interêsses eoletivos, e a preservação de pr!ncipios constitucionais
básicos e, finalmente, a autoridade do Poder Legislativo.
· Além do mais, não vemos a lavoura, o comércio, a indústria e os
Bancos animados a bater às portas da Justiça, em defesa de seus
direitos. Ao lado dos grupos beneficiados pelo regime de arbítrio e
de favores, o qual o projeto visa
remediar, as classes econômicas interessadas sentem-se descrentes e
amedrontadas sob a espada àe Damocles dos novos e onipotentes legisladores, que, com um gesto, podem decidir dos destinos dessa.s
classes.
Sr. Presidente, com base na justificação que acabo de fazer, envio
à Mesa o seguinte projeto de lei:
PROJETO DE LEI DO SENADO

N.o .. , de 1959
Dispõe sóbre o comêço de vtgencta dos Regimentos, Ins-

truções, Portarias, Avisos e de-

mais atos normativos, e dá o1t·

tras providências.

·

O Congresso Nacional decreta :
Art. 1.0 Salvo o disposto no parágrafo único dêste artigo, come.
çam a vigorar em todo o território nacional e nos Estados estrangeiros, dentro de 30 (trinta) dias
depois da data da sua publicaçãO

no "Diário Oficial", Regimentos,
Portarias, Instruções, Avisos e
quaisquer outros atos normativos
expedidos, nos limites de sua competência, pelos Ministros de Estado, autarquias, autoridades ou por
qualquer órgão colegiado do Govêrno Federal e por sociedades de
economia mista federais.
.Parâgrafo único. Obedecerão às
prescrições da lei especial que os
regularem, os a.tos previstos neste
artigo, de competência do Poder
Judiciârio, Tribunal de Contas, do
Conseolho de Segurança Nacional,
dos órgãos especiais aludidos no
art. 179 da Constituição Federal,
bem como os de competência dos
Ministros m111tares, quando tais
atos versarein sôbre matéria de segurança nacional.
Art. 2.0 Mediante decreto aprobatório, expressamente justificado
por motivo de relevante lnterêsse
públlco, poderâ :
a) ser reduzido a,té o máximo
de 10 (dez) dias o prazo estabelecido no art. 1.o;
b) ser admitido o inicio da obrigatoriedade do ato desde a data
da sua publicação: 1) quamdo baixados por necessidade urgente ou
imprevista, no caso de guerra, de
congestão intestina, ou calamidade
pública; 2) nos casos em que, em
assim não se procedendo, a providência., dadas a sua natureza, urgência e finalidade, perca sua oportunidade e efeitos.
Art. 3.0 E:xcetuam-se do regime
desta lei os atos constantes do
art. 1.0 que apenas tiverem por
fim esclarecimentos para boa. execução das leis, decretos ou regulamentos, a organização e ordenação
de serviços administrativos, desde
que tais atos não afetem ou prejudiquem direitos individuais.
Art. 4.0 Na hipótese prevista. na
alinea b do art. 2. 0 , quando se tratar de providência, cuja razão determinante fôr omitida no respectivo decreto, por ser considerada
de ·carâter siglloso pelo Presidente
da República., deverâ o Ministro de
Estado competente enviar ao Congresso Nacional, dentro de 10 (dez)

I
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dias da publicação do ato, circunstanciada Informação a respeito, sob
pena de Incorrer em C'rlme de responsa.bll!dade.
Art. 5.0 Esta lei entrará em vigor na -data de sua publicação, sál·
vo as disposições em contrário.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem. Muito bem>.

I

!

1.

O SR. PRESIDENTE - Continua
a hora do Expediente. Não há ou·
tro orador inscrito.
O SR. LIMA TEIXEIRA - Senhor Presidente, peço a. palavra.
O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra o nobre Senador Lima Tei·
xeira.
O SR. LIMA TEIXEIRA - ( •)
- Sr. Presidente, há dias teci co·
mentários sôbre o fato para o qual
pedia a atenção do Govêmo. Referia-me à próxima realização da
XLni Conferência Internacional
do Trabalho, em Genebra, e a não
ratificação pelo Congresso de várias da,s Convenções aprovadas na
reunião do ano passado. Tive mesmo ensejo de afirmar que, incrível que pareça, o Brasil figurava
n!_lma lista negra, de países que
nao ratificavam nem cumpriam as
resoluções da Organização Internacional do Trabalho.
Nova delegação deverá o Govêrno designar para a reunião dêste
ano. Dirijo, a.ssim, veemente apê.
lo ao Presidente da Câmara dos
Deputados, no sentido de ordenar
a tramitação das C'onvenções encaminhadas àquela Casa., para ratificação pelo Poder Executivo.
Dez são as convenÇões encaminhadas, precisamente no dia 29 de
maio de 1958, pela Mensagem que
tomou o n. 0 143, de 28 de maio de

1958.
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São a.s seguintes :
"E.M. 61-58 - Mensagem do
Congresso Nacional - Con.
I •) ·- Nüo {Iii revisto pelo

uruclor.

yenção relativa à lnspeção dos
!migrantes a bordo dos navios.
O.I.T.
PR 22.712·58.
E.M. 62-58 - Mensa.gem do
Congresso Nacional -relativa
ao contrato de engaja.mento
de marinheiro~
O.I.T.
PR 22.713-58.
E.M. 63-58 - Mensagem relativa ao trabalho notumo de
menores na lndústr.la.
O.I.T.
PR 22.714-58.
E.M. 64-58 - Mensagem re·
latlva às cláusulas de tra.balho
em contrato de que participe
autoridade pública. - O.I.T.
PR 22-715-58.
E.M. 65-58 - EnC'amlnha ao
Congresso Nacional a Convenção n. 0 97, ref. aos trabalhadores emlgran.tes - O.I.T. PR
22.716-58
'E.M. 66-58 -

Encaminha ao
Congresso Nacional mensagem
relativa à abolição das sanções
penais por inadimplemento do
contra.to por parte dos traba·
lhadores Indígenas. - O.I.T.
PR 22.717·58.
E.M. 67·58 -Encaminha ao
Congresso Nacional mensagem
relativa à abolição do trabalho forçado. O.I.T. PR 22.71858.

E;'M. 68-58 - Encaminha ao
Congresso Nacional a Convenção relativa ao repouso semanal no comércio e nos escritórios. - O.I.T. PR 22.719·511.
E.M. 69·58 - EnC'amlnha a.o
Congresso Nacional convenção
relativa à proteção e à integração das populações ·aborígenas
e outras populações .tribais e
semi-tribais nos países inde·
pendentes. - PR 22.720·58. ·
E.M. 70-58 - Encamintha ao
Congresso Nacional convenção
relativa às férias remuneradas
dos marítimos, a salários,. du·
ração do trabalho a bordo e à
proteção da ma.temldadc ·
O.I.T. PR 22.721-58".

-480Sr. Presidente, essas convenções
já deviam ter sido ratificadas, so·

bretudo quando verificamos que
um ano já é passado. Sendo o Bra·
sü participante efetivo da Orga.nl.·
zação Internacional do Trabalho,
e possuindo legislação que pode
servir de paradigma a todos os po·
vos civilizados, não é posslvel, no
momento em que se deve compare·
cer a. nova reunião, que a Câmara dos Deputados ainda não as tenha ra t!fiC'IIdo.

v.

O Sr. Vfvaldo Lima Exa. um aparte ?

Permite

O SR. LIMA TEIXEIRA todo o prazer.

Com

O Sr. Vtvaldo Lima - A Con·
venção da Organização dos Estados
Americanos que tem o nome de
Pacto ou Carta de Bogotá, data
de 1948; e foi enviada pelo Go·
vêmo ao Congresso, acompa.nhada
de mensagem, em 1949, Está até
hoje na Câmara dos Deputados
aguardando votação. ·

Presidente da República promulga,
Não só a Carta de Bogotá, como
a Convenção a que V. ~. se retere, prà.tlcamente não existem,
pois o !Brasil ainda não as r atlfi.
cou. Ainda assim, depois de ratificado, terá q'lle ser autenticado
através do Ministério das Relações
Exteriores, por todos os Delegados,
referendado pelo :Ministro para.,
então, entrar em execução. Não
se compreende esqueça, o Brasil, por
tantos anos, instrumentos dessa or.
dem, como se não desse importân.
C'la a assunto de tamanha. magni.
tude. Eram as aprecia~ões que de.
sejava fa.zer, diante da estranheza
muito justificável de V. Exa. para
lembrar que o Pacto de Bogotá até
hoje está aguardando o pronun.
cia.mento da Cãmàra dCJs Depu.
tados. :1!: passivei que através de
um apêlo à llderança das Banca.
das, possa êle ser aprovado e vir
ao Senado a. fim de que êste o ra.
tifique o mais ràpldamente passivei.

O SR. LIMA TEIXEIRA - Obrigado
pelo aparte do nCJbre Senador
O SR. LIMA TEIXEIRA - PerV'lvaldo
Lima, que vem em .a.bono
1eltamente.
..
das minhas --palavra.s sôbre ·a de·
o Sr. Vtvaldo Lima - Não deve, mora na ratiflcaçã.CJ dessas conpois, V. Exa.., estranhar que o Ac6r· venções.
Cheguei mesmo a supor que uma
do a que se refere ainda não tenha
tido andamento. São decorridos parte da responsabllidade caobla à
apenas doze meses de sua. assina· Comissão Permanente de Direito
tura.. O apêlo de V. Exa. tem todo Social, mas, vejo que nã.CJ.
Há poucos dias, recebi, do Preo càbimento. Devemos insistir que
a. Câmara dê tramitação rápida a sidente desta Comissão, um exceêsses instrumentos, remetendo-os lente Relatório sôbre a Convenção
ao Senado para examP. do assunto n.o 111. Diga-se de passagem :
com a maior brevidade, evitando aquêles que a. compõem são profesque o Congresso os protele. Já há sôres, homens do maior valor e
outro Plano da Organização dos se aprofundaram 110 tema da dlsEstados Americanos dependendo erlminação racia'l no trabalho objeda ratificação do Parlamento. To· to da Convenção aprovada no ano
dos nós, Parlamentares, precisamos passado na O.I.T.
Pois bem, Sr. Presidente, essa
estar atentos. :!sses Tratados só·
têm valor qua.ndo ratificados pelo Convenção também ainda não foi
Congresso. O Brasil dá-lhes sua ratificada, apesar de das mais Imassinatura, seu ·consentimento; mas portantes assinadas na Conferên·
até af hã :apenas a ação do Dele· ela Internacional do Traba.lho.
Posso, por .conseguinte, dizer que
·gado do Executivo, concordando
com .as medidas propostas. O acôr· a responsabilldade não assiste só
do só tem ··valor depois que o Con· à Comissão Permanente do Direi·
gresso Nacional ·o homologa e o to Social; nós do Congresso Na.

'
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clona!, somos também responsáveis.. Esta a ra.zão por que dirijo
a.pêlo ao Presidente e ao ilustre
Lider da Maiorl:a. da Câmara. dos
Deputados, no ·sentido de que seja
apressado o estudo da. Mensagem
n.0 43, de 1958, que engloba tôda.s
as Convenções. Destarte a delegação que Irá à Conferência Internaclona:! do Trabalho terâ a satisfa.ção de saber que o Bras!l está
em boas relações com a O.I.'l'., porque cumpriu tôdas as formalidades
legais necessârla.s à aprovação das
Convenções.
·
No particular, conto, Sr. Presidente, com o va.l!oso auxílio de
V. Exa., encaminllando, se possível, oficio ao· !lustre Presidente da
outra Casa do Congresso Nacional,
no qu!W se enumerem as Convenções que necessitam de ratificação.
(Muito bem. Muito bem).

.

I

,J

I

Durante o àtacurso do Senhor Lima Tei:cefra, o Senhor
Cunha Mello deixa a ca.defra
da presidhlcla, rell8sumindo-a

o Sr. Ffltnto Milller.

... .

.

Sôbre a.
mesa, requerimentos que vão ser
lidos.
·
O SR. PRESIDENTE -

~. 0

As · citadas emprêsa:s· conseg!,liram autorização de importaçoes, sem cobertura cambial, pelo
regime da Instrução da SUMOC,
n.0 113, no total de quanto ? ·
4. 0 Houve importa.ção de mercadorias, baseada na exi>ortação de
ouro ? Em caso afi~mativo, qual
a taxa de câmbio ? · ·
. . ·
0
5. Qual a. produção de ouro da
Companllia Morro 'Velho nos anos
de 1957 e 1958 ? · Foi observada a
obrigatoriedade da entrega de 20
por cento à taxa oficial? 'Houve
autorização para CO!Ilpra do ouro ?
Se houve, qual o preço ?.
6.° Foi feita, nos anos de 1957
e 1958, alguma concessão à Com- ·
panhla 'Morro. Velho com rela.çã;o ·:
à produção e ·preço de venda de .
ouro ? Em caso afirmativo, foi concedida idêntica: vanta.~em a outras
emprêsas de mineração ? .
:
Sala das Sessões, em 25· de niaio .
de 1959. - Lino .de Jl:fattos.
IIEQ'O'EIIir.u:NTO

N.0 121, de 1959 · ·

··.·
Réqueiro, na forma cio R,iigimeri- ·
to
Interno, sejam. prestadas pelo·.:
São lidos e deferidos os seMinistério
da. Educação e Cultura, .,·
guintes
·.requerimentos
:
.'
.
.
as seguintes inf{)~ações.: ·
REQUERlMJ!!':'TO
a) ' Por que foram pagÓs, no cor..
rente
ano, apenas ·30 por cento da '
N.o 120, de 1959
. suplementa,ção devida· ·aos profes~'
sôres 'pelo Fundo Nacional'do· En:
Sr; Presidente,
Requeiro à douta Mesa do Sena- sino Médio, relativa. .ao ano . de
.
do Federal, seja .solicitado ao Se- 1958?
b) Por que a verba· . .destinada à
nhor Ministro da Fazenda, nos têr0
suplementação
dos .pro:fessôres,.dos;
mos do art. 13, n. 4, da Lei FeEstabelecimentos
·Particulares •de
deral n.o 1.079·50, se digne prestar
· Ensino, de que, trata o quesito an-·
as Informações .seguintes :
1.o Foram autorizados a Compa- terior, foi desviada para. a comple- ·
nhia ·Morro Velho, a Mineração mentação
.
.dos coiégios ? · ·
Hanna·ce Ltda., e a Hann·a Co., a exSala das Sessões, em 22 .de maio·
port!bl'em ouro no ano de 1958?
de 1959. - Jollo Villasbôll8. :·:·
2.o ,Qual o valor, em moeda es-:
O SR. PRÉSIDENTE .~Vai s~r·:
trangeira, .das· importações de mercadorias realizadas pelas supra ci· Udo projeto de ·lei proposto pelo
tadas companhias no ano de 1958 ? nobre Senador Attll!q .Vlv:a~qua, · ,
'
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Lido e apoiado, vai à Comis·
são de Constituição e Justiça
o seguinte!
PROJETO DJI: LEI 00 SENAJIO

N.o 19, de 1959
Dispõe ~ôbre o . começo de
Vfgéncia. dos Regimentos, Ins·
truçóe8, Nrtartas, Avisos e de·

mais atos normativos, e dá ou·

tras

provt~ctas.

O Congresso' Nacional decreta :
Art. 1.0 Salvo o disposto no pa-

rágr~o

único dêste artigo, come·
çam a vigorar em todo o territó·
rlo nacional e nos Estados estrangeiros, dentro de 30 (trlnta) dias
depois da data da sua publicação
no "Diário Oficial", Regimentos,
Portarias, .Instruções, Avisos P.
quaisquer outros atos normativos
expedidos, nos :limites de sua competência, pelos Ministros de Esta·
do, autarquias, autoridades ou por
qualquer órgão colegiado do Govêmo Federal e por sociedades de
economia mista federais.
Parágrafo único. Obedecerão às
prescrições da .lei espeC'lal que os
regularem os atos previstos neste
artigo, de competência do Poder
Judiciário, Tribunal de Contas, do .
Conselho de Segurança Nacional,
dos órgãos especiais aludidos no
art. 179 da Constituição Federal,
bem como os de competência dos
:Ministros mUltares, quando tais
atos versarem sôbre matéria de se·
gurança nacional.
Art. 2.0 Mediante decreto apro·
batórlo, expres·samente justificado
por motivo de. relevante interêsse
público, podef4 :
a) ser redu~ldo até o máximo
ele 10 (dez) dias o prazo estabeleC'ido no art. 1.11;
.
b) Rer admitido o inicio da obri·
gatoriedarde do ato desde a data
da sua publlcaQão: 1) quando bai·
xados por necessidade urgente ou
imprevista, no .caso de guerra, de
congestão Intestina, ou calamidade pública: 2) nos casos em que,
em assim não lje procedendo, a pro·

vidência, dadas a sua natureza, urgência e finalidade, perca suar oportunidade e efeitos.
Art. S. 0 ExcetUI!Jlll·Se do regime
desta lei os atos constantes do artigo 1.o que· apenas tiverem por
fim esclarecimentos para boa execução das leis, decretos ou regulamentos, a organização e ordenação
de serviços administrativos, desde
que tais atos não aretem ou prejudiquem direitos Individuais.
Art. 4.0 Na hipótese prevista na
alinea b do art. 2. 0 , quando se
tratar de providência, cuja razão
determinante fôr omitida no respeetlvo decreto, por ser considerada de caráter sigiloso pelo Presi·
dente da Repúbllca, deverá o Mi·
nistro de Estlbdo competente enviar ao Congresso Nacional, dentro
de 10 <dez) dias da publicação do
ato, circunstanciada informação a
respeito, sob pena de Incorrer em
crime de responsabUlda.de..
Art. 5.0 Esta lei entrará em vi·
gor na data de sua publicação, salvo as disposições em contrário.
Justtjfcaçflo

Implanta-se, entre DÓI!, cada Vez
mais, o abuso de legislar-se mediante Regulamentos, Regimentos,
Avisos, Instruções, Portarias de Mi·
nistros, de entidades autárquicas,
de repartições burocráticas, de sociedades de economia mista, que,
em geral, exorbitando de sua com·
petêncla. regulamentar ou norma·
tiva, editam, alteram e revogam di·
plomas legais sôbre assuntos fun·
damentais da vida do Pais, especialmente no setor econômico, tri·
butário e financeiro. Nesse amplo
e vita:l setor, essa é a legislação
real e efetlva - uma Imensa e la·
.birintica rêde legal impenetrável
para o pdblico e da qual algunf!
privilegiados possuem o fio de
Ariadne, e onde, sob o sentimento
de Insegurança juridica., se emaranham produtores, empresários, co·
merciantes e até os próprios jurls·
tas, advogados e magistrados.
Como deixou de ter razão entre
nós o sábio Nlcola stolt, quando

I.~··,
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escrevia em 191·9 : "Não se pode
tolerar que haja pessoa.s às quais
se escuse hoje a ,ignorância da lei,
c·omo sucedia sob o império das leis
romanas (Dlritto Clvile, vol. r, pág.
179) ".

Dentro de misterioso reino jurídico, administradores e burocratas
exercem, nestes tempos de crescen.
te intervenção estatal, uma da.s
mais poderosas ditaduras - a di·
tadura legislativa econômica e fi·
nanceira, numa solapa.nte corrup.
tela de costumes e das próprias ins.
tttulções democráticas. Ditadura
irresponsável, e por isso mesmo
mais sujeita às tentações da cupi·
dez, às condições da formação ln·
dlvidual, psíquica e moral, em
suma, à falibilidade humana dês·
ses oniscientea e onipotentes legis.
ladores que passaram a substituir
os legisladores dos palácios Monroe e Tiradentes, eleitos pelo povo.
Essa subversão jurídica agravase com o tremendo arbltrlo das au·
torldades e órgãos administrativos
de baixar, de surprêsa, atas legis.
lativos pa.ra vigorarem, desde a
data de sua publicação, no País e
no estrangeiro.
Trata-se, além do mais, de me·
dldas legais que, apesar da sua
importância tantas vêzes de caráter !undamenta:l para o País, são
elaboradas no mistério dos gabinetes governamentais, não raro, sob
influências politicas e de grupos
econômicos.
.
·A discussão dos projetas pelo Parlamento e sua tramitação regimental são meios democráticos para
a feitura da lei, e de fiscalização
do povo, e, finalmente, de garantia de lguald111de de oportunidade
e de tratamento para todos os Interessados na matéria que os respectivos projetas regulam e por
esta razão tanto se condena o regime de urgência dos debates e
votações. Além do processo garantidor da publicidade da elaboração
legislativa, a lei estabelece, habl·
tualmente, prazo para a sua executorledade, a vacatio legis.

Desapareceu a hierarquia. É das
regras esta tais, tão bem definidas
por Pontes de Miranda.
O escopo ·do projeto é o de estabelecer regras ca.pazes de coibir e
evitar o tremendo arbítrio a que
nos referimos, assim disciplinando,
sem prejuízo da ação oportuna ou
urgente do Estado, a fixação do
prazo para o comêço da obrlgatorleda.de dêsses atas normativos.
São excluídos dessa regra os atos
de competência do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas, do Conselho de Segurança Nacional, bem
como os de competéncla dos Ministérios mllltares, quando disserem
respeito à segurança nacional. Tais
atos podem, õbviamente, ser regulados na lei especial.
Estabeleceu-se, como regra geral
o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da. data da respectiva publica·
ção no "Diário Oficial" da União, .
o qual, mediante decreto aprobatórlo, justificado por motivo .de relevante interêsse público, ·poderá :
a) ser reduzido até o máximo
de dez (10) dias;
b) ser admitido o Inicio da obrigatoriedade do ato na. data da sua
publicação, nos casos de calamidade pública e naqueles em que, em
assim não se procedendo, a providência, dadas a sua. na.tureza, urgência e finalidade, perca sua opor·
tun!dade e efeitos.
Nessa hipótese, quando se tratar
de providência, cuja razão deter·
mlnante fôr omitida por ser con·
siderada i:le carãter sigiloso pelo
Presidente da República, deverá o
Ministro de Estado competente enviar ao Congresso Nacional. dentro de 10 (dez) dias da publicação
do ato, circunstanciada informa·
ção a respeito, sob pena de Incorrer em crime. de responsabilidade.
Procurou-se uma fórmula que
concll!e a garantia do direito indi:
vldual com a flexibilidade adequada às necessidades e convenlência.s
do Estado e da coletlvldade.
Devemos lembrar em abono da
orientação que inspirou nossa iniciativa, o exemplo da Lei n.0 3.244,
de 14 de agôsto de 1957, que rc-
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formou as Twrifas das Alfânde·
gas, onde se estabelece que entrarão em vigor 15 (quinze) dias após
a publicação do ato homologatório
do Ministro da Fazenda, das deliberações do Conselho de Politica
Aduaneira., sôbre a fixação de alí·
quotas a:cl valorem, aquisição de
cota de matéria-prima ou de qualquer produto de base e a correspondente isenção ou redução de
impôsto, estabelecimento de pauta
de valor mínimo, concessão ou revisão de registro de similar etc.
Atra.vés de Instruções, quase sempre bruscas, inesperadas, tem-se
feito alterações fundamentais do
sistema monetário, cambial, bancário, do regime de comércio exterior, da polftica de compra e estocagem de ouro, da legislação civil, comercia.! e administrativa.
Uma Instrução da SUMOC, da
COFAP, do BNDE, da FIBAN, da
Dirctoria da Receita etc., malgrado a probidade e o espírito públl·
co que possuam os respe~tivos dirigentes, pode, sobretudo quando expedida abrutamente, subverter di·
reitos lndivldua.is, sacrificar a programação empresarial de custos de
produção, de lucros, e de trabalho,
afetar gravemente, e às vêzes de
modo Irremediável, interêsses da
lavoura, da indústria e do comércto, altera.r e prejudicar, na ordem
interna e externa, diretrizes da politica económica e financeira da
Nação, arrulnár ·patrimónios, criar
favores e privilégios, transformar
em na.babos os felizardos de bom
faro, ou prêviamente informados
dês s-es atos. A história, pela voz
de Plutarw, registra o episódio que
é exemplarissimo, dos três amigos
de Sólon, dentre êles Hipônico, nos
quais depositava absoluta confiança e que, conhecendo o projeto de
lei de a.bollção de dividas. elaborado pelo incorruptível legislador de
Atenas, tomaram empréstimos c
compraram a crédito minas, terras e casas. Assim, quando foi promulgada a célebre lei, passara.m
êles da situação de maiores devedores à de maiores ricaços de Atenas. A má fé dP. seus espertos ·

amigos provocou contra Sólon
amargas censuras e deu luga.r a
que o acusassem de ser, não a vitima dos seus íntimos, mas o cúmpllce de sua fraude. Embora abrigado sob a tradição de incorruptib111dade, não esca.pou à injuriosa
suspeita senão quando o povo ateniense testemunhou que êle dera
a seus devedores quitação de vultosa divida em moeda de ouro.
Se êste caso histórico de enriquecimento ensejado pela informação
antectpada da. decretação de uma
lei ocorreu com o incorruptível legislador, bem podemos imaginar as
tentações que em nossos dias podem provocar o conhecimento antecipado de certas leis. A honestidade e o espírito público dos dirigentes dêsses novos órgãos legislativos nem sempre evitaram os Htpônlcos. Ao dema.1s, subordinados
como estamos ao contrôle das autoridades financeiras externas, como as do Fundo Monetário Internacional, conhecerão elas, em primeira mão, as nossas resoluções
atinentes a câmbio, a. moeda etc.
Isto vale dizer que os homens de .
negócio do "mundo capitallsta,
para os quais não há sigilo intransponível, estarão sempre bem informados para tomar posição privilegiada a.nte uma llberação ou
reajustamento •cambial, uma transferência de categoria de exportação, uma nova classificação de essenclallda.de de produtos de importação etc.
O exame das principais Instruções expedidas pela SUMOC, dentre as 80 baixadas até agora, mostrará que, talvez nenhuma dela.s
justificaria sua obrigatoriedade
imediata à respectiva publicação.
Já se anunciou a elaboração de
uma Instrução da. SUMOC regulando as Sociedades de Investimento,
matéria cuja importância não é
preciso encarecer. Entretanto, isso
se faz sem qualquer consulta às
classes interessada.s. O "ucasse"
da SUMOC a.parecerá subitamente,
operando uma radical transformação do regime legal desRas entidades.
·
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É pois urgente, moralizador e pa.
triótico reformar êsse condenável
sistema legal, sobretudo quanto à
expedição de a.tos normativos para
vigência Imediata.
uma vez que a lei reguladora. do
assunto seja omissa quanto ao lap.
so para obrigatoriedade da.s Instruções, Regimentos, Avisos, Por.
tarlas etc., êsse lapso teria de obedecer aos preceitos da Lei de In·
trodução do Código Civil, onde se
dispõe : "Art. 1.0 - Salvo dispo·
slção contrária, a lei começa a vigorar em todo o Pais 45 dia.s de·
pois de oficialmente publicada.
Parágrafo 1.0 - Nos Estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei
brasileira, quando admitida., se lnlda três meses depois de oficial.
mente publicada".
O projeto diz expressamente que
os Regimentos, Instruções, Porta·
rias, Avlsos, Circulares etc., de que
êle ·Cogita, são os que emanam de
autoridade legalmente competente.
Él a advertência, hoje mais do que
nunca· Indispensável, com que se
reaviva êsse princípio jurídico ele·
mentar do Estado de Direito e ine·
rente ao sistema constitucional :
"Solo tienen consistencia jurídica
los decretos que contienen regias
juridica.s validas y son dictados
por el organo competente dentro
de Ia esfera de sus atribuciones.
No Importa que la ley haya traza.
do con exactltud el contenldo de
la orden a la autoridad o que haya
dejado margen para su amplio po.
der discreclonal. En cualqulra de
estos extremos ha de tener la orden un apoyo en la. ley y puede
ser Impugnada por ele mudadano
interesado en caso de llegalldad
o lnopurtunldad (Fritz Flelner Instltuclones dei Derecho Adminls·
trativo - págs. 152 e 153) ". Um
texto assim, claro e admonltório,
é também necessário para evlta.r
qualquer tentativa de Interpretação no sentido de aue a lei estaria
admitindo ou ratificando a prática Inconstitucional. e das ma.ls abu·
slvas e Inconvenientes, de delega.
ções legislativas a órgãos do Poder

Executivo e da usurpação, por êste,
da competênda do Congresso Nacional.
1.j
Naturalmente, não estamos nos
referindo às cha.madas regras 1'1L·
ridicas técnicas e, também, a cer.
tas regras dfspositivas emanadas
de órgãos Investidos de legitima
competência regulamentar ou normativa, e tanta.s vêzes Impostas
pelas complexas exigências do Estado moderno. Terão, entretanto,
de ser compatíveis com o principio
basilar da harmonia e lndependên.
cla de poderes, consagrado no a.rt.
36 da Constituição Federal. Isto
pressupõe competência constitucional, explicita ou lmpliclta, para
estatulr a regra jurídica, além do
mais é indispensável o esta.belecl·
mento de "standards" legislativos
que orientem e confinem a ação
do Poder Executivo. Mas, a realidade é que êsse principio, pelas ra.
zões acima sintetizadas, tende a
torna.r-se, entre nós; um J)'ostulado
teórico, pois o Parlam,ento con·
tlnua a dar às nossas agências administrativas cheques em branco.
Invoca-se, com exagêro, o exemplo
dos Estados Unidos, em matéria
das delegações legislativas. "A
Constituição confere ao Congresso
poderes que, por sua verdadeira
natureza, não podem ser direta.
mente transferidos. Quando apa.
rece a necessidade de usar tais poderes, o Congresso edita leis ge.
rals pa.ra Instruir os departamentos administrativos responsáveis
pelo assunto. O Congresso dá lns.
truções gerais sôbre o que deve
ser 1'eito, deixando a cargo da
agência administrativa. a rotina e
a determlna.ção do detalhe de procedimento (The Government and
Polltlcs ln the Unlted States Harold Zlnk páginas 462 a
464) ".
A lei deve estabelecer procedi·
mentos básicos e "standards", ne·
cessárlos à realização do ·efeito vi·
sado pela Intenção do Congresso,
de sorte que ca,iba à agência dele·
ga.da, apenas a faculdade de preen·
cher os detalhes (so that the agen·
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cy has only to "f111 the details"
- Case Notes, em The George
Washington Law Revlew, pág. 645
- Vo!. 26, abril de 1958) .
Esta é a chamada quase função
legislativa que, como vimos, é exer·
cida. nos Estados Unidos, dentro
de determinados limites e condi·
ções, enquanto. as nossas agências
administrativas, ·exercem ao seu ta.
lante, poderes legislativos.
A nossa Constituição, resguar·
dando o cânone regulatlvo do nos·
so sistema. politico consagrado no
art. 36, foi expressa na.s exce·
ções a êsse principio, quando atri·
bui competência aos Tribunais Ju.
diC'iârios (art. 97) e ao Tribunal
de Contas (art. 76, § 2.o) para elabora.r seus regimentos Internos, à
Justiça Eleitoral para adotar providências de cunho legislativo ati·
nentes ao alistamento, divisão e
pro~esso eleitorais, à fixação de
datas de eleições (art. 119), e aln·
da quando confere à Justiça do
Trabalho competência para estabelecer, nas decisões sôbre dissíclios
colettvos, normas e condições ele
trabalho <art. 123, § 2.0}.
Tra.ta-se aqui de uma função
normativa que é um quase poder
legislativo outorgado aos Tribunais

de ·Trabalho, para o cumprimento
de sua alta missão constltuC'ional.
"O legislador constituinte em 1946
- observa o Ilustre jurista., Professor Geraldo Bezerra de Menezes,
não inscreveu no Estatuto Básico
um simples principio teórlc() : admitiu e consagrou, com o postulado constitucional, justamente por
não ser Incompatível com o regi.
me demoCTâtlco moderno, aquela
competência específica dos Tribunais de Traballho".
1: certo que a.s atlvldades e en·
cargos do Estado moderno exigem
maior Intervenção do Poder Executivo no campo normativo. Mas,
como observou Carlos Medeiros da
Silva, "a Constituição de 1946, ba·
seada no principio de separação
de poderes, nem prevê a ampliação do poder regulamentar (Revista Forense, Vol. 147, pâg, 27) ". A

solução - preconiza o abalizado
jurista - seria uma reforma cons·
tltuclonal, mas, acrescentamos, re·
forma. constitucional sem agravar
a hipertrofia . do presidencialismo.
_Qualquer que seja a imperfei·
çao do projeto, não há como ::le·
gar-se sua necessidade e urgência
d~ regula.r-se o assunto, pois, es·
tao em jogo não a simples salva·
guarda do direito Individua.!, mas
Imensos !nterêsses coletivos, e a
preservaçao de principias constitucionais básicos, e finalmente a autorldfLde do Poder Legislativo.
Alem do mais, não vemos a la·
voura, o· comérC'io, a indústria e os
Bancos a.nimados a bater às portas da Justiça, em defesa de seus
direitos. Ao lado dos grupos bene·
ficiados pelo regime de arbítrio e
de fa'Vores, o qual o projeto visa
remediar, as classes econômicas interessadas sentem-se descrentes e
amedrontadas sob a espada de Dâ·
m;ocles dos novos e ontpotentes le·
OI.Blaclores, que, com um gesto, po·
dem decidir dos destinos dessas
classes.
Sala das Sessôes, em 25-5-59 Attíllo Vivacqua.

O SR. PRESIDENTE

se à

-

Passa·

.,
o
::~

ORDEM DO DIA
DiBCUssão única do Parecer
da Comissão de Relações Exte.
riores, sllbre a Mensagem n.o
47, de 1959, pela qual o Sr. Pre·
sldente da. República submete
ao Senado a escolha do Se·
nhor Jorge Oltnto de 'Oliveira
para o cargo de Embaixador
Extraordinário e Plentpotenciá·
rio do Brasil ;unto ao Govêrno da Ftnl4ndia.

I ..:
,

: .'·~

rJ
'

•/
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,·(!

O Item 1.0 do Avulso da Ordem
do Dia envolve matéria de delibe·
ração secreta:
Peço aos funcionários da Mesa
tomem providências nesse sentido.
A sessão transforma-se em
secreta ds 15 horas e 32 minu·

J'
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tos e volta a ser pública às 15
horas e 42 minutos.

I

)

O SR. PRESIDENTE - Está. rea·
berta a sessão.
Dtscussão única do Veto n.O
1, de 1959, do Prefeito do Dfs·

·l

·I.,'

trlto Federal, a dispositivos do
Projeto de Let Muntctpal n.O
23-A, de 1959, que concede abo·
no provisório aos servidores do
Distrito Federal, estabelece
medidas financeiras concernen·
tu, altera a leg1slaç1Jo trlbU·
tárla na parte que menciona,
e dá outras providências; ten·
do parecer n.o 160, de 1959, da
Comissão de Constituição e
Justf.ça, pela aprovação do veto
em todos os seus itens.

i

ll

i

O SR. PRESIDENTE- Em dis·
cussão.
Não havendo quem peça a pala·
vra., encerro a discussão. (Pausa).
Está. encerrada.
Em votação.
A votação será feita pelo pro·
cesso meC'ânlco.
Os Senhores Senadores qu! dese·
jarem aprovar o veto, deverao pre·
mlr o botão "Sim", os que deseja·
rem rejeitá-lo, o botão "Não".
Em votação.
O SR. VICTORINO FREIRE (Pela ordem) -Sr. Presidente, de·
sejo saber se a votação abrangerá
todos os Itens vetados do projeto.
O SR. PRESIDEN'l1E - Os itens
serão votados em bloco. O parecer
da douta Comissão de Con~tltul·
ção e Justiça é pela aprovaçao do
veto, em todos os seus Itens.
O SR. VICTORINO FREIRE Obrigado a Vossa Excelência.
O SR. PRESIDENTE - Em VO·
tação. (Pausa).
Votaram "Sim", 23 Senhores Se·
na,dores; "Não", 10. Houve uma
abstenção.
Os vetos estão ma,ntidos.
Discussão única do Pro;eto
de Lei da Cllmara n.0 156, de

1958, que concede o au:dlio de
Cr$ 1.000.000,00 '' à Prefeitura
MuniCipal de ouro Fino, Mtnas Gerais, para ereçfJ.o de um
monumento comemorativo do
I Centtmdrlo de nascimento do
Preatdente Júlio Bueno Brandão (tncluúlo em; Ordem do
dia em virtude de. dispensa de
interstício, concedida. na 868·
sfJ.o anterior, a requerimento
ào Sr. Senador Uma Guimarãea) ; tendo Pareceres Favoráveis (ns. 166 e 167, de 1959)
das Comtss6es de Constituição
e Justiça e de Finanças.

O SR. PRESIDENrl'E - Em dfs.
cussão.
Não havendo quem peça a pala·
vra, encerrarei a dlscussão. <Pau·
sal.

Está encerrada.
os Senhores Senadores que aprovam o projeto, queiram permanecer sentados. <Pausa>.
Está aprovado.
'

Jl: o seguinte o projeto aprovado, que vai à sanção :
PROJETO DE LEI DA

ch4AaA

N.o 156, de.. 1958
(N'.O 4.125-B, de 1958, na Câmara

dos Deputados)

Concede o auzilio de Cruzei·
ros 1.000.000,00 à Prefeitura
Muntctpal de ouro Ftno, no Estado de Mtnas Gerats, para
ereçllo de um monumento co·
memorativo do 1 Centenário de
nascimento do Presidente Júlio
Bueno Brandllo~

o Congresso. Nacional decreta :
Art. 1.o o Poder Executivo con·
cederá à Prefeitura Municipal de
ouro Fino, no Estado de Minas
Gerais, o auxilio de Cr$ 1.000.000 DO
(um milhão de cruzeiros), pa!a
atender às despesa,s com a ereçao
de um monumentO comemorativo
do I Centenário de nascimento do
Presidente Júlio Bueno Brandão,
ocorrido em 11 de julho de 1858.

Art; 2.0 Para atender às despesas . !-'esultantes da aplicação da
.:presente lei, é aberto pelo Mlnls·
tério da Educação e Cultura o cré·
dito especla.l de Cr$ 1.000.000,00
(um milhão de cruzeiros).
Art. 3.o Esta lei entrará em vi·
: gor na data de sua publicação, re·
vogadas .as disposições em contrá·
rio.
·
Discussão única do PrO'}eto

.· · · ·de Lei da C4mara n.O 152, de
·1958, qite determina que os tra.
·balhadores e · fundonários da
Rêde Mineira de Viação, aposentados antes dessa ferrovia
reverter à. Uniáo,.terão os pro·
vent~ de aposentadoria · revis·
· tos para serem igualados .·aos
·. dos servidores, de igual cate·
gorla, aposentados após essa
mesma reversão; tendo Pare·
ceres Favoráveis sob ns. 663,
664, de 1958, e 153, de 1959. das
Comissões de Constituição e
Justiça; de Serviço Público Ci·
vil e de Finanças.

O SR; ·PRESIDENTE - Em dis·
· cussão.. ·
·
Não !havendo quem peça a pale.vra, encerrarei a discmssão. (Pausa).
.Está encerrada.
Os senhores Senadores que apro·
vam o projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
~ o seguinte o projeto apro·
. vado, que vai à sanção :

.'I'

tados após essa mesma reversão•

O Congresso Nacional decreta :
Art. 1.0 Os trabalhadores e tun·
clonárlos da Rêde Mineira de Viação, aposentados antes dessa ferrovia reverter à União, terão os
proventos de aposentadoria revistos para serem Igualados aos ser·
vidores, de Igual categoria, apo·
sentados após essa mesma reversão.
Art. 2.o Os proventos revistos
ser~o pagos desde a data da publi·
caçao· da Lei n.o 2.822, de 18 de
outubro de 1955, ficando o Poder
Executivo autorizado a abrir o res·
pectivo crédito para satisfazê:los,
de uma só vez, até a data de pu.
bllcação da presente lei, quando
os ~aposentados beneficiados pas·
sarao a receber mensalmente os
proventos reajuste.dos.
Art. 3.o Esta lei entrará em vi·
gor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Discussão única "l!o Projeto
de Lei da Climara n.o 204, ele
1958, que autoriza. o Poder E:~:e
cuttvo a conceder o auxilio de
Cr$ 5.000.000,00 11 Comissão da
Festa Nacional do Fumo e da
E:tpostçdo Agro-Pecuária e Industrial (tncZuido em Ordem
do Dia em virtude de di8pensa de interstfcto, concedk!a na
sesslio anterior, a requerimento do Sr. Senador Daniel Krie·
ger); tendo Pareceres Favoráveis, sob ns. 168 e .189, das Comtss6es de constttuiçlio e Jm·
tíça e de Finanças.

PROJETO ·DE LEI DA C.lMARA

N.o 1S2, de 1958
(N.0 3.728-B, de 1958, na Câmara

dos Deputados)

Determina que os trabalhadores e funcionários da Rêde
Mineira de Viação, aposentados
antes •dessa ferrovia reverter
à União, terão os proventos de
aposentadoria revistos para serem igualados aos dos servidores, de igual categoria, aposen·

O SR: PRESIDENTE - Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei a discussão. (PWU·
sa>.

Está encerrada.
Os senhores Senadores que aprova.m o projeto, queiram permaner.er sentados. (Pausa).
Está aprovado. ·

]
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-.489li: o seguinte o projeto aprovado, que vai à sançã.o :
PROJETO DE LEI DA CAMARA

N.0 204, de 1958
(N.0 2.012-C, de 1956, na Câmara
dos Deputados)
Autoriza o Poder Executivo
a conceder o auxflto de CrullBtros 5.000.000,00 à Comtssão
da Festa Nactonaz do Fumo e
da Expostção Agro-Pecuária e
Industrial.
O

Congresso Nacional decreta :

Art. 1.0 É o Poder Executivo
autorizado a conceder o auxilio de
Cr$ 5.000.000,00 (elnco milhões de
cruzeiros) para realização da I Festa Na.clonal do Fumo e da Exposição Agropecuárla em Santa Cruz
do Sul, Estado do Rio Grande do
Sul, sob os auspícios da ·Comissão
· da Festa Nacional do Fumo e da
Exposição Agropecuária e Industrial.
Art. 2.0 O auxilio concedido
nesta lei será entregue à Comissão
da Festa Nacional do Fumo e da
Exposição Agropecuária e Industrial que o aplicará integralmente
na construção definitiva do pavilhão centrai, para a. realização das
exposições periódicas.
iArt. 3.0 Esta lei entrará em vigor na data de sua publleação, revogadas as disposições em contrário.
Primeira dtscussão
(com
apreciação preZtmtnar da constttuctonaZfdade, nos têrmos do
art. 265, do Regimento Interno) do Projeto de Let do Se·
nado n.o 16, de 1958, que tsenta do Imp6sto de Renda os
investimentos para construção
de casas populares ou conjun·
tos resfdenctats proletários, e
di! outras provttUnctas,· tendo
Pareceres ns. 408, ·de 1958, e 132,
de 1959, da Comtssllo de Constttutçllo e Justtça, pela inconstttuctonaltdade.

O _SR. PRJF.SIDENTE - Em dls·
a preliminar de inconstitucionalidade.
cW~sao

O SR. A'l'TlLIO VIVACQUA - Sr. Presidente, mais uma
vez, peço licença para divergir da

<• >

douta Comissão de Constituição e
Justiça, com referência. ao presente projeto, onde se estabelece :
Art. 1.0 As pessoas tisicas
ou jurídicas que, no Munlcfpio
do Reelfe, bem como em outros municípios brasileiros
onde aos milhares proliferam
mocambos e favelas, realizarem
Investimentos de capitais na
construção de ca.sas populares
ou conjuntos residenciais proletários, em número superior
a cem (100), gozarão de completa isenção do Impôsto de
Renda, até o montante do ca·
pltal provadamente empre·
gado.
Parágrafo único. Para ob.
tenção do fa.vor outorgado pela
presente lei, necessário se tor.
na que o eontribuinte demonstre, por meio de prova hábil,
não haver usufruído qualquer
espécie de lucro no referido
investimento.

Sr. Presidente, talvez aceitasse o
escopo do projeto, de caráter eminentemente social, divergindo do
seu mérito, por entender que o
auxfllo a que visa· o ilustre autor
da proposição, nosso ex-colega Senador Nelson Firmo, não devia con·
slstir em isenção tributária de Im·
pôsto de Renda. Não me parece
método aconselhávelj mas não é
do mérito que se tra•a no momento e, sim, do aspecto constltuC'lo·
nal.
·
Serei multo breve. A propósito
de dois projetes recentes examinei o assunto, invocando precedentes da própria Comissão de Constituição e Justiça, ao lado de tun·
damentos doutrinários e, ta.mbém,
constitucionais.
(>11) -

NnQ foi revisto pelo orador.

-490O art. 67, § 1.0 , da Constituição,
não pode sofrer interpretação so·
lltária. Para seu perfeito entendimento deve ser enquadrado no
corpo da Carta Magna, tendo-se
em vista. as matérias que compe. tem a cada um dos ramos do Poder Legislativo.
Assim, desde que seja objeto da
proposição matéria de competência
de qualquer das Casas do Congresso, a parte financeira. - como já
tantas vêzes aqui assim interpretamos - é acessória.
Assim ·como já admitimos a apresentação de projetas em que o Senado consignou a adoção de taxas como meio necessário para
realizar o fim da proposição, nada
impede, estabeleçamos providências no sentido da imunidade fiscal.
Sr. Presidente, não me ca.nsarel
de repetir que está em jôgo a competência do Senado da República
para exercer suas funções constitucionais. Não mutilemos essa
competência pelas próprias mãos;
não demos argumentos - aliás ln. fundados - nem pretextos àqueles que estão sempre prontos a grlta.r o seu De!enda Parlamento. Não
é possível continue o Senado a ser
o único Poder da República que
não preserve a sua competência
com base no voto, no mandato popular.
Em suma : malgrado a minha
discordância do méTito do projeto,
ma.is uma. vez, debaixo de minha
. modesta. autoridade, mas sob a
preocupação, que me vem em momentos como êste, de ver a nossa
competência. desfalcada de prerro·
ga.tivas essenciais, venho impetra.r ·
a lblta reflexão do Senado, a fim
de que preserve, prestigie a Interpretação que não é minha, que já
herdamos da Comissão de Constl.
tulção e Justiça, baseada na opinião de seus mais autorizados juristas, com exclusão evidente do
obscuro orador que no momento
dirige a pa.Iavra aos seus Pares.
(Mutto bem).

O SR. PRESIDENTE- Continua
a discussão.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO - (•) - Sr. Presidente, Senhores Senadores, fui Relator do
Projeto de Lei do Senado n. 0 16,
de 1958, sôbre o qual brllhantemenw falou o nobre Senador Attíllo Vivacqua.
Todo o Senado conhece o ponto
de vista de S. Exa. no sentido de
interpretar o § 1.0 do art. 67, da.
Constituição da República. :11: exatamente a disposição que assegura à Câmara dos Deputados a competênC'ia privativa sôbre todos os
projetes de lei que envolvam matéria, financeira.
Na verdade; &. tese defendida
pelo !lustre representante do Espírito Santo tem incontestàvelmente, razão de ser, sob o aspecto doutrinário. Não é. possível restringirmos, a uma das Casas do Congresso, o direito de Iniciativa das leis.
Se uma representa. o povo, a outra
representa os Estados da Federação, portanto ambas deveriam ter,
em suas finalidades de elaboração
das leis, competência idêntica e o
mesmo direito de lnicia,tiva.
A despeito, no entanto, clêsse
ponto de vista doutrinário, inteiramente razoável, encontramos uma
barreira intransponível - o texto
do § 1.o, do art. 67, da Constituição, que atribui, de modo expresso,
categórico, a. competência privativa
da Câmara dos Deputados em todos os projetes de lei que envolvam matéria financeira.
Matéria financeira, Sr. Presidente - e desta vez redigi parecer
mais ou menos longo escla.recendo,
do ponto de vista jurídico e até
histórico, o que se deve entender
por matéria financeira é, em sín·
tese, tudo aquilo que diz respeltç
à Receita, à Despesa, ao Orçamento e ao crédito público. É o cará·
ter tipico do conceito legal, em
ciência das fina.nças, que se dâ
à matéria financeira.
( •) -

Nflo foi revisto pelo orador.

••
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Verificando encerrar o projeto
isenção de tributos .para determi·
nada atividade, não poderíamos
deixar de reconhecer, no seu texto, a. matéria tipicamente financeira, que constitui objeto da reda.
ção constitucional. Assim, não é
possível adotar, esta Casa, sem
uma reforma dêsse dispositivo, os
princípios razoáveis, justos1 firma·
dos e defendidos pelo nobre Sena·
dor AttUio Vlvacqua, para extender a competência do Senado àqul·
lo que constitui matéria privativa
da Câmara dos Deputados.
Nestas condições, mantenho, Se·
nhor Presidente, em nome da Co·
missão de Constituição e Justiça,
o parecer pela lnconstltucionallda.de
do projeto em discussão. (Mutto
bem).

O SR. PRESIDENTE- Continua
a discussão. (Pausa).
Não havendo mais quem queira
usar da palavra, encerrarei a dls·
cussão. (Pausa).
Encerrada..
Em votação o parecer da Comls·
são de Constituição e Justiça.
Os Senhores Senadores que aprovam o parecer, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Fica o projeto considerado ln·
constitucional.

rios, em número superior a cem
(100), gozarão de completa Isenção do Impõsto de Renda, até o
montante do capital provadamente empregado.
Para obten.
Parágrafo único.
ção do favor outorgado pela presente lei, necessário se toma que
o contribuinte demonstre, por meio
de prova hábil, não ha.ver usufrui·
do qualquer espécie de lucro no
referido Investimento.
Art. 2.o Revogam-se as disposições em contrário.
Primeira
discussilo
(com
apreciação preliminar da cons.
tttucionalidade, nos t§rmos do.
art. 265, do Regimento Interno>
do Projeto de Lei do Senado
n.0 10, de 1959, que altera a
constltuiçilo do Conselho Consultivo da Comissão Executiva
do Plano do Carvão Nacional
(apresentado pelo Senador Iri·
neu Bornhausen) ; tendo Pa.
recer n.0 141, de 1959, da Co.
missão de Constituição e Jus.
tiça, pela inconstttucionazt.

dade.

O SR. PRESIDENTE -Em dis·
cus são. (Pausa) .
Sôbre a mesa, requerimento que
vai ser lido .

..

l1: lido e aprovado o seguinte :

t o seguinte o projeto rejei·
tado, que vai ao Arquivo :

IIEQ'Il'EJIIMmí.CO
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PROJETO DE LEI DO SENADO

N.o 16, de 1958
Isenta do Impôsto de Renda
os investimentos para constru·
çll.o de casas populares ou con·
1untos residenciais proletários,
e dá outras providências.

Art. 1.o As pessoas físicas ou jU·
rídica.s que, no Município do Re·
clfe, bem como em outros municí·
pios brasileiros, onde aos milhares
proliferam mocambos e favelas, rea·
llzarem investimentos de capital
na construção de casas populares
ou conjuntos residenciais proJetá·

122, de 1959

Nos têrmos dos arts. 212, letra l,
e 274, letra a, do Regimento Inter.
no, requeiro adiamento da discussão
do Projeto de Lei do Senado n.0 10,
de 1959, a fim de que sôbre êle
seja novamente ouvida. a Comissão
de Constituição. e Justiça.
Sala das Sessões, em 25 de maio
de 1959. - Argemiro de Figuet.
redo.

O SR. PRESIDENTE - Em obe·
diência ao voto do Plenário; retiro
o projeto da Ordem do Dia para
nova audiência da Comissão de
Constituição e Justiç~
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Tem a palavra o nobre Senador
Jarbas Maranlhão.
O SR. J'ARBAS MARANHAO Sr. Presidente : Como pernambucano e homem. público devo uma
palavra de homenagem à memória
de Mário Melo, que desapareceu
ontem no Recife, depois de longa
existência objetiva, e afanosa vida
intelectual, notadamente ·como Jornalista.
. Profissional de imprensa, na sua
terra, desde a. mocidade, tomouse êle uma figura tradicional no
jornalismo do Pafs, já pela sua
admirável atividade, até os últimos
dias, caracterizada. numa irrequietude, em seu labor mental, já pela
Incontestável proficiência que possuía em especialldades várias, como
filólogo, geógrafo, historiador, abra·çado a. assuntos dessa ordem, quase todo dia, na tribuna dos jornais, quer para expender o que
lhe era oportuno pensar e !!Xprimir, quer para atender a uma cUenteia de consulentes que lhe confiava esclarecimentos, como segura fonte de saber especializado.
Com essa continua ativldade,
com aquêle vivo espirita de observação que tanto sabia esclarecer
serenamente, como, por vêzes chegava a rigores de análise, de critica e até de Irreverência, havia
de se projetar também como pelemista, nas Ildes de sua profissão.
Homem de jornal, pesquisador no
campo da história, cultor das letras, sob êste último aspecto categorizado além do mais como membro da Academia Pernambucana, e
no pôsto d~ Secretário Perpétuo do
Instituto Arqueológico do Estado,
multas vêzes mandatário dêsse
Instituto e de Pernambuco nos congressos reunidos em várias regiões
dentro e fora do Brasil, é interessante dizer que Mário Melo não
era atento apenas - e já seria
tudo - à ocupações do seUJ oficio,
pois lhe sobrava tempo para tratar, nessa ou na.quela coluna de
casos gerais, da politica e de pro·
blemas sociais, ora opinando para

concordar ou divergir; ora aconselhando, ora advertindo, ora c-ensurando, despertando assim, como
era natural, num e noutro caso,
discussões em que, embora q10ase
sempre apaixonado, não ultrapassava. êle o comedimento da linguagem.
O Sr. Mourllo Vieira V. Exa. um aparte ?

Permite

O SR. J.ARlBAS M'ARANllAO Com satisfação.

O Sr. Mourllo Vtefra - 11: exatamente em função da atividade de
Mário Melo, fora de Pernambuco,
que dAsejo trazer uma. palavra de
saudade. Quando eu representava
o Estado do Amazonas, no Conselho Nacional de Geografia, ali encontrei Mário Melo e tive ensejo
de verificar o seu espirlto de escol,
sua Inteligência aguda e, sobretudo, seus altos conhecimentos de
geografia e de história. 11:, portanto,
justa a homenagem que V. Exa.
presta agora àquele meu ex-companheiro de trabal.bo no Ronselho
Nacional de Geografia.

O SR. J'.ABBAS M'ARANHAO ~
Agradeço e registro o aparte do
nobre Senador Mourão VIeira, como
um testemunho sincero, pois Sua
Excelência teve oportunidade de
conhecer o valor intelectual e a
capacidade de servir de Mário Melo,
no Conselho Nacional de Geografia..
Mas, continuando, era o ilustre
morto um ortodoxo de certos principies educativos. A julgar pelo ·
que me falam contemporâneos de
sua mocidade, sôbre o seu comportamento, quando organizados os tiros de guerra, foi essa instituição
um dos entusiasmos dêle, por muito compreensivel a necessida.de de
uma educação que se generallzasse
para o serviço mllltar.
O Sr. Cunha Mello V. Exa. um aparte ?

Permit.e

O SR. JARBAS· MARANHAO
Pois não.
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o Sr. Cunha Mello - Formei·
me em ciências juridicas pela Faculdade de Direito de Pernambuco, e, ao diplomar-me, já Mário
Melo irradiava-se por tôda a história do glorioso Estado Nordestino. Foi não só grande j ornallsta, historiador e geógrafo emérl· .
to; mas, sobretudo, Incansável li·
der e defensor do patrimônio a.rtistlco e das tradições da terra dos
Guararapes. · Alio, pois, por dever
de justiça, a minha saudade à homenagem que V. Exa. presta ao
Ilustre pema.mbucano falecido.

agressiva, mas freqüente a · qual·
quer dia, a qualquer hora, a qualquer momento.
De tal modo tão atlvo e apaixonado, como estudioso e incansá- ·
vel nos múltiplos afazeres de que :
se desempenhava, diàrlamente, tl.
nha de ser, como poligrafo, e no
sentido alto da exPressão, o mais
popular dos jornalistas pemambucanos. Tudo isso, porque, sendo, a .
seu tempo, o decano de sua classe,
impõe-se, pela multlpllcldade de
atuação, como escritor público.
Com a sua morte, o Recife sofreu uma enorme perda. Quase se .
O SR. JARBAS MARANHAO poderia afirmar que o seu desapaFico reconhecido ao aparte de Vos- recimento modificou a fisionomia
sa Excelência.
da. cidade.
ll:le foi um corajoso guardião das·
O Sr. NO'Vaes Filho - Permite melhores tradições de Pernambuco.
V. Exa. um aparte ?
Poucos como Mário Melo souberam
transformar o passado em matéO SR. J.AHBAS MAR.ANBAO ria de tão permanente fruição huOuço v. Exa. com a melhor aten- mana.
ção.
A nossa história,· êle ·a conhecia,
·como um contemplativo do
não
o Sr. NO'Vaes Filho - Só ago- passado,
mas como quem se apega
ra, pelo discurso. de V. Exa., estou fortemente
a um patrimônio cultu·
sabendo ·da. morte de Mário Melo, ral, lúcido do
meu parente e amigo. Dou intei- seu alcance. seu significado e do
ra solldariedade às palavras· jus.·
tas de v. Exa. Mário Melo foi,. como
o sr. cunha Mello - Muito .
jornallsta, historiador e· parlamen- bem 1 :a:1e movimentava, incansà:
tar, um defensor da. nossa terra velmente, tôdas as festas popula·
e exaltado admirador de sua gen- res de Pernambuco.
te. Homem digno,. rlgoroaamente
O SR. JARBAS MARANHAO .._
lhonPsto, anallsava sempre com ele.
Realmente;
V. ·'Exa. vem lembrar
vação as pessoas e os fatos; em·
fa.cêta
curiosa
da . vida de Mário
bora, alguma.s vêzes, no calor dos
Melo.
Talvez
para
compensar sua.
debates e das controvérsias, se mosidiosincrasia
pelo
futebol,
juntavatrasse apaixonado. Sua honradez
e !lmpldez de vida, entretanto, é se aos foliões do carnaval pernampor todos reC'onheclda e procla· bucano, com um entusiasmo Faro
.num homem de sua ida.de. Era um
ma da.
participante dos festejos; identifi·
O SR. J.ARJBAS MARANHAO cada com o espirita do carnaval.
Multo obrlga.do ao nobre colega, Dirigente de vários clubes recreapelo aparte, que é um depoimento tivos, punha-se sempre à frente das
valloso e autorizado.
sociedades C'llmavalescas, e de sua
Prosseguindo, Sr. Presidente, ês· federação, orientando, dirigindo e
ses entusiasmos de Mário Melo pe· animando os folguedos da tradiciolas causas que defendia e suas ca· nal e tipica festa.
turrlces contra certos costumes,
O Sr. Cunha Mello - Animando·
como no setor desportivo, o genera·
os
f'revos e ajudando nos préstltos
lizado futebol, aguçavam-lhe mais·
· '
carnavalescos.
aquela comba.tlvidade que não era ·
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Diz multo bem 'Vossa Excelência.
A sua. carreira de jornalista, tão
longa, nem por Isso arrefecia nêle
expansões de uma juventude espiritual, como se estivesse nos distantes primeiros dias de repórter.
Dlr-se-la ser, ainda, um jovem
repórter de 70 anos.
Espfrlto de formaÇão humanista, não havia ma.nlfestação de cul·
tura a que fôsse infenso, ·não tendo sido nunca, portanto, pela sua
coragem de opinião, um Indiferente ou omisso. Sua voz jamais silenciou, fôsse para trazer apla.uso
ou repúdio, sempre autênticamente
radicais. Não era homem de meias
tintas. Tudo o que era, era inte.
gralmente.
.
Jornalista, historiador, geógra.fo
e filólogo - repita-se para ainda
salientar-se que uma nltlda consciência nêle de nossa formação
técniC'o-cultural, levou-o a estudos
profundos da. lfngua portuguêsa,
como, igualmente, do tupl-guaranl.
Aquela indole de critico que,
parece, melhor esclarecia quando
entrava na polêmica, simples e desenvolto na sua serenidade, não ha·
veria.. de retrair-se às agitações par.
tldárias.
Não seria politico para arregl.
mentar, mas soube arregimentarse, bom e eficiente companheiro.
Deputado Estadual, portou-se-coerentemente nesse mandato, com
Idéias e principlos seus, ajusta.da
partldàriamente à Ilnha do PSD,
como um dos mais capazes correIlgioll.árlos e amigos do saudoso
e grande Lider Agamemnon Maga.
lhães.
Reconheçamos, entretanto, que
em politica tinha. êle mais passado
que presente.
Em fases que já ficam longe, colaborando, aos arroubos da idade,
em órgãos combativos, Inclusive
"0 Pernambuco" e o "Correio de
Recife", é de vê-lo, como em mo·
vlmentos outros, antes e depois,
fervoroso e atuante, em 1911, às
vibrações do advento Danta.s Bar.
reto.

Uma página, acima. de tôdas, no
seu passado, lhe deve ter sido bastante grata : a que o vinC'Ulou à
personalidade hoje histórica. de
José Mariano, a quem servira, tão
de perto, em periodo menos re·
moto da vida do grande abollclonlsta.
~Animador de boas sugestões, pró·
prlas ou alheias, para. beneficio do
seu meio; vigilante fiscal de providências necessárias ao bem-estar
coletivo; laborioso advogado do
património moral, artistlco e de
episódios histOricamente ma.rcantes; realizador incansável de tarefas de espirlto - fôsse nas letras,
no jornalismo e no ensino univer.
si tá rio, fôsse em pesquisas na 1listoricidade de vultos ou aC'ontecimentos, em trabalhos censitários
ou em congressos cientiflcos, a verdade é que a.través de tudo que
sentiu e objetlvou, e respeitandose divergências suscitadas, em al·
gumas coisas, como caprichosos
pontos de vista personallstas, foram relevantes os serviços de Mário Melo a seu Estado e ao Pa.ls.
,Quis trazer-lhe, pois, nesta hora,
a expressão de meu aprêço, numa
sentida e justa homenagem, que,
com a solidariedade do Senado,
ga.nha o relêvo merecido pelo sau.
doso conterrâneo meu.
O Sr. Barros Carvalho - Permi·
te V. Exa. um aparte ?
O SR. JARIBAS MARANHAO -

Pois não.
O Sr. Barros Carvalho - Fui
surpreendido, hoje pela manhã;
com a noticia do falecimento de
Mário Melo. Por Isso, venho trazer agora minha. solidariedade às
palavras que V. Exa. acaba de pronunciar sôbre êste grande per.
nambucano, homem que realmente
se Interessou e se bateu com denôdo por tudo quanto dizia respeito a. Pernambuco. Não se empenhou, porém, apenas pelo seu
Estado, mas também por todo o
Pais. Nenhum fato interessante
da vida nacional ·passava desper-
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cebido a Mário Melo, que o comentava, atacando-o ou defendendo-o,
pela imprensa, que foi sempre sua
grande tribuna. Foi Deputado Es·
tadual mais de uma vez e, na tribuna, sempre soube defender as
causas mais just!!Js. Homem modesto, vindo do povo, funcionário
público, possuidor de grande senslbll1dade artistlca, Pernambuco
perde com sua morte uma das expressões mais relevantes de sua
cultura, um dos •homens que mais
defendiam o p!!itrimônlo hlstóricú
e artistico de sua terra. Felicitome por ter ouvido de V. Exa. pala··
vras tão comovedoras e convincentes sôbre a personalidade dêsse
grande pernambucano.
O SR. JARB'AS MARANHA.O ~
Agradeço o aparte de v. Exa., ao
término de meu dlsC'Urso, e nêle o
incluo, com agrado.
Era o que tinha a dizer. (Mutto
bem. Mutto bem. O orador é cumprimentado) .

O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra o nobre Senador Coimbra
Bueno, segundo orador inscrito
para. esta oportunidade.
O SR. COIMBRA BUENO -

Se-

nhor Presidente, ocupo a tribuna
do Senado para fazer uma Indicação à Comissão de Constituição e
Justiça, no sentido de oferecer pro.
jeto de lei dando competência à
Companhia TJrbanlzadora da. Nova
Capital, para cumprir o disposto
na sua Resolução n.0 18, de 15 de
maio dó corrente ano, em que diz :
''!BRASíLIA
Casa própria para membros e
servidores d08 Três Poderes
Conselho de Administração
RESOLUÇÃO

N. 0 18
Concede tactztdades para
aquisição de lotes de terreno
em Brasí!la, ·destinados à
construção de casa própria, em

favor de membros e servido·
res dos Três Poderes que para
ali hajam de, obrigatoriamente, deslocar-se.
O Conselho de Administração da
Companhia Urbantzadora da Nova
Capttal do Brastl (Novacap), usan·

do de suas atribuições estatutá·
rias e legais e
Considerando que se avizinha a
data estabelecida em lei para mu·
da.nça da Capital do Pais e cumpre, por conseguinte, assegurar as
necessárias condições e facllldades
a quantos devam, obrigatoriamente, deslocar sua residência e transferir-se para Brasilla;
Considerando que disposições
análogas já se adotaram, no Pais
e no estrangeiro, tôda vez que a
sede do Govêmo se transplantou ·
e as pessoas a seu se"lço tiveram
de mudar os seus lares;
Considerando que entre elas se
contam membros e componentes
dos três poderes : Congressistas,
Juizes dM Tribunais Federais, MI·
nistros de Estado, órgãos e semdores do ExeC'Utlvo, do Legislativo
e do Judiciário;
Considerando que a mudança
para Brasilla acarretará para multas, a perda de situações · de que
atualmente desfrutam, em virtude
da vigente lei do Inquilinato, ou
de moradia própria;
RESOLVE:

Art. 1.0 A NOVACAP facilitará
a aquisição do terreno destinado
à ·casa própria. em Brasflla, nas
condições prescritas nos arts. 2.o,
3.o, 4. 0 e 5.0 , às seguintes pessoas :
I - Senadores e Deputados.
II - Ministros do Sup.remo Trl.
bunal Federal.
III - Ministros do Supremo Tribunal Militar.
IV - Ministros do Tribunal Fe·
dera! de Recursos.
V - Ministros do Tribunal. Su·
perlor do Trabalho.
VI - Ministros do Tribunal de
Contas.
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VIll - Ministros de Estado e
dirigentes de órgãos superiores da
administração pública, clvl! e militar, que tenham de deslocar-se
para Brasilla.
IX - Tltul~~Jres do Ministério
Público junto aos Trilounals enumerados.
X - Servidores de quadros e
tabelas Integrantes do Poder Legislativo.
XI - Servidores de quadros e
tabelas integrante~\ do Poder Judiciário, nos Tribunais mencionados.
xn - Servidores civis e militares, de quadros e tabel~~Js integrantes do Poder Executivo, desde que designados e relacionados
para ter sede permanente em. Brasllia.
XIII '- Servidores de entidades ·
para-estatais, loti!Jdos em Brasi!ia.
.Art. 2.o O lote de terreno será
liberado e doado, restituindo-se as
prestações já pagas, se a construção da casa estiver definitivamente concluída, com o respectivo
"HABITE-SE", dentro do prazo 1m·
preterivel de quinze (15) meses,
contooos da vigência desta Resolução.
·
·
Parágrafo único. · Findo, porém,
o prazo, sem que a obra. esteja
definitivamente terminada, pagará
o beneficiário trinta por cento
<30.%) ·do preço do lote se a construção vier a ultimar-se e obtiver
o devido "HABITE-SE" dentro dos
seis (6) meses subseqüentes; decorrido êsse tempo sem que a edificação .se conclua., a cota a pagar
sôbre o preço do lote será de sessenta por cento (60%) para outros seis (6) meses; transcorrida essa segunda prorrogação, perderá o interessado o gôzo de qualquer beneficio.
·
0
Art. 3. o' lote a que se referem
os artigos precedentes terá, no má·
ximo, a área de oitocentos metros
quadrados (800 m2) .

§ 1.o Qu!hlquer excesso sôbre
essa área será pago sem nenhuma
redução.
§ 2.o Considerar-se-á
o valor
correspondente ao lote de área
máxima para calcular o preço da
área de excesso, isenta de beneficias, nos terrenos destinados a.
chácaras e mansões.
Art. 4. 0 No caso de incorporação e construção de edificios de
apartamentos, a NOVACAP beneficiará cada condómino das vantagens previstas nos a.rts. 2.o e
s.o, facilitando-lhes a aquisição da
parte ideal que lhes corresponder
do terreno destinado ao edlficio.
Parágrafo único.
Nesta hipótese, a área máxima por h~~Jblta
ção será de duzentos e clnqüenta
metros quadrados (250 m2) , para
que se compreenda nos beneficias
desta Resolução.
Art. 5.0 Quando .a construção
fôr financiada, parcial ou integr!hlmente, o contrato respectivo
reportar-se-á à presente Resolução
e com ela ficará conforme.
Art. 6.0 As pessoas enumeradas
no. art. 1.0 pagarão em cem (100)
prestações Iguais e mensais o preço do lote que adquirirem.
11\rt. 7.o A NOVACAP, com autorização, em cada. caso, do . Conselho de Administração, poderá .
conceder as mesmas facilidades
constantes do art. 2.o e seu pará-.·
grafo a pessoas Idóneas que queiram adquirir. lotes de terreno .que
se destinem a. colégios, hospitais, .
hotéis e outros estabelecimentos
congêneres, de caráter público, que
preencham requisitos determinados
e se compreendam dentro do número previsto.
Parágrafo único. Essas facilidades serão concedidas com a cláusula de qtie o destino do imóvel
não se possa vir a mudar, sob
pena de revogação do favor em
qualquer tempo.
Art. s.o Esta Resolução, aprovada pelo Conselho de Administração e homologada pela Assembléia
Geral, entra em vigor na presente
data.
·
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que uma série de acusações são
formuladas contra tal empreendimento. O Sr. Presidente da Repú·
bllca, empenhado como vive, a fundo, na construção de Bra.sUia, re·
ceberá. estou certo, de bom grado,
tõdas as sugestões, ou mesmo denúncias fundadas sôbre irregular!.
dades que porventura se verlfiquf'm nessa gigantesca obra, a menina dos olhos de Sua Excelência..
Pediria, assim, a todos, que enfrentem corajosamente êsse proble·
ma que exige C'olaboração, espírito
de coletividade, não só dos representantes do povo mas também de
todos aquêles que têm · capacida2) aquisição, permuta, a,Ue- de de ação e trabalho neste Pais.
nação, locação e arrendamen- É obra que está contribuindo para
to de imóveis na área do novo o soerguimento da Nação BrasiDistrito Federal ou cm qual- leira.
Apelo, uma vez mais, para. os
quer parte do território nacio·
Senhores
Senadores, a fim de que
nal, pertinentes aos fins pÍ'e·
mantenhamos
a tradição do Sevistos nesta lei".
nado. Realizemos Brasilia em cinco anos, já que apr9vamos, quase
O art. 25 reza :
por unanimidade, as leis que atri·
"Toma.r-se-ão indivisíveis os buem ao Executivo a concretização,
lotes de terras urbanos do fu· neste prazo, desta obra. Nenhum
turo Distrito Federal, desde Senador estava mal informado sô·
que alienados pela Companhia bre as conseqüências mediatas e
Urbanizadora da Nova Capital imediatas da. construção da Capido Brasil. Fica express&mente tal da República, dentro de um
proibida a alienaçao das mais período governamental. Era realáreas de terras do menciona- mente um esfôrço tremendo que
do Distrito, a pessoas físicas se exigia do Poder Executivo des.
ou jurídicas de direito privado. ta Nação. Foi êle conseqüência de
Parãgrafo único. A Compa· lei, conscientemente coroada, não
nhia Urbanizadora da Nova só pela Câmara dos Deputados
Capital do Brasil organizará como pelo Senado e . - insisto
os planos que assegurem o - pela quase unanimidade · dos
aproveitamento econômico dos Membros das duas Casas do Par·
Imóveis rurais, executando-os lamento.
·Sôbre os erros, dificuldades e
diretamente ou apenas medidesacertos que por acaso se verl·
ante arrendamento".
ficarem, entendo que devem ser
Pelo que entendo, não há qual· levados ao conhecimento das auquer dispositivo que autorize a toridades federais, mas, com espi·
Companhia Urbanlzadora da Nova rito de colaboração, unindo esfor·
Capital a fazer doação de terre· ços e apontando soluções para que
nos.
no dia marcado pela lei - 21 de
Sr. Presidente, aproveito a opor- abril de 1960 - o Brasil inteiro
tunidade para solicitar a atenção dê contas da tremenda. responsado Senado.. para · a indicação que bilidade que assumiu.
·
Faço desta tribuna um apêlo à
ora faço. J!: o melo que enC'ontro
para trabalharmos em equipe pela revista especializada "P. N." (PU·
nova Capital, num momento em blicidade e Negócios), auxlllada peRio de Janeiro, 15 de maio de
1959. - Israel Pinheiro, Presidente. - José Pereira de Faria, Se·
cretário.
·
Entendo, Sr. Presidente,· que a
Companhia Urbanizadora da Nova
Capital não pode fazer doação de
terrenos, uma. vez que a Lei que
a criou, de n. 0 2.874, de 19 de setembro de 1956, não estipula, em
nenhum dos seus artigos, dispositivo nesse sentido.
Pelo art. 3.0 , a Companhia Ur·
ba·nizadora da Nova Capital do
Brasil terá por objeto :
•••••••••••••••••••••••••• o
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inquérito sucinto ou levantamento aproximado do quanto já teria. custado em cruzeiros ao Govêrno Federal' a gigantesca propaganda do Brasil, provocada no
mundo e no próprio Pais, pelo interêsse despertado pela realização
de Brasilia. .Isto em página.s de
revistas, inse~ções em programas
de rádio, TV, jornais diários, publicações técnicas e de tôda a or·
dem - exposições, conferências,
e o que é principal, de maneira
espontânea e ·original.
Há poucos ·dias, citei que uma.
das revistas bra.sileiras de maior
circulação - com cêrca de duzen·
tos e etnqüenta m1l exemplares por
semana - está cobrando cento e
cinqUenta mil cruzeiros por publl·
cação, e por página.
Peço a atenção do Senado para
o fato de haver-se tornado Brasllia, hoje, assunto quase obrigató·
rio do noticiário universal. Revis·
tas de circulação mundial, algumas com tiragem de três e cinco
mUhões de exempla.res, publicam
páginas e mais páginas, sôbre a
nova Capital do Brasil num estupendo serviço de dilvulgação do
nosso Pais, que como nunca foi
alcançado por outras vias, nem a
pêso de ouro.
Ouso afirmar da tribuna do Senado, mesmo sem ler ainda em
estatlsticas, que Brasilia já está
paga com larga margem pela propaganda que .gerou em favor do
Bra.sll, através da Imprensa universal, pelo~ · Rádios, Televisões,
desde a China, os Estados Unidos
da América do Norte, Inglaterra e
outros Pafses, cobrindo cinco Continentes!
Entendo qu~ se essa propagan·
da fOsse paga em moeda forte,
pelo Govêrno . brasileiro, êle teria,
gasto Importância superior ao total já investido em Bras!l1a.
Todos sabemos que êste Pais cria
repartições d~ propaganda junto

a diversas Embaixa.das, envia dezenas de pessoas ao estrangeiro
para a sua divulgação. Assim,
peço justiça para Brasilla, pois
nunca, houve, em nossa Pátria,
acontecimento que provocasse tanto entusiasmo em todo o orbe terrestre.
Há poucos dias, a própria Rainha da Inglaterra, convidada por
uma das fllhas do Sr. Presidente
da. República, manifestou de imediato o seu desejo de visitar oBrasil, por ocasião da Inauguração da
nova Capital e, portanto, de conhecer Brasflla - esta portentosa realiza.ção da humanidade no
século XX.
Assumimos o compromisso solene de inaugurar Brasilia a 21 de
a.brll de 1960, e seremos uns fracassados, em 22 de abril do ano
vindouro, se não o fizermos. ~
um desafio que a Nação nos lançou; e temos de cumprir a. promessa. Quando votamos a fixação dessa data para a mudança,
há menos de quatro anos, sabiamos o que estáva.mos fazendo.
Sr. Presidente, alguns jornais
desta Capital são profundamente
Injustos com IBrasilla, pois a, pro.paganda contrária que lhe movem não é racional, não está no
coração nem no sentimento dos
que escrevem. Se querem demagogia., não a façam desta manei·
ra, e à custa da única esperança, sobretudo da gente do Interior - e portanto de mais de quatro quintos dos habitantes dêste
Pais - que reside na promessa
feita, no fim do séeulo passa.do,
aos brasUelros desasslstldos; da Interiorização do cérebro administrativo do Pais.
Sr. Presidente, com a Indicação
que hoje faço à Comissão de Constituição e Justiça do Senado, aponto falha., na Resolução da Companhia Urbanizadora da Nova Capl·
tal, mas dou, em seguida, o remédio. ~. portanto, uma fórmula
de ·colaborar - para que o Legislativo se aprofunde no assunto e
verifique se, realmente, convém
o. utorlzar tais doações, nos moldes
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aprovados pela citada Resolução
n.o 18 e se a fórmula. preconizada
pela Companhia atende realment!:
aos objetivos que tem em· vista.
Sr. Presidente, incorporo ao meu
discurso o texto da Lei n. 0 2.874,
de 1956, bem como sua regulamentação, para facilitar a.os dignos colegas o estudo da matéria.
Farei, outrossim, transcrever ar·
tigo pubi!cado pelo Didrto Cano·
ca, de 20 do corrente, com as declara.ções de uma das mais Impor·
tantes figuras da Magistratura brasileira, o Ministro Nelson Hungria,
que, após visita a Brasil!a, a classificou de "Cidade das Mil e Uma
Noites". Vive, por outro lado, a
Imprensa desta Capital proclaman.
do que nenhum membro do Poder
Judiciário Irá para a nova Capital . <M-uito bem).
DOCUMENTOS A QUE SE

REFERE O ORADOR EM
SEU DISCURSO

(Lei n.o "2.874, de 19 de

. setembro de 1956)

· Disp6e sôbre a mudança

da Capital Federal, e dá

outras providências.

O Presidente· da República :
Faço saber que o Congresso
Nactonal decreta e eu saneio·
no a seguinte lei :
Capitulo I

.
Art. 1. A Capital Federal
do Brasil, a que se refere o a.rtigo 4.0 do Ato· das Disposições
Transitórias da Constituição
de 18 de setembro de 1946, será
localizada na região do Pla·
nalto Central para êsse fim
escolhida, na área que constituirá o futuro Distrito Federa.!. circunscrita pela seguinte
linha:
Começa no ponto da lat.
15o 30' S. e long. 48o 12' w.
Green. Dêsse ponto, segue para leste pelo paralelo de 15°
'

0

30' S. até encontrar o meridia·
no de 470 e 25' W. Green. Dês.
se ponto segue o mesmo meridiano de 470 e 25' W. Green,pa·
ra o sul até o talvegue do Córrego S. Rita, afluente da mar·
gem direita do Rio Prêto. Daí
pelo talvegue do citado cór·
rego S. Rita, até a .:onfluência dêste com o Rio Prêto, logo
a jusante da Lagoa Feia.. Da
confluência do córrego S. Rita
com o Rio P.rêto, segue pelo
. talvegue dêste último, na .dire·
ção sul, até cruzar o parale·
lo de 16° 03' S. Dai, pelo pa.
raleio 16° 03' na dlreção Oeste, a.té encontrar o talvegue
do Rio Descoberto. Dai para
o norte, pelo talvegue do Rio
Descoberto,- até encontrar o
meridiano de 480 12' W. Green.
Dai para o Norte pelo merldia· ·
no de 480 12' W; Green, até
encontrar o paralelo de 15°
30' S., fechando o perimetro.
Art. 2.0 Para. cumprimento
da disposição constitucional
citada. no artigo anterior, fica
o Poder Executivo autorizado
a praticar os· seguintes atos :
a) constituir, na forma des·
ta. lei, uma sociedade que se
denominará Companhia Urba·
nizadora da Nova Capital. do
Brasil, com os objetivos lndi·
cados no art. · 3.o;
b) estabelecer e construir,
através dos órgãos próprios da.
administração fe,deral e com a
cooperação dos órgãos das administrações estaduais, o sis·
tema de transportes .e comu·
nicações do novo Distrito Fe·
dera! com .as Unidades Fede·
rativas, coordenando êsse sistema com o Plano Nacional de
Viação;
.
c) dar a garantia do Tesouro Nacional às operações de
crédito negociadas pela Com·
panhia Urbaniza.dora da Nova
Capital do Brasil, no Pais ou
no exterior, para o financiamento dos serviços e obras da
futura Capital, ou com ela relacionados;

-500dl atribuir · à Companhia
Urbanlzadora da Nova Capital do Brasil, mediante contratos ou, concessões, a execução de .obras a serviços de
lnterêsse do novo Distrito Federal, não compreendidos nas
atrlbuiçõe~ especi!icas da emprêsa;
;
e) firmar acordos e convênios . com ;o Estado de Goiás,
visando ã: desapropriação dos
Imóveis ~ituados dentro da
área do llOVO Distrito Federal e do seu posterior desmembramento :do território do Es·
tado e inçorporação ao dominio da União;
· f) estaJ)elecer
normas e
condições ; para a aprovação
dos projet'os de obras na área
do futuro 'Distrito Federal, até
que se organize a administração local··
g) instalar, no futuro Distrito Federal, ou nas cidades
circunvizinhas, serviços dos órgãos civis e mUltares da administração • federal e nêles lo·
tar servidores, com o fim de
criar melhores condições ao desenvolvimento dos trabalhos
· de construção da nova cidade.
O ConParãgrato único.
gresso Nacional deliberará.
oportunamente sõbre a data
da mudança da Capital, ficando revogado o art. 8.0 da Lei
n,o 1.803, de 5 de Janeiro de
1953.
Capitulo 11
Da Companhia Urbanlzadora

da Nova: Capital do Brasil
. . Set;4o 1
Da Constituição e Fins da

Companhia
'

Art. 3.o ' A Companhia Urbanlzadora da Nova Capital do
Brasil terá. por objeto :
1 - p)aneja.mento e execução do •serviço de localização, urba]Jização e construção
da futura Capital, dlretamente ou através de órgão da ad-

ministração federal, estadual
e municipal, ou de emprêsas
Idóneas com as quais contratar·
·
2' aquisição, permuta,
alienação, locação e arrendamento de imóveis na. área do
novo Distrito Federal ou em
qualquer parte do território naclona!, pertinentes aos fins previstos nesta lei;
3 - execução, mediante concessão, de obras e serviços da
competência federal, estadual
e municipal, relacionados com
a nova Capital;
4 - prática de todos os mais
atos concernentes aos objetlvos sociais, previstos nos estatutos ou autorizados pelo Conselho de Administração.
Parágrafo único. A Companhia poderã aceitar doação
pura e simples de direitos e
bens Imóveis e móveis ou doação condicional, mediante autorização por decreto do Presidente da República.
Art. 4.o o Presidente da Re·
pública destgnarã, por decreto, o representante da União
nos atos constitutivOs da sociedade e nos de que · trata o
art. 24, § 2.0, desta lel.
Art. s.o Nos atos constitutivos da Companhia, Inclui-se
a aprovação :
a) das avaliações de bens
e direitos arrolados para integrarem o capital da União;
b) dos estatutos sociais; e
c) do plano de transferência de quaisquer serviços pú·
blicos que venham a passar
para a mesma sociedade.
Art. 6. 0 A constituição da
sociedade e quaisquer modlfi·
cações em seus estatutos serão aprovados por decreto do
Presidente da República.
Parágrafo único. Dependerã, todavia., de autorização legislativa expressa qualquer alteração que vise a· modificar
o sistema de administração da
Companhia, estabelecido nesta lel.

.'

-.5oiArt. 7.o Na. organização da
Companhia serão observadas,
no que forem aplicáveis, as
normas da legislação de socle·
dades anónimas, dispensado,
porém, qualquer depósito de
capital em estabelecimento
bancário.
Art. 8.o A Companhia terá
a sua sede na região definida
no art. 1.0, sendo indeterml·
nado o prazo de sua duração.

Seçlo II
Do capital Social

<A.rt. 9.o .A Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasll terá o capital de
Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos
mllhões de eruzelros) , dividi.do em 500.000 (quinhentas
mil) ações ordinária,s nominativas do valor de Cr$ 1.000,00
(mll eruzelros) cada uma.
. Art. 10. A União subscreverá a totalidade d<> capital da
sociedade, lntegrallzando-o me·
. diante:
I. A incorporação dos estudos, bens e direitos integrantes do acervo da Comissão Ex·
ploradora do Planalto Central
do BrasU, de 1892, da Comissão de Estudos para Localização da Nova Ca.pital do Brasil, de 1946, e da Comissão de
Planejamento da .Construção e
da Mudança da Capital Fede·
ral, criada pelo Decreto n.o
32.976, de 8 de junho de 1953,
e alterada. pelo Decreto n.o
38.281, de 9 de dezembro de
1955.
II. A transferência de tôda
a área do futuro Distrito Federal, pelo preço de custo,
ar.rescido das despesas de desapropriação, à medida =1ue fôr
sendo adquirida pela União,
excluida.s as áreas reservadas
ao uso. comum de todos e ao
uso especial da União.
III. A Incorporação de ou. tros bens móveis ou Imóveis ou
direitos pertencentes à União,

resultantes ou não de desapropriações.
·
IV'. A entrada, em dinheiro, .
da importância de Cruzeiros
125.000.000,00 (cento e vinte e
cinco mllhões : de cruzeiros) ,
necessária às despesas de organização, instalação e inicio
dos serviços da :companhia.
V. A entrada, em dinheiro,
da lmportànci~ de Cruzeiros
195.00D.OOO,OO (cento e noventa e cinco milhões de cruzeiros), posterlo~nte, quando
fôr considerada necessária.
§ 1.0 O capital socia.l poderá ser aument•do com novos
recursos a êsse: fim destinados
ou com a . incorporação dos
bens menel.onados no indso
m dêste artigo;
§ 2.o As ações da. Compa.
nhia Urbanlzadora poderão ser
adquiridas com autorização do
Presidente da República, por
pessoas jurfdicas de direito público interno, as quais, entretanto, não poderão alienâ-las
senão à própria União, assegurado a esta, de qualquer
modo, o mfnlmo de 51% (Cln·
qüenta e um por cento) do
capital social.
·
· Art. 11. A sociedade poderá
emitir, independentemente do
limite estabelécido em lei,
além de obrigações ao portador (debêntures) titulos especiais, os quais' serão · por ela
recebidos eom . 10% (dez por
cento) de ágio para o paga.·
mento dos terrenos urbanos
da nova Ca.pita:l, vencendo aln·
da juros de 8% (oito por cen·
to> ao ano. · .

.

'

Seçt'lo 111
·

Da Administração e Flsca·
llzação da •Companhia

Art. 12. A administração e
fiscalização da Compa.nhla se·
rão exercidas por um Conselho de 'Administração. uma DI·
retoria e um Conselho Fiscal,
com mandato de 5 (cinco)

····.
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,:

§ a.o Caberá, privativamenanos e o preenchimento dos
te, ao Conselho de Adminisrespectivos cargos far-se-á por
tração decidir, por proposta da
nomeação do Presidente da
Diretoria, sôbre pla..nos de com·
República, com observância
pra, venda, locação, ·ou arrendos pa.rágrafos · seguintes :
damento de imóveis de pro§ 1.o O Conselho de Admi·
priedade da Companhia, e
nistração . compor-se-á de 6
bem assim sôbre as operações
(seis) membros, com igualdade crédito por ela negociadas.
de de votos e suas . delibera·
ções serão obrigatórias para a
§ 9.o Atendido o disposto
Dlretoria, cabendo, todavia,
nesta lei, os esta.tutos regularecurso ao Presidente da Rerão as atribuições e o funcio·
pública.
namento do Conselho de Administração e da Dlretoria.
§ 2.0 A Dlretoria será cons·
tituida de -1 (um) ·Presidente
§ 10. Os membros do Con·
e 3 (três) Diretores.
selho de Administração e da
· § 3.o ·As reuniões do Conse·
·.Diretoria terão residência obri·
lho . de Administração serão
gatória na . área mencionada
presididas pelo Presidente da
no a.rt. 1.0.
Diretorla, que nelas terá ·apeSet;ão IV
nas o voto de qualidade.
§ 4.o O Conselh,o de Admi·
Dos Favores e Obrigações
nistração reunir·se·á, pelo meda Companhia
nos, uma vez por semana e de
suas deliberações lamar-se-á
Art. 13. Os atos de constiAta circunstanciada, cujo teor,
tuição da Companhia, lntegradevidamente autenticado, será
l!zação do seu capital, bem
fornecido a cada um dos seus
como as propriedades que posmembros.
suir e as aquisições de Cifrei·
§ 5.0 o
Conselho Fiscal
tos, bens !móveis e móveis que
constituir-se-á de 3 (três) memfizer e, a.inda, os Instrumentos
bros efetivos e 3 (três). suplenem que figurar como parte, setes, e exercerá as funções prerão Isentos de .Impostos e ta. vistas na legislação de socie·
xas de quaisquer ônus fiscais
compreendidos na · competên·
dades anônlmas, sem as restrições do Decreto-lei· n.() 2.928,
· ela da União, que se enten. derá com as outras entidades
de 31 de dezembro de 1940.
§ 6.o. Um .têrço dos mem·
de direito público, solicitando·
· bros do . Conselho de Adminislhe os mesmos favores para
a socleda.de, na esfera das res.,. tração, da Diretoria e do Con. ·· selho·Fiscal será escolhido em·
pectivas competências .·tributá· · lista triplice .. de nomes indicarias.
dos pela Diretoria . Nacional do
· Art. 14. A Oompanbla goza.
ma.ior partido politico que ln·
rá de Isenção de direitos de
tegrar a corrente da Oposição · · ·• importação para consumo e de
no Congresso Nacional.
impostos adicionais em rela§ 7.0 As substituições de
ção ao maquinismo, seus somembros do Conselho de Ad·
.. bressalentes e acessórios, a.pa.
ministração, da Diretoria e do
relhos, ferrame.ntas, instruConselho Fiscal, sejam defini. mentos e materiais destinados
. tivas, sejam. eventuais por im·
às suas obras e serviços, pa.
gando, no entanto, êsses tri.·pedimento · excedente de 30 .
. (trinta) dias, serão realizada.s
butos. no caso de revenda .
pelo mesmo processo da cons.; Parágrafo único. Todos os
tituição dêsses órgãos, consigmateria.is e mercadorias refe.
ridos
neste artigo, com restrinado no parágrafo anterior.
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ção quanto aos similares de
produção nacional,· serão desembaraçados mediante porta·
rias dos lnspetores das Alfân·
degas.
. Art. 15. A sociedade fica
assegurado o direito de pro·
mover desapropriações, nos
têrmos da legislação em vigor,
e com as modlflaações desta
lel.
Art. 16. A Companhia reme·
terá suas contas, até 30 de
abril de cada ano, ao Tribunal
de contas da União, que as
apreciará, envlando·as ao Con.
gresso Nacional, cabendo a
êste adotar, · a respeito delas,
as medidas que a sua ação fls·
callzadora entender convenientes.
Art. 17. Os serviços, obras
e construções necessários à instalação do Govêmo da Repú·
bllca na futura Capital Federal serão reallzados pela Com·
panhla, Independentemente de
qualquer lndenlzação, entendendo-se paga das despesas fel·
tas pelos direitos, bens, favores . e concessões que lhe são
outorgados em virtude desta
lei.
· Art. 18. . O Poder Executivo
assegurará à Companhia, ainda, a utlllzação dos equipa.
mentes, serviços e instalações
dos órgãos da administração
federal, sempre que . se toma.
rem necessários às. atlvidades
da emprêsa.
..
Art. 19. Os a.tos administra·
tlvos e os contratos celebra.
dos pela Companhia constarão
de boletim mensal por ela edi·
tado e dos quais serão dlstrl·
buldos exemplares aos membros do Congresso Nacional,
· autoridades ministeriais, repartições ·Interessadas, entidades de classe e órgãos de pu.
·bllcida.de.
Art. 20. A· dlreção da Com.
panhla Urbanlzadora é obrl·
gada a prestar as Informações
que lhe· forem sollcltadas pelo

Congresso Nacional, acêrca dos
seus ates e dellberações.
Art. 21. Nos . contratos de
obras e serviços, ou na aqui·
slção de materiais a pessoas
fislcas ou juridieas de direito
privado, a ComPa.nbla deverá :
a> determinar concorrên·
ela admtntstratlva para os con.
tratos de valor superior a Cru·
zelros 1.000.000,00 (um milhão
de cruzeiros), · .até Cruzeiros
10.000.000,00 (dez milhões de
cruzeiros) , sendo facultado,. to·
davle., ao Conselho de Adm1·
nlstração, por proposta da DI·
retorla, dispensar a exigência,
em decisão fundamentada que
constará da Ata;
b) determinar concorrên·
ela pública para os contratos
de mais de Cr$ 10.000.000,00
(dez milhões de cruzeiros) , fl·
cando permitida ao Conselho
de Administração a dispensa
da formalidade,: com as cautelas da alinea anterior, dando·
se dessa decisão ciência, den·
tro em 5 (cinco) dias ao Pre.
zddente da República, que poderá mandar reàllzar a concorrênC'la.
·
Seçdo V

Do Pessoal da; Companhia
Art. 22. Os empregados da
Companhia Urbanlzadora fi.•
cam sujeitos, nas suas rela·
ções com a emprêsa, ünica·
mente às normas de legislação
do trabalho, sendo classificados nos diferentes Institutos
de aposentadoria
pensões,
para fins .de. previdência, de
acôrdo com a natureza de suas
fUnções .
Art. 23. Os m111tares e funcionários públicos civis da
união, das autarquias e da.s en·
tidades de economia mista po·
derão servir na Companhia na
forma do Decreto·lel n.0 6.877.
de 16 de setembro de 1S44.

e
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· Disposições gerais e finais
Art. 24. tica ratificado, para todos os· efeitos legais, o De·
creto n.0 480, de 30 de abril
de 1955, ·expedido pelo Governador do Estado de Goiás, e
pelo qual foi declaràda de utilidade· e de necessidade públicas e de· conveniência de lnterêsse social, para. efeito de
desapropriação, a àrea a que
se refere o art. 1.o.
. I 1.0 · As . desapropriações
iniciadas poderão continuar
delegadas ao Govêrno ·do Es·
tado, ou passarão a ser feitas
diretamente pela União.
1 2.0 Nas transferências,
para o donútlio da União, dos
imóveis adqlliridos pelo Govêr. no de Goiás e nos a tos de desapropriação direta em que vier a
intervir e aitlda nos da. incorporação dêles ao capital da
Companhia Urbanlzadora da
.Capital Federal, a União será
representa.da.·Pela pessoa a que
se refere o art. 4.o desta lei.
§ ·3. 0 Sempre' que as desapropriações se realizarem por
via amlgáYel. os desapropriados gozarão de isenção de Im·
põsto de Renda relativamente
aos lucros auferidos pela. trans·
ferêncla ao ·e:xpropriante das
respP.ctivas propriedades imo·
bUlárias.
I 4;o · Os bnóveis desapropriados na . área do novo Distrito Federare os referidos no
art. 15, poderão ser alienados
· .. livremente pelo. poder expro.. , pria.nte e pelos proprietários
. . . . subseqüentes, sem .que se lhes
aplique qualQUer preferência
legal, em faV'or dos expropriados;
Art. 25. Tornar-se-ão indivi·
slveis ·os lotes de terras urba·
nos do futuro Distrito Federal,
·desde qúé alienados pela·· Com·
'panhla Urbanizadora. da Nova
Capital do Brasil. Fica. ex·
pressamente -Proibida a alie·
nação das mais áreas de ter-

ra.s do mencionado Distrito a
pessoas físicas ou 1uridicas de ·
direito privado.

Parágrafo único. A Companhia Urbanizadora da . Nova
Capital do Brasil organizará os
planos que assegurem o aproveitamento econõmico dos imó·
veis rurais, executando-os · di·
retamente ou apenas mediante arrendamento.
Art. 26. Ficam os Institutos de Previdência Socia.l, as
Sociedades de Economia Mista
e as Autarquias da União autorizados a adquirir titulas e
obrigações da Companhia Ur·
baniza.dora da• Nova Capital do
Brasil, referidos no art. 11, desta lei;
·
Parágrafo único. :Isses ti·
tulos também .· poderão ser
vendidos aos militares; funcio.
. nários federais, servidores de
autarquias e de sociedades de
economia mista da União, desde que a.utorlzem o · desconto
das prestações devidas, .desdo·
bráveis pelo prazo de '60 (sessenta) meses, nas respectivas
fôlhas de pagamento.
· Art. 27. A fim de aisegurar
os fornecimentos necessários
às .obras · da nova Capital, fi·
caro incluldas na categoria de
primeira urgência as rodovias
projetada& para ligar o novo
Distrito · Federal aos centros
industriais· de São Paulo e Belo
Horizonte e ao põrto fluvial de
Plrapora, no Esta.do de 'Minas
Gerais. ··
·,
·
Art. · 28. . Os lotes de' terras
em que. se dlvidlrém, a .. partir
da vigência desta lei, as propriedades rurais· existentes até
·uma distância de 30 (trinta)
quilômetros do ·lado :externo
da.: linha'· perlmétrica do novo
' ·Distrito Federal, em áreas in·
feriores a ·20 (vinte) he·ctares,
só poderão ser inscritos no Re·
gistro Imoblllárlo e expostos à
venda depois de dotados os lo·
gradouros públicos de tais lo·
teamentos dos serviços de água

'
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encanada, luz elétrica, esgotos
sanitários, meios-fios e pavi·
mentação a.sfáltlca.
Art. 29. A legislação peculiar às sociedades anônlmas
·será aplicada como subsidiária
desta lei à Companhia .Urbanlzadora da N'ovar Capital do Bra.

ESTATUToá SOCIAIS COMPANHIA . tmBANlZADQ.
RA DA NOV'A CAPITIAL DO
'BRASIL

A.rt. 30. J!: transferido para
o Ministério da Fazenda o saldo da verba 4, consignação

Art. 1.0 A Companhia u'rbarnlzadora 'da Nova Capital
do Brasil, que poderá usar a
sigla NOVACAP,. é uma sociedade · por ações, constltuida
·_pela União, na · forma da Lei
n.o 2.8'74,,de 19 ·de setembro de
1958, e se regerá por essa lei,
pelos presentes Estatutos e
pela legislação aplicável às socled&des anônlmas.
.
· Art. · 2.o · i 'companllla, que
funcionará por tempo Indeterminado, tem· sua sede na região definida no art. 1.o da Lei
n.0 2.874, · de 19 de setembro
de 1958, onde deverão ter residência obrigatória os membros do Conselho de. Administração e da Dlretorla....
. Art. s.o A Companhia Urba.nlzadora da. Nova capital do
BrasU .tem por .objeto : ·
1 ~ Planejamento e execução dos se"lços ,de localiza.
,ção, urbanização .e construção
da futura Capital, dlretamente ·ou através ·de órgãos da administração federal; c estadual
e municipal ou de emprêsas
idõneas.. com as quais contratar;
. ·· · · · · ..
· , ·: :2 -,.. :... ·- Aquisição, 1permuta,
· ·: alienação, :locação , e arrenda·
... mento ·de ·lmóvels,:na área do
-- .., .•:novo ,Distrito ,Federah:ou em
• .: :.,'qualquer, parte do··: Território
· •·:' Nacional,·: relacionados com os
.. objetivos:.soclals. - -- ' ·
· ·· :' 3 - Exécução, mediante con·
cessão,· de obras e :·serviços da.
competência:. federal; ' estadual
e municipal, ·· pertinentes à
nova Capltal..r. .
4- Estudo· execução, dire·
tamente ou não, · dos planos

sn.

4.3.00, subconslgnação 4.3.01 Item I ...;... "despesas com a desapropriação da totalidade das
áreas do novo Distrito Federal,
Inclusive lridenlzação ao Estado de Goiás~·. atribuida ao Mi·
nlstérlo dâ J'ustlça pel0 orçamento vigente. .
.
. Art. 31. Fica aberto o crédito especial . de cruzeiros
125.000.000,00 (cento e vinte e
cinco milhões. de cruzeiros> para. atender ao disposto ·no art.
10, Item IV, desta lei:
Art. 32. o Poder Executivo
estabelecerá a forma ·de extin·
. ção da Comissão ·de Planejamento da Construção e da Mudança :da· Capital Federal, de·
pois de transferidos os contra. tos por ela. celebrados com terceiros· para ·a responsabllldade
da Companhia Urbanlzadora
· da Nova Capital· do _Brasil.
. Art. 33. J!: dado o .nome de
Bra.sflla
à ·nova.. capital Fede-.
r ai. ' ·. .
-: ·.. .
.·. Art. 34. Esta Ú!l entrará em
'vigor na data de;sua. ,publica·
ção, revogadas -as disposições
em -contrário.,-.,
Rio de Janeiro,· em 19 de setembro:·de .1958;. , 135.0 da In·
. dependência e .88.o .da Repú·
bllca. ·-;-Juscelino K'l.lbitschek.

· _ - ,Nereu

Ramos. , ,_., Antl5nio
- ·_Alves :C8mara. · - Henrique
. Lott• . - José, :Carlos .-de Macedo Soares. -.. S., Paes de Al·
meida. __:. LúciO Meira. - Ernesto Dornelles. - Cl6tns .Sal·
gado. - Parsital·· Barroso. Henrique Fleiuss .. ·-·· . Maurício
d11 Medeiros.

Capitulo I

Denominação, Sede, Objeto
.
e Duração .

e

...

-508regionais de abastecimento do
futuro Distrito Federal.
5 - Prática de todos os de·
mais a.tos concernentes à nova
Capital, ou com ela relaciona.

doa.

CapíWZo II

Do Capital e dàs Ações

Art. 4,o O capital social é
de Cr$ 500.000.000,00, dividido
em 500.000 ações ordinárias,
nominativas, do va.lor de Cru·
zeiros 1.000,00 cada uma, subscrito pela união.
Parágrafo único. O capital
poderi ser aumentado com novos recursos a êsse flm desti·
nados, ou com a incorporação
de outros bens pertencentes à
UnJio.
Art. s.o A integrallzação do
capital far-se-á :
I - Mediante a incorporação dos estudos, bens e direi·
tos integrantes do acervo da
Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasn, de
1892; da Comissão de Estudos
para Localização da nova Capital do Bra.sU, de 1948, e da
Comissão de Planejamento da
Construção e da l!udança da
Capital Federal, criada pelo
Decreto n.o 32.976, de 8 de junho de 1953, e alterada pelo
Decreto n.o 38.281, de 9 de dezembro de 1955.
II - Com a transferência
de toda a área do futuro Distrito Federal, pelo preço do
·. . custo, acrescido das despesas
· de desapropriação, à medida
que . fôr sendo adquirida pela
Unlio, · excluldas as áreas re·
serva.das ao uso comum de to·
. dos e ao uso especial da União.
m - Pela incorporação de
outros bens móveis ou imóveis
ou direitos pertencentes à
união, resultantes ou não) de
desapropriações.
IV - Mediante a entrada,
em dinheiro, da Importância
de Cr$,.~125.000.000,00 necessá·

ria às despesas de organlz~ão,
Instalação e inicio dos serviços da Companhia.
V - Com a entrada, em di·
nheiro, da importância de
Cr$ 195.000.000,00; posteriormente, quando fôr considerada
necessária.
Art. a.o As ~ões da Com·
panhia Urbanlzadora poderão
ser adquiridas, com autorização do Presidente da Repúbll·
ca, por pessoas juridlcas de
Direito Público Interno, as
quais, entretanto, não poderão
allená-la.s senão · à própria
União, assegurado a esta, de
qualquer modo, o minlmo de
51% do capital soci~l.
Art. 7.o 1: facultada a emissão de titulos múltiplos repre.
sentatlvos das ações e a conversão dêles, a. todo tempo, em
titulas simples mediante solicitação da parte interessada.
Art. s.o A Sociedade poderá.
emitir titulas ao portador (debêntures) e titulas especiais,
os quais. serão por elà recebi·
dos com 10% de ágio, para o
pagamento dos terrenos urba·
nos da. nova Capital, vencen.
do, tais titulas, os juros de
8% ao ano.
ParAgrafo único. Além dos
titulos a que se refere êste
artigo é facultado à Sociedade emitir outros, ao portador, ·
destinados exclusivamente à
venda de terrenos do novo Dis.
..
trito Federal.
Capítulo 111 . ·

Da.. Administração e Fis·
callzação da Companhia
Art. 9.o A administração e
fiscalização da Companhia serão exercidas por um Conse·
lho de Administração,' uma DI·
retoria e um Conselho Fiscal,
com m~mdato de cinco anos,
e o preenchimento dos res.
pectivos ·cargos se fará por no·
meação do Presidente da República, observado o disposto no
•
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art. 12, § 8. 0 , da Lei n.0 . 2.874,
de 19 de setembro de 1956.
Art. 10. As substituições dos
membros do Conselho de Adml.nJstração, da Dlretoria e do
Conselho Flscal, sejam definitivas, sejam eventuais por
Impedimento excedente de 30
dias, serão realizadas pelo mesmo processo de . constituição
dêsses órgãos.
Art. 11. As substituições
previstas no artigo anterior,
nos casos de ausência ou im·
pedlmento dos respectivos titulares, ocasionais ou por espaço de tempo Inferior a 30 dias,
serão feitas por pessoa que o
Presidente da Companhia. de·
slgnar.
·
Seçáo 1
Do Conselho de Administração

Art. 12. O Conselho de Ad·
ministração compor-se·á do
Presidente da Companhia, como Presidente do Conselho,
apenas com voto de desempate,
e de seis membros, com Igualdade de votos, escolhidos entre
cidadãos de reconhecida idoneidade moral e comprovada
capa.cidade; suas deliberações
serão obrigatórias para a Diretoria, salvo recurso para o Presidente da Repúbllca.
Art. 13.. São atribuições .do
Conselho de Administração :
1 - Decidir, privativamente,
por proposta da. Diretoria, sôbre os planos de compra, venda, locação ou arrendamento
de imóveis de propriedade da
Companhia e bem assim sôbre
as operações de crédito por ela
negociadas.
2 - Dispensar, mediante
pr~osta da Diretoria, em decisao fundamentada, que constará da ata, a concorrência
administrativa para os contra.tos de obras e serviços ou para
aquisições de materiais a pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, de valor supe-

rior a Cr$ 1.000.000,00, até Cruzeiros 10.000.000,00;
3 - Dispensar, com as mes·
mas cautelas da alínea anterior, a concorrência . Pública,
para os contratos alf. mencionados, de va.lor superior a cru.
zeiros 10.000.000,00, _dando-se
dessa decisão, dentro de cinco
· dias, conhecimento ao Presidente da República, que poderá mandar realizar a concor·
rência.
4 - Autorizar renúncia de
direitos ou transação.
5 - Aprova.r as normas ge.
rais de contabUldade e os cré.
ditos básicos que deverão presidir a apuração de resultados
e amortização de capitais invertidos.
6 - Realizar !nspeções nos
serviços da Sociedade, visando
à sua eficiência. e melhoria.
7 - Enviar ao Tribunal de
Contas da União até .30 de
abrn de cada ano, para os fins
previstos em lei, as contas ge.
rala da Sociedade, relativas ao
exercício anterior.
Art. 14. O Conselho de Ad·
ministração reunlr·se·á na sala
da Sociedade, .ordlnà.rlamente,
nos dias determinados, e, extraordinàriamente, quando fôr
para isso convocado pelo Presidente, em dia e hora prêviamente fixados. Das suas deli·
berações lavrar-se-á ata. cir·
. cunstanciada, cujo teor será
fornecido, em cópia a.utêntlca,
a .cada um dos seus membros.
Art. 15. O Conselho dellberará, và.lldamente, · com a presença de quatro dos seus mem·
bros, pelo menos, inclUsive o
Presidente ou quem as suas vê·
zes fizer.
•'
Set;llo 11
Da Diretoria
Art. 18. A. Diretorla da Com·
panhla Urbanlzadora da Nova
Capital do Brasn será com·
posta de um Presldent.:! e três
Diretores.

-5é18Art. 17. Cada membro da
Dlretorla deverá caucionar,
para garantia da sua gestão,
a Importância de Cruzeiros
50.000,00, em cllnhelro, antes
de entrar em e:xerciclo.
Art. 18. A Dlretorla reunir·
se-á, ordlnàrlamente, nos dias
determinados e, ·extraordllià·
rlamente, quando convocada.
pelo Presidente, e as suas deliberações serão · tomadas com
a presença de três membros,
no minlmo, cabendo ao Presl·
dente, além do voto comum,
o de desempate.
Art. 1&. Compete à Dlreto·
ria:

'I;

a) elaborar . e propor ao
Conselho de Administração as
normas ou atos que devam s~r
por êles expedidos ou aprova.
dos;
b) apresentar ao Conseliho
de Admlnlstração relatórios,
boletins estatistlcos e balancetes que lhe permitam acompa.
nhar e fiscalizar as atlvldades
da Sociedade;
.·
c) exPedir os regulamentos
dos diversos departamentos e
serviços da Sociedade; ·
d) conceder férias e llcen·
ças aos Dlretores; . .
e) exercer, dentro·. dos 11·
mltes legais e. estatutários, os
poderes de administração da
Companhia,: não exPressamen·
te lncluidos na competência
dos outros órgãos da Sociedade;
.
·'
f) •realizar concorrência ad·
mlnlstratlva p&ra · os contra·
tos de obras e serviços, ou aqui·
slção de :materiais a .. pessoas
,fislcas. ou juridlcas .· de ,direito
privado, de valor.- superior a
Cr$ 1.000,000,00,· até Cruzeiros
10.000.000;00;' e concorrência
pública para. os mesmos con·
tratos, de mais de Cruzeiros
10.000.000,00;

,, j

'

i

'

·· g) prestar as Informações
que lhe forem solicitadas pelo
Congresso Nacional, acêrca de
seus atos e deliberações.

Art. 20. Cabe ao. Presidente
da Companhia a superinten.
dêncla, a dlreção e a coordena.
ção dos trabalhos da Socleda·
de e, especialmente : . ·.
I - Representar a Socleda·
de em suas . relações com ter·
celros, em julzo e fora dêle,
podendo, em nome dela, no·
mear procuradores,. prepostos e
mandatários. .
n -. Convocar e presldir as
reuniões da Assembléia Geral,
do Conselho de Administração
e da Diretorla. .·.
m - Designar para as dl·
versas Dlretorlas os respectlv.os
:Oiretores.
· . ·. .
IV _: Nome&r,· '. p~ômover,
transferir, licenciar,· · punir e
demitir os empregados da Com·
panhla, · conceder-lhes férias e
abonar-lhes faltas, podendo delegar poderes aos dirigentes de
Departamentos em que se sub·
. dlvldlr a administração dos negócios da Sociedade.
V - Movimentar, ~onjunta.
mente com um Dlre,or, que
fõr. por .êle designado, as contas da Companhia nos :estabe, leclmentos de crédlto, fazer de.pós!tos e retiradas, emltir cheques, endossá-los e asslna.r ordens. de :pagamento,• dar recibos e passar quitações,. poden·
do delegar tais atribuições. ·
VI - Designar os dlrlgentes
.dos . diversos Departamentos,
dentre os membros· da Dlreto·
rla, ou não. ·
vn ·- Apresentar o . relató· .
rio anual· da· ·Companhia, o
balanço e as contas a. serem
encaminhadas à · , Assembléia
Geral.··
VIII - Trazer .o Conselho
de. Administração e a Dlretorla· permanentemente Informados dos' servlços: da :campa..
nhla e das medidas .'gerais determinadas · . para ·' · assegurarlhes maior eficiência.
Art. 21. A ausência de qual·
quer dlretor, por mais de 30
dloo, das respectivas funções,
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sem que.· lhe tenha sido para
Isso concedida a necessária licença, importará em perda automática do cargo.
· ·

··,
:i
)

,.
,.
·,.j

Seçli.ol11

;;

Do Conselho Fiscal

Art. 22. O Conselho Fiscal
compõe-se de três membros efetlvos e três suplentes.
Art. 23. O Conselho Fiscal
exercerá as funções previstas
nas leis de sociedade por ações,
sem as restrições do Decreto.
lei n.0 2.928, de 31 de dezem.
bro de 1940.
Capitulo IV
Da Assembléia Geral

Art. 24. A Assembléia Geral
reunlr-se-á, ordlnàrlamente, até
30 de abril de cada ano, para
os fins previstos em lei, e, extraordlnàrlamente, quando con.
vacada para se pronunciar SÔ·
bre os assuntos de interêsse da
sociedade.
Art. 25. · A Assembléia Geral
será Instalada e presidida pelo
Presidente da Companhia, que
designará, · Qé'ntre os presen.
tes dois Secretários para cons.titulr a mesa diretora dos tra.
balhos.
Parágrafo · único. O · Presl·
dente da Repllbl1ca designará,
por decreto, o representante
da Ulllão, que funcionará,·cada
ano, nas assembléias gerais or.
dlnárlas e extraordinárias da
Sociedade.
Capitulo

v

Do Pessoal da Companhia

..

Art. 26. Os empregados da
Companhia ficam sujeitos, nas
suas relações com a emprêsa,
unicamente às normas da le·
glslação do trabadho. sendo
classificados nos diferentes
Institutos de Aposentadoria e
Pensões, para fins de previdên·

cia, de acôrdo com a natureza
de suas funções.·
Art. 27. Os mUltares e· funcionários p'llbllcos civis da
União, das· autarquias e das
entidades de economia mista
poderão servir na Comnanhia
na forma do Decreto-lei n.o
6.877, de 16 de setembro de
1944.

Capitulo VI

Disposições Gerais · e
Transitórias
Art. 28. os resUltados daa
operações da Companhia serão
apurados em balanço final,
·quando terminada as C'Onstru·
ções a que se refere o art. 17
da Lei n.0 . 2.874, de 19 de se·
tembro de 1956. ·
·· ···
Art. 29. A Sociedade .fica as·
Regurada O· direito .de promover desapropriações, nos têr·
mos da legislação em vigor.
Art. 30. Os serviços, obras
e construções necessários às
Instalações do Govêrno da República na futura Capital Fe·
dera! · serão . realizados pela
Companhia, · independentemen·
te de qualquer lndenlzação, en·
tPndendo·se paga das despesas
feitas pelos direitos, bens, fa· ·
veres e concessões aue lhe. são
assegurados . Pelas leis em vi·
gor.
Art. 31. A Compallbla fica
assegurada .a ut111zação dos
i!qulpamentos, · serviÇos· e Instalações ·dos órgãos ·da admi·
· nlstraçio federal, sempre que
se tornarem Decessárlos às ati·
vidades da emprêsa. · · ·
.Art. 32. Os atos · ·administrativos e os contratos ceie·
brados pela Companhia · cons·
tarlo de boletim mensal.
Art. SS. Os atos de constl·
tulção da Companhia, integrallzação do seu capital, bem
como as propriedades que pos·
sulr e as aquisições de direi·
tos, bens Imóveis que tlzer e,
ainda, os instrumentos em que
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figurar como parte, serão isentos de impostos e taxas e de
quaisquer õnus fiscais com·
preendldos na competência trlbutârla da UDlão.
Art. 34. A .Companhia gozará de isenção de direito de Importação para consumo e de
impostos adicionais e afins, em
relação aos maquinismos, seus
sobressalentes e .acessórios,
aparelhos, ferramentas, Instrumentos e materiais destinados às suas obras e serviços,
pagando, no entanto, êsses tri·
butos, no caso de revenda.
Art. 35. Durante o periodo
de organização e até que selam feitas, no novo Distrito
Federal, as Instalações necessárias, os órgãos de direção e
fiscalização da Companhia poderão exercer parte . de suas
atlvldades e as suas reuniões
fora da área designada para
sede social.
VER BRASíLIA TORNA
HUN'GJUA MVDANCISTA
Brasüla, 18 - (Da sucursal
do DC) - Depois de ver as
obras da futura Capital do
Pais, aflnnou o lWnlstro Nelson · Hungria à . reportagem
que, embora tivesse sido um
. dos mais ferrenhos adversários de sua construção, curvava-se agora perante a "monumental obra que em tão curto
esJl6ÇO de tempo o Presidente Kubltschek logrou realizar".
O Mlnlstro N'!lson Hungria
afirmou· ainda que a construção da ··-nova. Metrópole vlrá
reabllltar o povo brasllelro,
atestando que somos capazes
de grandes empreendimentos,
"de fazer qualquer coisa de fabuloso para o futuro".
Vim a Brasüla - afirmou
o Senhor Nelson Hungria, depois de ter visto a cidade porque queria acreditar nela.
Vim para acreditar e realmente me satisfiz. O que .me foi
dado ver, contemplar, é qual-

quer coisa de ciclópico e fantástico. Ainda agora à tarde,
quando descambava o Sol,
pude ver o perfll de Brasilia
e tive a Impressão de estar
perante uma cidade das "Mil
e uma Noites". Fui dos que a
negaram, pois então o Brasil
não estava em condições de
fazer uma obra como esta que
agora contemplo. Agora estou
certo de que Brasilla será realmente a futura Capital do
Pais; senão dentro do prazo
marcado, dentro de um perio·
do um pouco mais amplo.
A Cidade ztvre

Há em Brasllla uma nota lm·
presslonante, a qual transmi;
tirei para o Rio. :S: a chama
da Cidade Livre. :S: um quadro de Portinari, dada a sua
originalidade. A Cidade Livre
é realmente uma cidade de
pioneiros, faz lembrar a marcha para o Oeste, nos Estados
U'nldos, aquela m~~treha que tanto contribuiu para a grandeza
daquela nação e .que há de
aontrlbulr tam~m para a
nossa.
O Mln.lstro Nelson Hungria
referiu-se ao Presidente Kubitschek - .afirmou. um
formidável realizador, um homem de um dinamismo que a.
todos nós espanta. O Presidente Kubltschek nem mesmo
parece brasllelro, porque brasileiro geralmente não· crê, o
braslleiro não tem o arrôjo · de
certas emprêsas e costuma, às
vêzes desanimar no melo do
trabalho. :S:le, não. Cada vez
mais se torna entusiasta, cada
vez mais se enche de fé. O
Presidente Kubitschek é um
homem que tem tamanha fé
que seria capaz de remover
montanhas. Reconheço tudo
isso, embora entenda também
que Brasfila, sob certos aSpectos, mereça censuras. . Mas de
qualquer forma faço meus me·
lhores votos para que a futu-

,,
-511ra Capital cresça, prospere e
que seja, realmente, aquilo que
se pensou a respeito dela,
quando aqui foi lançada a. primeira pedra."
O SR. PRESIDENTE - A indica·
ção, a que fêz referência o nobre
senador Coimbra Bueno, deve ser
enviada à Mesa, por escrito, nos
têrmos do Regimento, a fim de
ser lida no Expediente da sessão
que se seguir à presente.
Não hã outro orador inscrito.
<PttUBa). ·
Antes de encerrar a sessão, de·
signo para a de amanhã, a seguinte
ORDEM DO DIA

2 - Discussão única do Projeto
de Resolução n.o 8, de 1959, que
suspende a execução do disposto
nos parágrafos 2.0 , 3.o e 4.o do art.
91, da Constituição de Minas Gerais, nos têrmos de acórdão do
Supremo Tribunal Federal (projeto oferecido pela Comissão de
Constituição e Justiça, em seu Pa·
recer n.o 150, de 1959).
3 - Discussão única do Requerimento n.0 106, da Comissão de
Serviço Público ClvU, sollcltando
seja sustado, nos têrmos do art.
325, n.o 3, do Regimento Intemo,
o andamento do Projeto de Lei da
Câmara dos Deputados n.0 97, de
1958, que cria no Departamento
Nacional de Obras Contra as Sê·
e'llS OS 6,0 e 7,0 Distritos, e dá OU·
tras providências) , até a chegada .
ao Senado do Projeto n.0 32, de .
1959, em curso na Câmara Cque
. cria a Superintendência· do Desenvolvimento do Nordeste) .

1 - Discussão única do Projeto
de Lei da Câmara n. 0 185, de 1958,
que dá ao aeroporto da cidade de
Itajaf, no Estado de Santa Catarina, o nome de Vitor Konder, tendo Pareceres Favoráveis (ns. 154
O SR. PRESIDENTE - Está ene 155, de 1959) das Comissões : de cerrada a sessão.
Constituição e Justiça; e de TransLevanta-se a sessão às 18 hoportes, Comunicações e Obras Pú·
ras e 30 minutos.
bile'lls.

32.• Sessão da l.a Sessão Legislativa, da 4.a Legislatura,
em 26 de maio de 1959

..

PlUilSIDiNCIA DOS SRS. CUNHA MELLO E NOVAES FILHO

As 14 horas e 30 m.!Dutos, achamse presentes os Srs. Senadores:
. Mourão VIeira.
Cunhar Mello.
Vlvaldo Lima.
VictA!riDo J!'relre .
Sebastião .Archer.
Eugênio de Barros.
Leônldas Mello.
Joio Mendes.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes ll'ávora. ..
:Menezes Plmentel;
Sérslo Marinho.
Regina! do Fernandes.
Ai'gemlro de ·ll'.lguelredo .
Ruy Camelro.
Novaes ll'.llho.
Jarba.s !4ar~io.
Barros Ca"alho.
R.uy Palmeira.
Sllvestre Pérlcles.
Lourlval Jrontes.
Jorge Mapard.
ll'erlbaldo VIeira.
Ovidlo Teixeira.
Lima Teixeira..
otAvio Mangabeira.

Attfllo Vlvacqua.
A.ry Vlanna.
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues .
Miguel Couto.
catado de Castro.
Gilberto Ma.rlnho.
Benedlcto Valladares.
Lima Guimarães.
:Milton Campos.
M.crura Andrade.
Llno de Mattos.

Padre Calaza.ns.
Pedro Ludovico.
Tacla.no de Mello .
João VWasbôa.s.
Flllnto Müller.
l'ema.ndo Corrêa.
Alô Guimarães.
Ga.spar Velloso.
Souza Naves.
Baulo Ramos.
Daniel Krleger.
Mem de Sá.
Guldo Mondim -

(53) •

O SR, PRESIDENTE - A lista
de presença: acusa o comparecimento de 53 Sra. Senadores. Ha-

vendo número legal, está aberta a
sessão.
Vai ser lida a Ata.

o sr. Quarto .Secretário, ser.

vtndo de 2.o, ,;roce~ à lettura
·da Ata da sessdo antertor, que,
posta. em dtscussdo, é sem fk.
bate aprovada.
O

Sr. Tercetro Secretá'l'io

servindo de 1.o, dd conta dÓ
seguinte
EXPEDIENTE

Amso
Do Sr.· Ministro da Justiça e
Negócios Interiores, n.o 2. 849, nos
seguintes têrmos:

G. 2.849.
Em 17 de dezembro de 1958.

senhor Senador:
Venho solicitar o máximo lnte.
rêsse de Vossa Excelência para o
Projeto de Lei 4.210, de 1958, da
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Câmara dos Deputados, que dispõe
sObre o reajustamento de dividas
de pecuaristas, a fim de que não
seja abolido o recurso "ex-officlo",
evitando-se, por essa forma; a burla à finalidade da. lei, com evidente
sangria do exausto Tesouro Nacional, dispensadas que ficarão as
sentenças de primeira lnstê.ncla da
revisão do Egrégio Trtbunal Federal de Recursos.
2. Solicito, também, que seja
apressada a tramitação do substitutivo do Senador Paulo Fernandes ao Projeto 22, de 1957, dessa
CAmara, que ·se me afigura mais
conveniente aoa lnterêsses do Tesouro Nacional.
3. Nesta data, estou me dirigindo ao Deputado Armando Fal·
cão, transmitindo cópia da documentação que sôbre o assunto me
encaminhou o Doutor ProcuradorGeral da República, cuja leitura
comprova a Inoportunidade da
aprovação do Projeto de Lel 4.210,
de 1958, da Cã.mal'8' dos Deputados.
Aproveito a oportunidade para
renovar a Vo.ssa Excelência protestos · de alta estima e distinta
consideração.
Anexos: Recortes de jomais e
cópia de Recurso "ex-offlcio". -

Aproveito a oportunidade para
reiterar a vossa Excelência protestos de elevado aprêço e distinta
consideração. - Carlos Medetros
Stlva, Procurador Geral da República.
·
PROCURADORIA GERAL DA
REP'O'BiLICA

Of. n.0 S59.
Em 11 de dezembro de 1958.
Excelentisslmo Senhor Dr. Carlos Medeiros BUva.
DD. Procurador Geral da- República.
.
O Projeto de Lei da Câmara número 4.210, de 1958, de autoria do
falecido Deputado Carlos Albuquer.
que, visa a abolir o recurso exotficfo, em tema .de reajustamento
pecuário, permitindo a fixação da
responsabUldade da União, em lns·. .
tância singela, quando sua deftlsa
estêve a cargo .de Promotores da
Justiça, nas Comarcas, em virtude
da delegação outorgada pelo art.
28, da Lei n.0 1.002, de 24 de dezembro de 1949.
A supressão do recurso necessário, além de constituir uma exceção odiosa e um privUéglo per!·
goso, em beneficio de determinada
classe, contrariaria entendimento,
C,rlllo Júnior.
agora, pacifico. dos Egrégios TribuPBOCURADOlUA ·GERAL DA
nais, que mantêm jurisprudência
REP'OBLICA
lndiscrepante a respeito CEmbar.
gos em Recursos· Extraord.lnárlos
Of, n.o 875-58.
númeroa 34.451 e 34.580. julsrados
1m 12 de dezembro de 1958.
em 4-10-57) , tendo mesmo o MinisExcelentisslmo Senhor Doutor · tro VUlas Bôas. aue dissentia da
Carlos Cyr1Ilo Júnior.
orientação, acedido, com ressalva
· Dlgnissimo Ministro de Estado do ponto de vista sustentado (Reda Justiça e Negócios Interiores.
curso Extraordinário n.0 38.308 Tenho a honra de remeter a Acórdão no "Diário da Justiça" de
Vossa. Excelência o Oficio n.o 359, 14 de agOsto de 1958) . ·
de 11 do corrente, do Sub ProcuraIgualmente, o Consultor .Geral
dor Geral da República, solicitan- da Repúbllca, aue se havia. manido providências no sentido de que festado pela. dlspensabllldade .do
os Srs. Lideres na Câmara dos recurso de oflclo, diante do. copioso
DeputadOs e no Senado Federal pro- rol de julgados, reconsiderou seu
movam a defesa dos lnterêsses da pronunciamento anterior. proponUnliío Federal, com referência à do, mesmo. aue o Ministério da Fasupressão do recurso ex-ottfcfo em zenda providenCiasse a devolução
tema de. reajustamento pecuário. das apólices já entregues a credo-
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res de pecuartstas (Parecer n.0 336·
z, aprovado ' pelo Excelentissimo
senhor Presidente da Repúbllca,
em 13 de de~embro de 1957) .
A par da tnjurldlcldade, o pr.o·
jeto é contrário ao interêsse Pú·
bllco e sua !aprovação proporclo·
naria prejuizo lrrem1ldlável ao
Erário, pois às condenações a que
estaria suje!~, algumas injustas,
não poderia~ ser revistas, sequer
por ação res;ctsória, dado que as
primeiras sQntenças concessivas
dos favores datam de 1950 e 1951.
O reexame ·dêsses processos pelo
T.rlbunal Federal de Recursos tem
evitado a concretização de vultosas sangrias :no T.esouro, cabendo
notar que apenas nos reajustamen·
tos pecuários; de João Câmara In·
dústrla e CO~rclo S.A. <Agravo
de Petição número 9 .122) , usina
sant'Ana B.A. (Agravo de Petição n.o 7 .25Q) , Imoblllárla Itaóca
S.A. (Agravo de Petição), Usina
Central de .União Ltd.a. Companhia . Imobiliária Muntclpal, Lulz
Lópes VareJá, Ubaldo Bezerra de
Mello, Franc.lsco Antônio Corrêa,
Gomes & Mello, Sérvulo Pereira de
Araújo e Edmllson Qulnderé, nos quais os devedores, beneficia·
qos em primeira Instância, não
eram pecua·rlstas - ficou a União
exonerada de responsab111dade
aproximada de trezentos milhões
de cruzeiros <Transcrição e publl·
cação anexas) .
Importante sallentar que alguns
outros pseudo-pecuaristas têm retardado o julgamento de seus processas pelo 'T.rlbunal ad-quem, na
expectativa da aprovação do projeto, como é o caso de José Lopes
de Biqueira Santos e Usina Bamburral S.A., em cujo feito foi atrlbuida à União responsabllldade su·
per!or a cem mflhões de cruzeiros.
Cumpre al11oda ressaltar que a
"Ta:Xa de Recuperação da Pecuária e ~menta Rural" Cart. 11, da
Lei número 1. 002, de 1949 e art.
5.0, da Lel n.o 2. 282, de 1954), po.
derá, quando multo, amortizar os

juros das apólices emitidas para
pagamento de credores de pecua·
rlstas, mas não para cobrir o valor
das mesmas.
Haja vista que, da data de sua
criação até julho do corrente ano,
a arrecadação não ultrapasSou a
Importância de Cr$ 95.000,00.
Solução conciliatória foi formulada pelo Senador Paulo Fernandes, ao oferecer substitutivo ao
Projeto número 22, de 1957, aprovado pela Comissão de Economia
do Senado. Estabelece a lndec11nab11ldade do recurso necessário
para os processos de reajustamento pecuário, nos quais o montante
do crtnclpal dos débitos admitidos
sejã superior a Cr$ 300.000.00 C•Tre:
zentos mil cruzeiros) . Segundo
estatlstlca oferecida pelo Banco do
Brasil S.A., setenta por cento dos
processos fica-riam Isentos do recurso ex-otficio.
·.!:sse substitutivo foi aproveitado
pelo Deputado Sérgio Magalhães,
que o apresentou à Comissão de
Economia da Câmara., justificando
plenamente a proposição (j>ubllcação anexa·) , sem obter, contudo,
êxito.
·
Dessa forma, em que pese o pe.
rigo da. · tnconstltuclonalldade, que
possa. prejudicar qualq11er das duas
fórmulas;' - pols sendo certo que
o recurso oficial está contido na
própria sentença·, qualquer lei que
viesse suprlmf-lo, para as decisões .
já prolatadas anteriormente, acarretaria ofensa a 11m ato juridlco
perfeito - cumpre .ao Gbvêrno, por
seus órgãos competentes, evitar .
soluções danosas para o Tesouro,
como aquela preconizada no Projeto n.o 4 .210, de 1958, que deixará
o Estado inerme no terreno desigual das contendas judiciárias.
Quanto ao substitutivo do sena,
dor Paulo Fernandes, embora tlxe
uma alçada para obrigatoriedade
do recurso de oficio, está em condições de atender seus objetlvos
precipuos, sem tolher, lrremedlàvelmente, a defesa. dos já sacrtff.

. I
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cados cofres públicos, com a vantagem de restabelecer o mesmo re·
curso abolido pela Lei número
2.804, de 25 de junho de 1958 para
os casos vultosos, que continuarão
sujeitos à severa flscalizaçio do
Tribunal Federal de Recursos.
Em face do exposto, tenhÕ a
honra de sugerir a V. Ex.a o encaminhamento dêste ao Exmo. Sr.
Ministro da Justiça e Negócios In·
terlores, a fim de que Sua Excelência, se entender conveniente e
oportuno, promova. junto aos
Exmos. Srs. Lideres na Câmara
dos Deputados e no Senado, os en·
tendimentos nec.essários à defesa
dos interêsses da União.
Reitero a V. Ex.a protestos de
estima e admiração. -Alceu Octacfllo BaTbêdo, Subprocurador Ge·
ral da. República.
A Comissão de Economia.
PARECERES

Ns. 185, 186 e 187, de 1959
N,O 185, de 1959
Da Comtsslto de Constttutção
e Justiça, sôbre o Projeto de
Let n.o 134-56, da CIJ.mara dos
Deputados, que estabelece o
regime eapectal para a navegaçlto fluvial e lacustre do tntertor do Pats.

Relator: Sr. Ruy Carnetro.

••

O presente projeto nos coube em
redistribuição. Seu primitivo rela·
tor designado, o eminente Senador
Moura Andrade, já havia lavrado
parecer, o qual não chegou a ser
apreciado por fôrça do seu afasta.
mento dêste órgão técnico.
Concordamos, entretanto, com o
seu trabalho, porque o projeto, ape·
sar de não padecer do vicio de in·
constitucionallctade, é inaceitável
do ponto de vista jurldico, pois con·
traria o sistema legal vigente, re·
guiador da ma~ria de que trata
a proposição em aprêço.

O parecer a:ludido tem o teor se·
guinte:
"0 projeto em tela estabelece
regime especial para a navegação
fluvial e lacustre no Interior do
Pais. Quando de sua a:presentaçio,
na Càmara dos Deputados, pelo
Deputado Josué Cláudio de Souza,
restringia-se, à Bacia da Amazô.
nla:. Foi · aprovado o substitutivo
que estendeu à navegação fluvial
e lacustre de todo o Pais e, em
seguida, velo ao Senado, sendo
distribuído às Comissões: de Cons.
tltulção e Justiça, de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas e
de Finanças.
O projeto isenta as embarcações,
até 30 (trinta.) toneladas de· car.
ga, seja qual fôr a sua: utllizaçio,
de várias exigências, tais (Omo:
despacho de Alfândega, relativo à
procedência e portos de destino;
vias de manifesto de carga; rela·
çio de passageiros; passes da co~
letoria federal, da Capitania dos
Portos, da Policia· Marltima e
Aérea, da Inspetoria de Saúde dos
Portos, da Guard.amoria da Alfândega e finalmente, de licença da
Comissão de Marinha Mercante.
t sabido que nos Estados fron·
teiros ao nosso País a navegação
fluvial é intensa. Basta leJ!lbrar
os casos de transporte nas fron.
teiras do Brasil com a Argentina,
Paraguai, Guianas, para não alongarmos a- lista .
..
.
Face às isenções citadas, paB·
saríamos todos, legisladores e au·
toridades, a assistir, de braços cru·
zados ao tra·nsporte, livre e desembaraçado, das variadas mercado-·
rias. Poderia, o transportador, efe.
tuar até o carregamento de automóveis, uisque etc., pois, estaria
acobertado pela lei. ·
Não sendo posslvel o contrôle,
pelas autoridades, O'U melhor, a·
fiscalização, porque, pelo projeto·
do nobre Deputado Josué Cláudio
de Souza, esta fica· pràtlcamente
abolida, ensejando até a habitual!·
dade .do contrabando, ·sou, pelas

-518razões expostas, de parecer que o
presente projew deva ser rejei·
~
tado".
Bala das (::omissões, em 30 de
autubro de ·l956. - Argemtro de
Ftguetredo, ;Presidente. Bv.y
Carnetro, ReJator. - Bv.t Palmei·

...

5 - Passe da Capitania dos Por·

tos;

6 - Passe da Policia Marltlma e
Aérea;
'1 - Passe da Inspetorla de Baú·
d.e dos POrtos;
·
8 - Passe da Guardamorla da
Alfândega;
ra. - FranCfsco Gallottt. - Ltma
9 - Licença da Comissão de MaGv.tnuzrlles . .,.... Gaspar venoso. rinha Mercante".
Attflto Vtv~ua. - Gomes d.e
3. Com a presente al~ração,
Oliveira.
i
·
crla-se a desejada facUldade para
!
tõdas as embarcações até o calado
N.o i186, de 1959
de 1.80m que são utlllzadail ou.
Da C!"fdssllo de Transportes, que venham a ser utU1zadas no
Comv.nfc('Ç6es e Obras P1tbli- colossa~ sistema fluvial interno do
cas, ao ~eto de Lei da C4· PaiB, delxando os demais, dadas as.
dificuldades maiores e atualmente
mara mlmero 134, de 1956.
irremovlveis, na mesma situação
Belaror;J'
· ' • Cotmbra Bv.eno.
Em face as Informações: ·
em que atualmente se encontram.
a) do
stérlo da Viação, ta. Abre-se assim grandes facUldades
a um seror pioneiro e hoje pràtl·
i
vorãvel;
camente abandonado dos transpor.
b) do ~stérlo da Fazenda,
tes
internos com suas vantagens
contra, por ! colocar-se como de·
clara, estritamente dentro do pon. para o plano de desenvolvlmenw
w de vlsta ~fiscal, bem como do econômlco e social do Pais.
voro divergente .do nobre Senador
Assim, somos pela aprovação do
Prancisco Gallotti, .calcado em ra· projeoo com a emenda l!llpra men.
z6es idênticas: .
clonada.
2. Somos pela manu~ção do
Sala dás Comissões, em 4 de denosso parecer anterior, com a al·
teração da Emenda n.0 1·0, que zembro de 195'1. - Novaes Filho,
atendendo à& restrições acima re. Presidente. - Cotmbra Bv.eno, Re·
feridas, passarã a ter a seguinte lator. - Neves da Bocha. - A1'7J
redação, ao Invés da anterlormen. Vwn114.
te sugerida:
Vaf.O EM SEPARADO DO SENA·

'·.

DIDDA Jr,O 1·C

Dê-se ao ai't. 1.o, a seguinte re·
dação: . :
"Art. 1.o ; As embarcações até
1. BOm de c~ad.o, empregadas na
· rêde .fluvial . e lacustre internas,
desde que ~fegando até 50km
daa 11nhas, ;de fronteiras terres·
tres e da> cos~a atlântica, seja qual
fOr · a sua ~tUlza.ção, ficam isen·
tas das segu1ntes exigências:
1 - Despaicho da Alfândega re·
1at1vo à procedência e portos de
destino;
2 - Vias çle manifesoo d.e carga•;
3 - Relao~ de passageiros;
4 - Passe da COletoria Federal;

DOR FRANCISCO GALLO'ITI'I

Pedi vistas para examinar· o Fre>
jeto de Lei da Câmara 85·B, de
1955, que visa a estabelecer. regime
especial para a navegação fluvial
e lacustre dO interior dO Pais.
Em seu art. 1.o prevê o projeoo
para as embarcações até 30 <trln·
ta) toneladail de carga, emprega.
das na rêde fluvial e lacustre dentro do Pais, seja qual fOr a sua
utilização, ficam isentas das seguintes exigências:
1 - Despacho da Alfândega· relativo à procedência e porws de
destino;
2- Vias de man1fesro de carga;

I
I

'

'
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- 5i13 - Relação dos passageiros;
· 4 - Passe da Coletoria Federal;
5 - Passe da Capitania dos· Portos;
6 - Passe da Policia Maritima e
Aérea;
'1 - Passe da Inllpetoria de Baú·
de e Portos;
8 - Passe da Guardam.oria da
Alfândega;
9 - Licença da. Comissão de Ma·
r\nha. Mercante.
E no seu art. 2.o diz: "ficam
mantidas as exigências relativas
às condições de segurança das embarcações.
·.
.
No art. s.o prevê a data da entrada em· vigor e determina o prazo mãximo de 90 dias para a res·
pectlva regulamentação.
Somos radicalmente contrários
ao pro1eto.
A única exigência feita pelo proJeto quanto ao comércio fluvial e
lacustre é apenas aquela rela~lva
à; . segurança das embarcaçoes.
Quanto ao mais: a mais plena e
abSoluta llberdadel Porta aberta
ao contrabando 1 Desconhecimento
completo dos passageiros I Os poderes muniCipal, estadua-l e federal não teriam elementos sequer
para a captura de criminosos e
contrabandistas! As estatisticas
Jamais alcançariam o seu deside·
ratum quanto a mercadorias, passageiros e receitas! Num caso de
desastre. . . quem se encontrava
na embarcação sinistrada? I Sobre- ·
tudo, nobres colegas: rios e lagoas
fronteiriças: o chamamento ao
contrabando! Já enormes são as
dificuldades dos poderes para o
combate aos contrabandistas'! Com
o projeto em causa: o convite ao
contrabando livre, rasgado e para
tudo, mesmo armamentos. . . para
os Irrequietos e para os que, como
os comunistas, estão sempre pensando angélícamente •..
A douta COmissão de Constituição e Justiça, em parecer por unanimidade, se manifestou . contràrlamente ao projeto em causa, no

que, no nosso modo de pensar, andou acertadamente.
Assim, repetimos, pelo exposto,
somos radicalmente contrários ao
projeto, embora muito lamentando
não poder estar de acôrdo com o
nobre Relator desta Comissão, esperando que o assunto mereça a
devida atenção de seus Ilustres
membros dada a relevância da ma·
téria que envol~ aSpectos mui
sérios e de gravidade.
mo nosso parecer. :..... Francisco

Qallottt.

N.o 18'1, de 1959
Da Comüs8o de Finanças, sd·
bre o Projeto de Lei da C4ma·

ra n.o 134, de 1958.

Relator: Sr. Othon M4der.
Pelo projeto em exame são dispensadas as seguintes exigências
para as embarcações até 30 toneladas de carga, empregadas na
rêde fluvial e lacustre dentro do
Pais, seja qual fôr a. sua utWza·
ção:
a) Despacho da Alfândega relativo à procedência. e portos de
destino;
:
b) Vias de manifesto de carga;
e) Relação de pas~agelros; .
d) Passe da COletoria Federal;
e) Passe da Capitania dos Portos;
f) Paase da PoUcia Maritlma e
Aérea;
·;
g) Passe da Inspetorla de Baú·
de dos Portos;
.
h) Passe da Guardamoria da
Alfê.ndega;
'
U Licença da Comissão de Ma·
tinha> :Mercanre.
'
A medida beneficia 'as embarca.
ções de pequeno porte, ,motorizadas
ou não, que servem ao transporte
de passageiros e carga, nos rios e
lagos, atualmente sujeitos às exi.
gências burocráticas aplicáveis
aos grandes navios.
Esclarece o ilustre autor da proposição, Deputado Josué de Souza,
que, de um modo geral, na Ama.
1
•
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o · tr·opelro, como seu único meio
de .condução, como o seu único elemento de comunicação, ainda· mesmo para as menores compras, ainda mesmo para os menores afazeres.
-·
·Examinando o assunto, o emi.nente Deputado Hildebrando de
Góes reconheceu, perante a Comissão de !Transportes, Comunicacães e Obras Públicas da Câmara,
á necessidade de ser protegido o
transporte fluvial por normas
a-dministrativas flexíveis, inteira~nente )ndepéndentes das que ~e
gem o tráfego maritimo, imprimmdo lhes uma feiçã·o equivalente à
da regulamentação do tráfego ferroviário ou rodoviário .
E, em última análise, êsse é o
objoetivo do projeto. Como ressalta
o ilustre Deputado Deodoro Mendonca- Relator da matéria na Co- ' de Finanças da Câmara, se
missão
aos veiculas rodoviários e ferroviários está facultado um tráfego livre, com ótimos resultados, como
obrigar as pequenas embarcações
a motor, vapor, vela ou remo, que
fazem o tráfego na vasta rêde
potamogrâfica e lacustre d.o Bra.
sil, a despachos que, na maior par·
te, são oportunidades para maio·
res ou menores extorsões com as
quais não lucra a Fazenda Na·
clonai?
Consultados a respeito pela dOU·
ta Comissão de Transportes, Co·
municações e Obras Públicas do
Senado, transmitiram seus pare.
ceres àquele órgão os Ministérios
da Viação e Obras Públicas e da
Fazenda, o primeiro a favor do
projeto, de acôrdo com a informação da Comissão de Marinha
Mercante, e o segund·o, contra·, ado·
tando ponto de vista da Diretoria
de Rendas Aduaneiras.

A informação do Diretor daquela repartição está vazada nos . seguintes têrrnos:
"Muito embora desconheça
as razões justificativas do projeto, porque não o acampa·
nham, as medidas preconiza.
das, de âmbito aduaneiro, não
consultam aos interêsses da
Fazenda Nacional, uma vez
que só poderiam contribuir pa.
ra tornar menos eficaz uma
fiscalização que, no momento,
ao contrário, deve ser refor.
çada-, tanto quanto passivei,
tendo em vista, principalmente, a vigência da nova tarifa,
que, elevando, consideràvel·
mente, o impôsto de importação, despertará, certamente,
maior interêsse pela prática
de contrabando".
Como se observa, a. orientação
c.ontrárla do Ministério da. Fazenda. s·e fundamenta no terreno das
hipóteses, por desconhecer os objetivos do projeto e considerar, sómente, ·o seu a·specto fiscal. '
Acontece, porém, que, na. prática., a dispensa. das exigências em
aprêço não anula a ação das autoridades fiscais, porque não é a·tra·
vés de documentos que se realiza
a repressão ao contrabando, mas
pela fiscalização efetiva nos postos aduaneiros.
Assim, nã.o julgamos necessária
a emenda da Comissão de Transportes, que visa a acautelar os 1n·
terêsses fiscais na zona. de fronteira, cujas linhas dlvisórliL'S são,
principalmente, rios e lagos, onde
mais precisamos incentivar os
transportes e facilitar as comunicações e o comércio com os vizi.
nhos.
Nestas condições, opinamos fa·Vo·
ràvelmente ao projeto e contrària·
mente à Emenda n.o 1-C.
Sala das Comissões, em 30 de
maio de 1958. - Alvaro Adolpho,
Presidente. - Othon Mãder, Relator. - JuraC'IJ Magalhães. -
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-519Paulo Fernandes. - Novaes Fi·
lho. - Mathtas Olympto. - La·
me!m Btttencourt. - Ary Vta~na.
- Carlos L!nd.enberg.
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DILIG1i:NCIA A QUE SE REFEREM
OS PARECERES SUPRA

I

MINISTi:RIO DA VlAÇlíO E OBRAS
P'Ó'BLICAS
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Aviso 445 MG
Rio de Janeiro, D. F., em 4 de
novembro de 1957.
Senhor Presidente,
Em resposta ao seu Ofício número 59·57, de 23 de setembro úl·
timo, informo V. Ex.a de que êste
Ministério está de acôrdo c·om o
parecer da Comissão de Marinha
Mercante, que nada tem a objetar
ao Projeto número 134-56, que estabelece regime especial para a
navegação fluvial e lacustre do
interior do País.
Reitero a Vossa Excelência meus
protestos de elevado aprêço e distinta consideração. -Lúcio Metra.
Aviso n.o 704 - 29-10·57.
Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Finança·s do Senado Fe·
deraI.
Em referência ao Oficio n.0 58,
de 23 de setembro passado, solici·
tando esclarecimentos a respeito
do Projeto de Lei n.o 134, de 1956,
que estabelece o regime especial para a navegação fluvial e lacustre
no interior do Pais, tenho a honra
de transmitir a V. Ex.a a inclusa cópia· do parecer, que aprovo, emi·
tido pela Diretoria das Rendas
Aduaneiras, também adotado pela
Diretoria Geral .da Fazenda Nacional, em que se manifestam contràriamente à conversão em lel do
referido projeto.
Aproveito a oportunidade para
renovar a V. Ex.a os protestos da
minha alta estima e distinta consideração. - José Marta Alkmtm.

DIRET.ORIA DAS RENDAs
ADUANEIRAS
CC'm. o oficio de fls . 1, do Senado Federal, é sollcitado o pro·
nunciamento dêste Ministério, "do
ponto de vista fiscal", sob o in·
cluso Projeto de Lei da Câmara
dos Deputados (avulso de fls. 2),
estabelecendo regime especial para a navegação fluvial e lacustre
d.o interior do Pais.
2. Estritamente dentro do pon.
to de vista fiscal, como sollcitado
aliás, ater-se-á a informação às
medidas e providências sugeridas
no projeto em exame, que se enquadrem na esfera de competência dêste Ministério, como se torna
óbvio.
.
3. Em conseqüência, passamos
a analisar o alcance e efeito do
sistema preconizado pelo art. 1.0
do projeto em tela, em relação às
suas alineas de n.0 1 a 3, uma vez
que a de n.0 4, por se referir à
competência ou atribuição de co.
J:etoria federal (passe") , comportaria o pronunciamento da D.
R. I. dêste Ministérlo, salvo melhor juizo.
4. Objetiva o dispositivo em
aprêço tsentar do cumprimento
de exigência legal, até então em vi·
gor, como seja:
·
1 - apresentação de despacho
da Alfândega rela·tivo à procedência e portos de destino;
2 - idem de vias 'de manifesto
de carga, e de
3 - relação de passageiros.
"as embarcações até trinta (30)
toneladas de carga; empregadas
na rêde fluvial e lacustre dentro
do País, seja qual fôr a sua utlli·
zação" (art. 1.0 do projeto de ns.
2).

.

5. Na forma do que preceitua,
porém, a N. c. L. A. M. R., notadamente em seus arts. 298, 33'5,
341 e 415, os quais percutem o as·
sunto abordado no projeto de lei
em exame, de forma genérica, ou
melhor, subordinando ao regime
de fiscalização instituído na: refe.

-520-

"

rida Consolidação tôda e qualquer
espécie de embarcação, sem com·
pletar pois a distinção de tonela·
gem reduzida prevista pelo pro·
jeto (30 toneladD.S), pa:rece.nos
desaconselhável a aceitação da. medida de dispensa de exigência pre.
conlzada, a qual viria enseja:r pos.
sivels fraudes e até mesmo atos
de contrabando, se levarmos em
conta que a expressão "dentro do
Pais" contida no a:rt. 1.0 do pro.
Jeto em aprêço poderá, na prática,
Sob o ponto de vista fiscal, gerar
situações de dlficll senão 1m.possivel repressão, em zonas de fron.
· telra internacional.
8. As considerações acima: ofe.
recidas levam.nos a opinar no que ·
diz respeito às atribuições desta
Diretoria, pela rejeição do projeto
de lei em exame, de vez que nada
autorizaria:, ao nosso ver, a supres.
são ou modificação, no momento,
das normas legais vigorantes sôbre a matéria tratada no projeto
de fls. 2.
'1. A consideração superior.
D. R. A., em 11·10 95'1. - (a)
Ney C. Palmeira, Oficial Adminls·
tratlvo O.
De acõrdo. A consideração . do
Sr. Diretor. Em 11·10.5'1. - (a)
ilegível, Chefe subst.
De acôrdo com a informação · e
o parecer retro .
2. Multo embora desconheça as
razões justlflcatlvas do projeto,
porque não o acompa:nham, as me.
didas preconizadas, de âmbito
aduaneiro, não consultam aos ln.
terêsses da Fazenda Nacional, uma
vez que só poderiam cOntribuir pa•
ra tornar menos eficaz uma flsca.
Iização que no momento, ao con.
trário, deve ser reforçada, tanto
quanto possivel, tendo em vista
principalmente, a vigência· da nova
Tarifa, que, elevando, considerà.
velmente, o impôsto de importação,
despertará, certamente, maior inte.
rêsse pela prática do contrabando.

Restitua-se ao Gabinete do Be·
nhor Ministro, por intermédio da
D. O.

D. R. A. - Em 18·10·195'1. Oscar Jucá ROge> Lima, Dlretor.
Concordo com a D. R. A.
2. A consideração do Senhor
Mlnistro.
Direção Geral da Fazenda Na·
clonai - 17-10·1957. - Joilo de
Oltveira Caatro VIana Jr., Dlretor
Geral.
O SR. PRESIDENTE Está
finda: a leitura do Expediente.
Sôbre a mesa requerimento flr.
mado por vários srs. Senadores.
É

lido o seguinte
REQ'I1!RIXENTO

N.o 123, de 1959
Requeremos, com fundamento
no art. 214, n.0 6, do Regimento
Interno, as seguintes homenagens
de pesar pelo falecimento do ln·
signe estadista norte-americano
Sr. John Foster Dulles, que souba
fazer jus ao reconhecimento e à
admiração de tôda a humanidade
pelos serviços que prestou à causa
da aproximação dos povos e da paz
·
universal;
1) inserção em Ata de um voto
de profundo pesar;
2) apresentação de condolên·
elas ao sr. Embaixador dos Esta·
dos Unidos da América.
Sala das Sessões, em 28 de maio
die 1959. - Fiztnto M1lller. - Benedicto VaZZadares. - Jorge May.
nad. - Paulo Fernandes. - Da·
niel Krieger. -· Ovfdio Teixeira.
- Arlindo Rodrigues. - Novaes
Filho. - Eu·g~nio· de Barros. - Sil·
vestre Pé1icles. - Gilberto Marf.
nho. - Meneus Pimentel. - Ary
Vianna. -Padre Calazans. -·Ar.
gemiro de Figueiredo. - LC>Urival
Fontes. -Cunha Mello.
O SR. PRESIDENTE - T.em a
pala·vra, para encaminhar · a vota·
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ção, o nobre Senador Benedlcto
Valladares, 1.0 orador inscrito.
O SR. BENEDIOIO VALLADA·
RES - (Para encaminhar a vota.
tação. LO o segutnte discurso) Sr .. Presidente.
Já se disse consistir a beleza da
morte em nivelar a todos.
. Observação materlallsta. A vida
é movimento, cuja trajetórla nem
sempre se consome nos tempos.
As vêzes seu relêvo é de tal natu.
reza que 111 morte mesma não logra
apagar. E com o correr dos anos
cada vez mais awlta e engrandece.
Foster Dulles, cidadão amerlca·
no, ora ausente do número dos vl·
vos, é dêsses predestinados. A sua
existência teve um colorido tão
esplrltuallsta que mais parece a de
um sacerdote. Estadista, preocu.
pado com o rebanho humano, vla
e procurava desvlar.lhe os entraves
e amarguras. Amando a sua pátria
·não esquecia as outras pátrias;
Crente da democracia, achava
que "a transição é a lei da; vida,
tanto para as nações como para
os homens, e que nenhum sistema
politico, económico ou social so·
brevive, a não ser que comprove
seu valor permanente em face de
circunstâncias que se alteram".
Dai a firmeza, às vêzes acoimada de teimosia, com que defend.l.a
seus Ideais de paz, nas diversas
conferências de que participou,
como representante dos Estados
Unidos.
Dizia êle ser a paz condição fora
da qual as mudanças lnternaclo·
nals não seriam passiveis.
Na sua recente viagem ao Bra·
sll, não deixou àqueles com quem
conviveu, a Impressão de um obstl·
nado. Ficou antes a do estadista
que sabe o que quer e por que
quer, em todos os ramos da poli·
tlca.
No seu discurso de Brasilla le·
mos: é o bem·estar da Organiza·
ção dos Estados Americanos, e de
todos os seus membros, que pro.

curamos assegurar com o que es·
tamos fazendo aqul.
Certa feita, cltaram·lhe, como
exemplo para os demais paises, as
dificuldades que os Estados Unidos
venceram em 1929:
A resposta não tardou: - para
que seguir o caminho errado, que
leva a d.l.ficuldades, trilhado por
outros? E concluiu: se quisermos
a implantação do comunismo no
mundo, desorganizemos a econo.
mia e as finanças dos paises .
Homem de fé, acreditava no de·
senvolvlmento de tôdas as nações
que trabalham e na unidade dos
allados para evitar a guerra.
E agora que êle desaparece, a
voz dos ·estadistas do mundo se
alteia para lamentar, e dentre elas
a do mais valoroso soldado da úl·
tlma guerra, Sir Winston Chur·
chlll, que diz: "a sua coragem
granjeou a admiração do mundo
inteiro".
Esta admiração continuará pelos
séculos a fora para aquêles que
acreditam que as transformações
sociais só devem se operar dentro
da paz e harmonia de todos, como
condição precipua do direito do
homem livre.
E o povo braslleiro, que já teve
a oportunidade de o aplaudir, ma·
nlfesta agora, pelas palavras de
seus representantes nesta Casa do
Congresso, Maioria e Minoria, o
pesar sincero pelo seu passamento
e a convicção de que a lembrança
dos ·feitos de sua nobre vida. se
perpetuará na consciência das ge.
rações. <Mtdto bem!)
O SR. PRESIDENTE- Tem a

pala'Vra., para encamlnha.r a vota·
ção, o nobre senador Rui , Pai·
melra.
O ·sR. RUI PALMEIRA -

(Para

encamtnhar a votaçllo. L6 o se.
gutnte discurso> - Sr. Presidente,
a.s palavras que se pronunciam
quando uma. vida se extingue não
se diferenciam. Pod.em ter forma
diversa.. Podem variar no modo,

.

.
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no tempo e nas circunstâncias.
Mas querem sempre dizer o mesmo. São a eterna mensagem dos
que lamentam o fim de uma vida
e com elas se consolam. Ou consolam aos que se lamentam. São
a expressão de um sentimento de
.dor. Ou de solidar~eda·de. Brotam
em instantes eQ~.oclonais ou afio·
ram animados do espírito de hu·
manidade que faz de uns o sofri·
mento dos outros. Quando se dirigem a pessoas amenizam dores, e
são o temo louvor a quem se fOi.
São as doces palavras sedativas
que abrandam o desespêro da ausência. E que aliviam o coração
ferido.
Quando é aos povos que elas se
endereçam, não. Lamentar seria
justo. Mas era pouco la-mentar,
sõmente. Então as palavras não
são o consôlo diante da dor que no
fim decorre. Não se dizem para
estancar lágrimas . .Antes saem para criar esperanças. Em lugar de
lamentos pela morte são louvores
pela vida. Ao Invés de chorar a
ausência que seja terrível, lembrar
a presença que fôra grande. Não
se fazem julgamentos, que êstes
reclamam a distância no tempo.
Salientam-se esforços em comum.
Focalizam-se atuações que foram
notáveis. Dlstlngue.se a contribui·
ção que aquela vida· tenha dado a
uma causa, o trabalho em que se
consumiu, o empenho com que se
entregou ao serviço da comuni.dade. Os sacrifícios que a enche·
ram. A coragem e as renúncias
que a marcaram. ll: a sua soma
que assegura a alguém um. lugar
na memória dos povos. ll:sse lugar
não se pode negar, a êsse obsti·
nado John Foster Dulles. sua
morte não foi somente uma vida
que se extinguiu. Foi uma reais·
têncla que cessou. Os que acom·
panham ou vivem o drama presente dos povos não Ignoram com
que tenacidade, com que determi·
nação, com que extraordinária
paixão e com que exemplar des-

prendlmento, lutava êle para preservar o mundo que dlefendia.
Circunstâncias deram a sua pá·
tria responsab111dades infinitamente grandes para uma Nação ainda
rela-tivamente jovem. E num turbulento processo histórico tornado
complexo pela espantosa evolução
da técnica que no mundo se opera,
difícil é a tarefa de dirigir-lhe a
politica externa. II'ais os problemas,
como minas, semeados em tôdas as
latitudes, tais as senslb111dades a
respeitar, tais as amizades a manter ou a conquistar, multa·s delas
com interêsses contraditórios. Proclamar-lhe o admirável trabalho
não significa reconhecer que certos tivessem sido sempre os cami·
nhos que percorreu. Quantas vêzes
quantos, num mundo que êle procuravBJ preservar, terão, e com ra·
zão, divergido.
Não reduzem tais divergências, o
relêvo da sua contribuição à causa
que Irmana povos zelosos da sua
Independência e desejosos de liber·
dade e de paz.
Sua· pátria vai fa.zê·lo repousar
no cemitério dos heróis nacl·onals.
Terá o culto dos seus concidadãos.
T.erá um lugar na lembrança dos
outros povos que se !Unem ao povo
americano no pesar por uma morte
e na glorificação de uma vida·.
<Muito bem) .

O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra, para encaminhar a votação, o nobre Senador Jorge May·
na·rd.
O SR. JORGE MAYNARD (Para encaminhar a votação. Lê o
seguinte discurso) Sr. Pres!·

dente:
O desaparecimento do ex-Secre.
tárlo de Estado norte-americano,
Foster Dulles, não poderia passar
sem o devido registro no Senado
da· República.
Nós brasileiros somos sempre
multo sensíveis em reconhecer os
méritos daqueles que se distingui·
ram entre os seus conterrâneos,
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tributando-lhes -a· devida justiça e
a merecida homenageiX1, tôdas as
vwes que a oportunidade se ofe.
rece.
A morte de Foster Dulles não
representa, apenas, uma enorme
perda para· os Estados Unidos, ou
para o mundo ocidental, mas sim
para tôda a humanidade, da qual
era destacado vulto, tais os inestimáveis serviços que prestou à causa da paz.
Impossível deixar de reconhecer
os seus ingentes esforços no sentido de um entendimento pacifico
entre as nações, para que tôdas as
questões fôssem resolvidas sem ser
preciso fazer o terrível a-pêlo à
guerra.
Para a realização do seu ideal
de paz, desenvolveu F1oster Dulles
atividade sobremodo Intensa e infatigâvel, percorrendo o mundo inteiro, tomando parte em inúmera-s
conferências internacionais e em
entendimentos de tôda espécie, visitando, enfim, lideres de todos os
continentes.
Certo que encontrou divergências e criticas à sua ação política,
até mesmo dentro das fronteiras de
sua· própria pâtria e no selo das
nações aliadas da grande democracia norte-americana. Mas, era reconhecida por todos, amigos e
adversârios, sua qualidade de um
dos grandes lideres e sólido baluarte do mundo ocidental.
Durante os seis exaustivos anos,
em que sustentou sôbre os seus
ombros as pesadas responsabil1dades do Departamento de Estado,
no Oovêrno do Presidente Eisenhower, enfrentou momentos cruciantes da Vida mundial e, não fôssem as suas lncomuns aptidões de
levar a bom têrmo negociações diplomâticas, talvez o mundo tivesse
se atirado a um conflito armado
de imensas proporções, cujas conseqüências ninguém poderâ sequer
vislumbrar.
A questão de Berlim e tantas
outras, verdadeiros estopins arden-

tes, ainda estão ai como um pesadêlo a inquietar os povos. As
democracias ocidentais não m111is
contarão com o hâbll. diplomata,
com o denodado defensor que se
entregava à tarefa de pugnar pelos
princípios por elas esposados, com
entusiasmo, determinação e realismo.
Prendeu-nos a atenção a enorme resistência física de Foster Dulles, mesmo quando o seu organismo jâ estava profundamente minado por insidiosa moléstia. Somente aba·ndonou o trato dos d.lfi·
ceis e complexos problemas internacionais, quando as fôrças lhe
faltaram quase por completo.
O segrêdo dessa tenaz resistência foi, sem dúvida, o ideai de servir a sua pâtria e ao mundo livre,
o que o faz digno da nossa admiração e do nosso respeito.
Na vida partic'!llar, foi Dulles um
homem: simples, austero e honrado,
descendente de tradicional familia
de diplomatas. Professava a religião protestante, o que não constituiu óbice a que o seu segundo
fllho abraçasse o catolicismo, tornando-se jesuita.
Pelo que Foster Dulles fêz em
prol da manutenção da paz entre
as nações do Universo e pela defesa das Américas, prestamos esta
homenagem ao grande estadista
norte-americano, reverenciando a
sua memória. .
Jl:ste é o pensamento do PSP,
Sr. Presidente. (Muito bem)
O SR. PRESIDENTE - Em votação o requerimento.
Os Senhores Senadores que o
aprovam, queiram conservar-se
sentados. (Pausa) . .
Estâ aprovado.
Cumprindo a decisão do Senado, a Mesa mandarâ inserir em
Ata um voto de pesar pelo falecimento do Senhor John Foster Dulles, e apresentarâ condolências ao
Sr. Embaixador dos Estados Unidos da América do Norte.
Continua a hora do Expediente.
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Argemlro de Figueiredo, por cessão
do nobre Senador João V1llasbôas,
primeiro orador Inscrito,
O' SR. ARGEMIRO DE FIGUEI·
REDO- (*) -sr. Presidente, ter·
minadas as justas homenagens que
o Senado da República prestou à
memória do Sr. J.ohn Foster Dul·
les, um dos maiores estadistas da
humanidade, por muitas que sejam
as restrições opostas à politica
americana, volt.emos a tratar dos
problemas nacionais.
Agradeço, antes, ao ilustre Se·
nador João V1llasbôas, eminente
Lfder da União Democrática Na·
clonai, a gentileza. com que me
honrou, cedendo-me sua Inscrição.
(Lendo):
Sr. Presidente: Pela segunda
vez, nesta. Casa, ocupo a atenção
de V. Ex.a e dos meus eminentes
Colegas, no propósito de esclarecer
melhor o meu pensamento de nor·
destino, no que diz respeito à ope.
ração governamental que visa a
valorização econômlca dos Estados
do Poligono. Ainda aqui, devo declarar que os meus argumentos não
envolvem a opinião do partido que
lidero no Senado. E multo menos
significam uma. Ilnguagem de opo.
sição ao honrado e benemérito
Presidente da República.. Ao contrário, rendo a.o eminente Chefe do
Govêrno as homenagens devidas
por um povo que tem recebido de
S. Ex.a, no combate aos efeitos das
sêcas, os maiores serviços e a maior
ajuda., jamais regiStrados na hls·
tórla politica e aclmlnlstratlva
dêste Pa:is .
As minhas palavras, Sr. Presl·
dente, têm um sentido de coope.
ração tranca. e leal. Exprimem o
desejo de ajudar, discordando.
Ajudar anuindo, Incondicionalmente; ajudar no êrro, para não ferir
vaidade, não é ajudar; é desserviço, é desprestigiar, é destruir.

c-;)'-

NfJq foi

rer•l•lo pelo orador.

Louvo com efusã.o civlca a disposição patriótica de se libertar o
nordeste dos efeitos calamitosos
das sêcas. Mas, seria negar a mi·
nha própria consciência e os de·
veres de uma leal colaboração, se
não viesse nesta hora despertar o
Presidente, o Congresso e a Nação
para. o êrro funesto em que vamos
Incorrer, conduzidos e seduzidos
pelo brllho dos traba.lhos de gabi·
nete, que valem tudo no aferimento
da 1nte!1gênc1a e da cultu·ra, mas,
fraquejam e se anulam em faee da
experiência. e da. verdade objetlva.
dos fenômenos.
Já disse e o repito - é êrro ca.
tastrófico para a região nordestina,
essa prioridade que se pretende
assegurar a.o problema da Industrialização, como processo técnico
de recuperação econômlca e de
combate ao flagelo das sêcas. Renovo o meu argumento de que em
pouco ou nada Irá Influir, na vasta
zona do Polígono, a. formação dos
núcleos Industriais, por mais poderosos que êles sejam, uma vez que
perma·necerá exposta ~calamidade
tôda a Imensa população rural
abrangida pelo fenômeno cllmátlco.
A lndustriallza.ção do nordeste
trá, de certo, concretizar-se em
custosos Investimentos públicos,
que absorverão recursos Imensos
do Erário.
Estivéssemos em um pais de sólldas reservas financeiras, poderia·
mos admitir a. execução simultânea. das duas gigantescas Iniciativas: a expansão industrial e os
traba-lhos especiflcos contra os efeitos das sêcas. Mas, a verdade é
que estamos em uma. nação estfo.
la.da em seu· poder financeiro. As
próprias verbas reservadas na Lei
Maior e de apUcação especial na
luta contra. as sêcas, têm minguado ano a ano, pelas restrições determinadas pelo próprio G<lvêrno,
no seu Plano de Economia.
Os Investimentos governamentais para. formação de sóUdo par-

i

j

ll
iJ

I
'

I

-525-

que industrial nordestino, tão pre·
conlzado, irão determin111r, necessàriamente, o colapso dos melas
com que poderíamos enfrentar o
problema fundamental das sêcas.
Não é passivei, Senhor Presidente,
admitir que essa desgraça venha
ocorrer sem se ouvir ao menos uma
voz de protesto. Invoco, nesta
oportunidade, o bom senso do Qo.
vêrno e do Congresso, em nome dos
mllhões de irmãos flagelados: em
nome, sobretudo, dos pobres, porque os ricos serão os beneficiados
com a formação de novos grupos
económicos.
:l!:sses investimentos industriais
que se efetivarem nos centros ur.
banas, nada têm a ver com o com·
bate aos efeitos do flagelo. O certo,
o incontestável, é que a vida dos
nordestinos está indissoluvelmente
llgada ao problema das sêcas. É,
portanto, na sua solução que se
deve concentrar todo esfôrço téc·
nico e financeiro dll! ação governamental. Tudo mais que se pretende realizar pode ser útU ll!Os lnterêsses nacionais, mas constitui ati·
vidade marginal à linha básica e
fundamPntai da questão.
Não é po.ssfvel combater os efei·
tos das sêcas pelo proc-esso secundário da industrialização.
Medite o honrado Presidente da
Repúbllca no que se está fazendo.
O que se está processando é o fracasso do seu patriótico empenho
em redimir o nordeste. A SUDENO
será um novo órgão burocrático,
até incompatível com o sistema
constitucional e administrativo vi·
gente. É um Super-Ministério, disciplinando os Ministérios da Viação e da Agricultura·. Por que isso
Sr. Presidente? Para que isso, se
tem o Govêrno, como afirmei no
discurso anterior, órgãos especifi.
cos para tôdas as atividades e
obras imaginadas ou aconselhadas
pela SUDENO?
Fomento à indústria nacional ou
regional? Ai estão as organizações
próprias de assistência· financeira:

o Banco Nacional do Desenvolvi·
menta Económico; o Banco Nacional de Crédito Cooperativo; o Ban.
co do Brasil e o Banco do Nordeste
Brasileiro.
Rodovias, pa-vimentação, açudes,
canais, pontes, irrigação?
Estão aí a Diretoria de Obras
Contra as Sêcas e a Diretoria de
Estradas de Rodagem.
Ainda Irrigação, agricrultura, instrumentos agrários, sementes, adu·
bos, !nseticidas?
Ai está o Ministério da Agricultura com os seus Depart111mentos
especializados.
O Sr.

Fernandes Távora -

Pennite V. Exa. um aparte?

O SR. ARGEMIRO DE r:'J:uu.riiCom todo o p·.-azer.

REDO -

o

Sr.

Fernandes Távora -

Quanto à agricultura, bastaria
que o Govêrno Federa'. concedesse ao Departamento Nacional de
Obras Contra as Sêcas a autonomia reclamada há dezenas de
anos. O Departamento trabalha·
de maneira incompleta. T.udo lhe
falta, a. começar pelos créditos,
que nu-nca lhe chegam, no primeiro semestre, antes de junho. Os
engenheiros do DNOCS, verdadeiros proletários, vivem de ordenados miseráveis, porque não que:.
rem perder tempo de serviço para
suas aposentadorias; pessimamente pagos, não podem trabalhar
com a satisfação e o patriotismo
desejados. Um dêles, o encarrega® da agrtcultura clen'tifica do
Depa:rtamento, conhecido de todo
o Brasil, tem feito prodígios, apesal." das dificuldades. Dê-lhe o
Govêrno dinheiro, verbas a tempo, e, sàzlnho, substituirá muitas das instituições projetadas,
simplesmente para fazer burocra•
cia·.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO- V. Exa. tem tôda a razão; estou de inteiro acôrdo com
o seu pensamento.
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Será que se quer ju.stificar a SU- de água acumulados nas barraDENO como órgão unificad.or dos gens construi das. :tl:sse serviço, na
planos ou atividades de combate Para!ba, no Rio Grande do Norao fenômeno das sêcas e de re- te e no Ceará, significará, de Jocuperação da economia nordesti- go, a pujança: económica de uma
na?
grande área exposta à calamidade.
Para que então foram criados t um crime o retardamento dessa
o Conselho Nacional de Economia obra. As barragens de Araras e de
e os dois Ministérios a: que me t:e- Orós, no Ceará, que tanto honram
feri?
·
I ! ~ e atestam o esfôrço patriótico d.o
Par111 que, então, o honrado Che- Govêrno, red1m:irão 'm1lhares· de
fe do Es~ado, com todo o vigor de cearenses, com reflexo sensfvel na
sua Inteligência, bom senso, pa- economia e na vida social do Estriotlsmo e capacidade de reali- tado. o mesmo ocorrerá na Pa' ! •I~ ra!ba, se forem realizados os serzação?
:tl: o Presidente o coordenador viços de Irrigação, há tempos pianatural dOs seus planos de govêr- ne.1ados com se~uranca técnica.
no. :tl: a êle que incumbe a tarefa Mas, para solucão definitiva e hede examin_ar os problemas naclo- róica d.o problema. mandaria· . o
nals, economicos, sacia~ e finan- Govêmo rever o plano do desvio
C,!!irOS, em_ seu conteudo, exten- parcial das águas do São Fransao e relaçoes de prioridade. É a
Is
•
êle que incumbe dar sentido or- r co :para as regloes da SP.ca do
gânlco à sua. administração atra- nol'deste. t um velho s·onho de
vés dos Ministérios e sessões té.t::nl· redencão aue vem rios temoo!' ~o ·
cas especializadas. E o Presiden- Imnérlo. cuja· vlablllcl.!lde é hoJe
te bem 0 sabe fa:Der e 0 tem feito lndlscutfvel. como o demonstram
coordenando setores de a:tlvidadesn.os trabalhos, antll!'os e novos de
públicas e emprazando a execução~ .. eminentes engenhAiros naclonais
de serviços e obras do maior ln- • e estranrreiros. ilustrados com materi\sse comum.
pas toool!'rátlcos .
,
Por que mudar o estllo em reJá talei ~1\bre o as;mnto em dlslação ao nordeste? Por que tornar curso nrofer!rlo na ultima Iel!'l~'~la
complexos e contusos os planos de tura. De certo, as ái!'Uas do São
comba:te aos efeitos da sêca com Francisco e das barrai!'P.ns fá con.sessiL hloertrofla Inflacionária de trufdas e em construcão não Irão
novos Órgãos adnúnlstrativos?
cobrir tôda a área das sêcas. Mas
Todo Iei~to sabe o que é preciso onde ocorrer a falta.. determinaria
fazer na região do flagelo. O pro. o Govêmo a t>erfuração Intensiva
blema, como já o disse, é o da re- nos pocos tubulares, aproveltancuperação de uma economia ins- do as ál!'uas do subsolo. Quanto
tável, precária: e arruinada pela lucrar!amos com a· rápida exetalta ou Irregularidade no regime cução desse trabalho!
Bastaria multiplicar o número
das chuvas. A solução lógica é
portanto a obtenção de água abU!l· de perfuratrizes na região, e insdante para Irrigar as terras se- talar nas fazendas dos ricos e dos
cas. Que se deve fazer? Direi em nobres os meca·nlsmos simples e
sintese. Prestigiaria o _Govêmo o baratos para extração da água do
seu Ministério da Vlaçao. Convo- subsolo
·
caria o Departamento de Obras
·
Contra as Secas determinando a
o Sr. Fernandes Távora - Perexecução em prazo certo dos ser- mlte v. Exa. novo aparte?
viços complementares de Irriga.
ção para o aproveitamento !mediaO SR. ARGEMIRO DE FIQUEIto dos bilhões de metros cúbicos REDO - Com todo o prazer .
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o Sr. Fernandes Távora - Seria: mais fácil derivar as águas do
Rio Parnaíba para o norte do. Ceará que as do caudaloso São· Francisco. Há um projeto do engenheiro Augusto Vieira nesse sentido:
demonstra, peremptoriamente, a
relativa facilidad.e dessa realização. T.eríamos, assim, as águas do
Pamaiba lançadas no Acaraú. A
lavoura do norte cea·rense seria beneficiada, não digo com felicidade perfeita, mas, pelo menos, com
imenso auxilio. As águas do São
Francisco secularmente lembradas para Irrigar o Ceará, são de
trabalho multo mais difícil. Exigi·
ria muitos bilhões de cruzeiros.
Construídas barragens no Rio Jaguaribe, os seus afiuen~s, sobre·
tudo no Carius e Bastloes, have·
ria água suficiente para irrigar o
sul do Ceará. Se, posteriormente,
se tornasse viável a derivação do
São Francisco, tanto melhor.
Acredit·o, no entanto, que com o
aproveitamento das águas do Par.
naiba para o norte do Estado, e
as do Jaguaríbe e seus afluentes
· para o sUl já teríamos com que
enfrentar ~ ca:lamldade da sêca .
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO - Agradeço o aparte de
Vossa Excelência. É mais uma sugestão que se apresenta, naturalmente com fundamento.
Sr. Presidente, respondendo me,lhor ao aparte com que me hon·
rou o nobre Senador Fernandes
Távora, direi que o desvio do Rio
São Francisco para a região das
sêcas é, hoje, questão fora de dúvida; é problema solucionado com
todo o rigor técnico. Há mesmo
traba:lhos antigos e novos, como
referi; e um recentisslmo, do engenheiro Dr. Laur·o Rodrigues do
Vale, que apresentou ao atual Presidente da Repúbllca um plano
completo nesse sentido, Ilustrado
com mapas.

O Sr.

Fernandes

Tá vara

-

Existem, é verdade, muitos planos, todos bem orientados. Alguns
dêles seriam proveitosos. A questão, porém, é dos "bilhões" exigidos. O aproveitamento do Rio
Parnaiba é muitíssimo mais bara~
to. V. Exa. sabe multo bem a
quantas a·ndamos nessa questão
de dinheiro.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEI·
REDO - É um ponto de vista téc-

nico.
sr. presidente, falava sôbre a
perfuração de poços no Nordeste.
Dizia que bastaria mUltiplicar q
número de perfuratrizes e insta.la:r, nas fazendas dos ricos e dos
pobres, aparelhamentos simples e
baratos para extração da água do
subsolo.
Os poços manterão os rebanhos
e servirão pa·ra irrigar pequenos
trechos rurais. Contudo, se fôrem
bem disseminados, transformarão
a fisionomia social e econômica
dos Estados e evitarão o êxodo
das populaçõse rurais.
Exprime um desalento e a flrlência dos nossos recursos técnioos
aconselhar-se o deslOCIUUento de
nordestinos de qualquer zona onde estejam êles situados. Isso não·
seria solução. Seria a fuga. Seria
a; incapacidade. Seria a violação
dos preceitos da Lei Maior, que
manda valorizar o homem e a terra e fixa.r o camponês à zona do
seu trabalho. Mandaria- o Govêr·
no ajudar o homem do campo com
a assistência financeira, pelo · sistema das cooperativas, o único
capaz de acesso ao pequeno lavrador. Não descerei a outras medidas úteis e necessárias de caráter
complementar, mas direi a Vossa. Excelência, Sr. Presidente, ao
Senado e à Nação que o problema
vital do Nordeste resume-se nisto:
água e irrigação.
O Sr. Joaquim Parente -

mJte V. Exa. um aparte?

Per-
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O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO - Com prazer.
O Sr. Joaquim Parente -

ve-

nho acompanhando, com muito
interêsse, o brilhante discurso de
Vossa Excelência com relação à
Operação Nordeste ...
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO - Multo obrigado a Vossa
Excelência.
·
O Sr. Joaqutm Parente . . . em
que frisa, de modo especial, a
questão da água. No Piaui o pro·
blema principal não é o da água,
mas o da fôrça. Esperávamos resolvesse a SUDENO essa parte, de
grande importância para o Estado. Se o Govêrno nos desse meios
para a construção das barragens
projetadas sôbre o Rio Parnaiba,
seria grande ajuda: entreta·nto,
até hoje, não li qualquer noticia
a êsse respeito.

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO - Agradeça o aparte com
que V. Exa. me honra. Meu discurso, porém, refere-se apenas à
região tiplca das sêcas. Bateria
palmas ao Govêrno se procurasse
resolver o problema, valorizando
a situação económica dos Estados
onde não há propriamente o flagelo das sêcas, mas a desvalori·
zação dos produtos econômlcos
básicos, através dos processos de
IndustrializaÇão. V. Exa. tem tôda a razão. Deve continuar a bater-se pela organização econômlca do.seu Estado através da construção de barragens e industrialização dos produtos bâslcos.
Dizia eu, Sr. Presidente:
Deixemos a complexidade burocrática e o enca·nto sedutor dos
trabalhos de gabinete. Só a Irrigação transformará o Nordeste em
sua :feição soctal .e econômlca.
Só ela definirá bem o que se deve
entender, substancialmente, por
ação governamental de combate
aos e:reltos da sêca . Deixar êsse

problema magno que é o nosso
problema; deixar êsse problema
vital que é o da realidade nordestina, para se encarar, como salvação do Nordeste, a criação de
parques Industriais, é um contraselllio alarma·nte e nocivo. l1: o
fracasso do pensamento do Govêrno. Não me é possível, Sr. Presidente, assiStir a tudo isso, sem um
protesto de brasileiro e nordestino. Não me é possível ver, sem
reação, desviarem-se verbas e recursos do Erário, grandes ou pequenos, destinados pela Constitui·
ção e pelo Govêmo, à recuperação
econômlca do Nordeste e ao combate aos e:reitos do flagelo, para o
plano de industrialização.
Não, sr. Presidente. Não me· é
possível silenciar. Formulo nesta
hora o meu protesto. Não o faça
apenas em meu nome. Faço-o em
nome dos milhões de habitantes
da região flagelada. Em nome dos
que sofrem e continuarão a sofrer,
a despeito dos núcleos industriafs
que se criarem.
Faço-o em. nome dos nordestinos, exPostos à fome oe à sêde. Faça-o em nome de uma região sofredora que já começa a desesperar e a descrer. Descrer na capacidade técnica dos governos. Descrer nas virtudes e vantagens dos
vinculos da Federação. Descrer
nos laços de fraternidade e unidade nacional.
Ouça o honrado Presidente da
República as minhas palavras.
Reexamine o problema com a elevação, a nobreza e o patriotismo
dos grandes homens. Sou um simples matuto, meio desajustado no
polimento do asfalto.

o

Sr. Fernandes Távora -

Ao

contrário, V. Exa. é um grande
nordestino, que compreende per:reitamente os problemas daquela
região. Ninguém melhor que Vos.
sa Excelência para os explanar.
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO - Obrigado pela generosidade de Vossa Excelência.
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O Sr. Fernandes Távora ço-lhe a;penas justiça.

,j

j

I
.I
,J

Fa-

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO - Sou um nordestino que
sente na própria carne o bras.eiro
das sêcas .•Tenho com o meu povo
a comunhão na mesma desgraça.
l1: a afinidade caldeada no mesmo
oofrimento. Nesta hora o que penso é servir ao Govêmo que nos
quer servir. 11: ajudar ao Govêrno
que nos quer salvar. Não me interessa saber a quantos contrario,
nessa tomada de posição.
Consola-me a circunstância de
que não violento a minha• própria
consciência. Mesmo só, terei cumprido um dever - o dever de ser
útil ao Nordeste e ao Brasil. Era
o que tinha a dizer. (Muito bem!
Muito bem/ Palmas. O
orador
é cumprimentado).
O SR. PRESIDENTE- Tem a
palavra o nobre Senador Lino de
Mattos, por cessão do ilustre S·~
nador Miguel Couto.
O SR. LINO DE MAT.TOS

CLe o seguinte discurso) -Senhor

Presidente, a Agência Nacional informou que o Presidente Juscelino Kubitschek deu ordens expressas ao General Edmundo Macêd.o
Soarei! para não permitir que a
Companhia Siderúrgica Nacional
aumente o preço das matériasprimas para fabricação de peças
para caminhões e automóveis.
O povo sabe, por experiência na
própria carne que essas ordens
expressas não valem nada. São or·
dens desmoralizadas pelos antecedentes numerosos de outras ordens
desrespeitadas sem conseqüência
alguma.
Tabelamento de preços e congelamentos neste Govêmo têm sido
a;tos públicos de aumentos imediatos. l1: tiro pela culatra.
Repito conselhos que me permiti dirigir ao Chefe da Nação em
discursos anteriores, a fim de qu·e
as suas ordens sejam seguidas de

,,

,,'
I

'

~

providências duras e d.rásticaH
contra os desidiosos. Mande o primeiro Magistrado da Nação, apurar
com rigor, mas rigor rigoroso, ai·
guns caoos e demita, a bem do serviço público, os culpadoo, que a sl·
tuação se modificará. Modificará,
principalmente, se os grandes corruptos e corruptores derem com
os costados na cadela.
Vassouradas que varram
e machuquem

l1: preciso energia. Torna-se necessário mão de ferro para; ser
obedecido. Faça-o o Presidente
Juscelino Kubltschek que o povo
o aplaudirá. O povo exige e espera uma boa vassourada, uma limpeza em regra com vassouras de
fios de aço que varram e machu·
quem. Machuquem de doer e. de
não esquecer mais .
Elementos para slndicâncias, inquéritos e processos hã em quantidade. Vejamos no setor da Companhia Siderúrgica Nacional, isto
é, produção de ferros e chapas,
objeto das ordens presidenciais
expressas, as maroteiras que existem, forçando a elevação exagerada doo preços.
Aumento de 55 1/2% nas chapas
de ferro
Exibo para conhecimento do senado, mas particularmente do
Chefe da Nação, por Intermédio
do seu Ilustre Lider, o nobre Se·
nador Lameira Bittencourt, e seus
não menos ilustres colegas de liderança·, os Vice-Lideres, alguns
documentos apreendidos em postos de fiscalização e qu!J mostram o processo da roubalheira
pelo qual se força a: elevação dos
preços na base de 55 112 por cento
sõmente como conseqüência de
uma única "operação furto". (0

orador exibe os documentos) .
Estou-me referindo à operaçãofurto no setor de chapa'S de 5ide-

rurgia. Os documentos estão às
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ordens dos Líderes e Sub-Líderes
da Maioria nesta Casa, bem como
de todos os nobres Colegas. São
públicas-formas, autenticada·s por
tabelião, que provam a maroteira
do negócio.
O Sr. Jefferson de Aguiar Dá V. Exa . , licença para um aparte?
O SR. LINO DE
Pois não.

MAT~OS

O Sr. Jefferson de Aguiar - Solicitaria do nobre colega encaminhasse à Liderança da Maioria· a
documentação exibida, a fim de
que o senador Lameira Bittencourt, ou·, na sua ausência, o Senador Moura Andrade, o Senador
Vlctorlno Freire, ou mesmo eu, a
envie ao Sr. Presidente da República. Asseguro a V. Exa. que em
deC'orrêncla da denúncia, provi.
dênclas serão adotadas contra os
abusos que porventura ocorram
~sse é o propósito constantemen:
te manifestado pelo Chef·e do Go·
vêrno.

O SR. LINO DE MATTOS
Não esperava atitude diversa da
Liderança da Maioria. '!enho para mim, entretanto, que o simples
encaminhamento dos documentos
não resolverá. O Govêmo, à semelhança do seu procedimento no
tocante à exportação do café torrado, determinará a constituição
de uma comissão de homens responsáveis, para a apreciação dos
fatos.
O Sr. Jefferson de Aguiar -

Foi o que assegurei a Vossa Excelência..
.'
·~

O Sr. Lino de Matos - Propo.
nho-me, desde logo, a comparecer
perante essa Comissão, não só para
prestar depoimento pessoal, como
para oferecer os doC"Umentos que
venho exibindo da tribuna do se.
11ado.

O processo dessa operação turto
consiste na organização de firmas
testas-de-terra, cuja única finalidade é a de ser Intermediária entre a Indústria de automóveis e
os fornecedores de peças, como por
exemplo as chapas da Ola. Siderúrgica Nacional e de outras siderúrgicas.
Os documentos que exibo, devidamente conferidos por um Tabelião de Notas públicas, mostra como funciona a patifaria. Verlf!case pelas faturas, emitidas no dia
9 de março dêste ano, pela lnd.ústrla produtora de chapas laminadas que foi de 36 cruzeiros o preço, por qullo, dessa ma·térla-prlma vendida a firma testa-de-ferro. Esta firma, no próprio cl.la 9
de março faturou a mesma mercadoria para· a Indústria automobllfstlca nacional pelo preço de
56 cruzeiros o Quilo. Elevou o pre.
ço, em uma única operação, de
55 1/2 por cento. :tl:sse furto explica o preço dos automóveis.
A "testa-de-ferro" seau·er teve
o trabalho e a despesa de desembarcar a mercadoria na sua organização, trocar de· caminhões e
mandá-la à fábrica de automóveis.
A transferência das chapas de ferro fêz-se dlretament-e da Siderúrgica para a fábrica de automóveis,
conforme C'onsta da fatura, no pé
da qual vem a seguinte anotação
- "A presente mercadoria deve
ser entregue à ·rua tal, número
tanto" - exatamente o enderêço
da produtora do automóvel, e não
o da firma "testa-de-ferro", que ·
aparece, apenas, para justificar o
novo preço, já que é Impossível à
fábrica de automóveis comprar dlretamente cl.a Siderúrgica pelo
preço cl.e clnqüenta e seis cruzei·
ros. A firma ''testa.de-f·erro" compra por 36 e majora, na venda à
fábrica, para clnqüoenta e sela.
A fatura da· Indústria Siderúrgica para a firma "testa-d.e-ferro" é de Cr$ 663.480,00. A fa tura da firma "testa-de-ferro" para
a fábrica de automóveis é de Cru-
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assistência oficial da fiscalização
fazendária de Cr$ 368.520,00, numa compra pequeníssima de chapas laminadas para automóveis,
caminhões, jeeps etc. Multipliquese pelo número exato dêsses negócios e ter-se-ão bilhões de cruzeiros.
Exibo mais um outro punhado
de faturas pelas quais se constata sempre a mesma "operação furto" para obrigar a elevação

ào

custo das chapas na .base de 55 1/2
por cento.
Ausência governamental

i

I

II

.I
I

Em tais condições as ordens ex·
pressas do Presidente Juscelino
Kubitschek tomaram enderêÇo errado. A Companhia Siderúrgica
Nacional pode não majorar os preços da sua produção que os auto·
móveis e suas peças continuarão
aumentando, graças a completa
ausência do Govêrno FeàJeral que
faz ouvido de mercador aos que
apontam erros e fecha os olhos
quando, como nesta oportunidade,
são exibidas as provas materiais de
crime contra a economia popular.
Faço uma ressalva .para regis·
tra·r, mais uma vez, que o eminente
Vica-Lider da Maioria, Senador Jef.
ferson de Aguiar, está de ouvido
alerta e atento, dando-me a honra
de informar que vai tomar providências.
O Sr. Jefferson de Aguiar- Per·

m.ite V. Ex.a outro aparte?

O SR. LINO DE MAT.TOSCom muito prazer.

O Sr. Jefferson de Aguiar -

V.

Ex.a está sendo injusto. O Govêr.
no não faz ouvidos de mercador
às suas denúncias, antes as recolheu. Serão baixadas, aquelas
determinações que a lei permit•e ao
Presidente da· República, inclusive
a constituição· da comissão de inquérito. a que se reportou o nobre

.

\

colega há poucos momentos, ·pará
a apuração das noticias relaciona·
das com o café solúvel. Devo acen·
tuar, também, quanto à denúncia
que V. Ex.a formula, que o Govêr·
no não tem ingerência alguma
na Companhia Siderúrgica NaciO·
nal, SOciedade Anônima, com ad·
ministração própria, cujos Direto·
res têm deveras a· cumprir. No to·
cante à firma "testa-de-ferro",
nenhum Membro do Govêrno está
envolvido na operação a que aludiu o eminente senador por São
Paulo. Pod,e V. Ex. 11, ficar tranqüllo. A Lidierança da Maioria C'O·
laborará em quaisquer denúncias
de mazelas porventura praticadas,
neste Pais, envolvendo, direta e ln·
dir>etamente ou mesmo sem qual·
quer relação, o Govêrno, para que
a verdade seja apurada e punidOs
os responsáveis, de acôrdo com as
leis vigentes. Deve o nobre cole·
ga ac•entuar, portanto, que a Lide·
rança da Maioria está sempre aten,
ta às denúncias de V. Ex.11, porque
se preocupa, tanto quanto o Go·
vêrno Fed•eral, em observar os pre·
celtas lega.fs que regulam o comportamento dos homens na oocie·
cl.ade.
O SR. LINO DE MA'.l'!!OS- P·ermita V. Ex.s corrija um equívoco
do nobre col·sga. Na denúncia que
formulo não aparece, como acusa•
da, a Companhia Siderúrgica Nacional. Apenas lhe faço referência porque· a Agência Nacional
transmitiu, ontem, a notícia oficial
de que o Presld•ente Juscelino
Kubitschek dera o:rdem expressa
ao General Edmundo de Maced-o
Soares para não aumentar os preços dos produtos daquela organl·
zação. Louvando·me nessa "Nota"
proonunclel meu discurso, afirmando que a ordem teve enderêço errado. A Companhia Sid.erúrglca
Nacional, ao que sei, até o .mo·
inento, nenhuma ingerência ou lnterferência tem no pr·ocesso que
classifico "operação furto". Vendeu ela · seus proodutos a firmas
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que se organiza-ram com o objetivo especifico de furtar. Em se·
guida, essas firmas os revenderam
à indústria de automóveis, auferindo margem de lucro que, nos
casos por mim citados, atinge a
55,5 por cen~o. Afirma, entretanto o nobre Senador Jefferson de
Agwar que são firml~S ~articul~
res com as guais o Governo nao
~ entendimento e não pode interferir.
O Sr. Jefferson de Aguiar -

v.

É

Exa. quem afirma a impertinência da ltilputação e a improcedência da àcusação que formula
contra o Govêrno, •eis que houve
operação mercantil entre duas emprêsas particulares, sem o conhecimento da própria Companhia Siderúrgica Nacional e, multo menos, do Executivo.
O SR. LINO DE MAT.TOS - É
outro equivoco do nobre Vice-Lider
da Maioria nesta Casa.
O Sr. Jefferson de Aguiar - Não
há equivoco de minha parte.
O SR. LINO DE MA'J.'!l'OS Conforme estou informando a Vossa Excelência, à Casa e à Nação,
os documentos que exibo foram
apreendidos nos Postos de Fiscalização do Govêrno.
·,

o Sr.

Jefferson de Aguiar-

En~

tão o Govêrno tomou providências,· apreen~ndo a documentação
relativa à operação.

O SR. LINO DE MA'I':'I',OS Os fiscais elo Govêrno sabiam,
portanto, qu~. havia furto organizado; e atingiu a tais proporções
e os lnteres~ados dão tão pouca
importância ~ autoridades governamentais, que não se incomodam
calam êsses ~ocumentos em mãos
de particulares, por saberem que
nada, absolutamente nada lhes
acontecerá. ''rrudo ficará como
dantes, na Casa de Abrantes".

o

Sr. Jefferson de Aguiar -

concede-me v. Exa. outro aparte?
O SR. LINO DE MA'IITOS
Com multo prazer.
O Sr. Jefferson de Aguiar -

É

equivoco de V. Exa. ; e a afirmativa me parece vã. V. Exa. faz
a denúncia e ao mesmo tempo formula a defesa do Govêrno, demonstra·ndo que a Companhia 81der'úrgica Nacl)onaJ, mantém os
preços das chapas e que uma emprêsa particular, sem nenhuma relação com o Govêrno ...
O SR. LINO DE MA'l1TOS ·Há outra história da Companhia
Siderúrgica Nacional, que irei con-

tar.'
O Sr. Jetferson de Aguiar -

l

...

teria· comprado essa mercadoria e
revendido à indústria automobllfstica oom lucros excessivos. l!: uma
operação mercantll entre duas sociedades, que o Govêrno não pode
impedlr se realize. V. E_xa. afirma também, proclamando a ação
governamental, que foram as autoridades da fiscalização do Govêrno que apreend.eram êsses documentos, e V. Exa. em decorrência dêsse ato governamental,
teve ensejo de verificar o lucro
excessivo da operação entre uma·
emprêsa particular e outra sociedade particular. É operação mercantil que deve ser apreciada e
contida pelo Govêmo depois de
comprovada a realização a que.
alude V. Exa; comprovação feita,
aliás, pela fiscalização do Poder
Executivo. Verifica V. Exa. que a
imputação não pode ser feita, tão
pouco ao Govêrno Federal.
o Sr. Presidente da República
determinou à Companhia da qual
a União Federal é acionista, que
os preços não fôssem elevados, e
não o foram. Uma emprêsa particular concessionária, porque te·
nha cotas ou· por outros motivos
para adquirir detemlnado número

'i

I
J

!

l•'

;
!

I
.I

'

-533:de laminados da Siderúrgica Naclonai, revendeu a outra entidade
particular com lucros excessivos ..
Devo acentuar também que o preceito constitucional que veda o
abuso do Poder Econômtco não é
self e:xecuttng, exige regulamentação. Elaborada na . Cê.mara. dos
Deputados por uma Comissão es.
peelal, consta de projeto de lei
em tramitação naquela Casa do
Congresso. V. Exa. conhec,a perfeitamente a luta terrível que até
hoje mantém o Govêrno America·
no com trusts, cartéis e holdings,
impossibilitando ao Govêrno Federal tomar certas atitudes, em virtude do regime constitucional Vi·
gente. Por conseguinte, reafirmo
que o Govêmo Federal apreciará a
denúncia de V. Exa .. e, natural·
mente, já a apreciou através de
denúnela dOs fiScais do Ministério
da Fazenda. Evidentemente, o Se·
nbor Presidente da . Répúbl·ica po.
derá. ter atuaçã.o capaz de conter êsses procedimentos prejudi·
cials à economia nacional, mas
êles não · podem ser tolhidos na
sua formulação inicial de manei·
ra drástica, sob pena de ser o ao.
vêrno acoimado de estar exercitando o Poder ditatorial acima
das atribuições oonstltucionais.

O ·SR. LINO DE MA~TOS - O
nobre Senador Jefferson de Aguiar
acena com uma esperança de que
o Govêrno tomará providências.
Todavia, ao mesmo tempo, traz ao
meu espírito o desânimo completo,
porque sustenta que o ~vêrno
nada pode fazer, por se tratar de
firmas particulares que compram
o ferro -por Cruzeiros 36,00, vendemno por cruzeiros 56,00 e ganham
55,5 por oento. Aumentam o pre.
ço dos automóveis, e o Govêrno
nada pode fazer.
O ~r. Jefferson de Aguiar- O

Govêmo irá apreciar o fato, para
coibi-lo.

O SR .. LINO DE :MAT.l'OS Naturalmente o em.lnente Vlce-L1der Jefferson de Aguiar está esquecido da Lei n.0 1.531, de 1951,
que regUla o problema da usura.,
de exploração, dos luC'l"os llicitos
e dos lw:ros extraord-Inários.
O Sr. Jefferson de Aguiar-Existe, também, a Lei de Econo-

mia.

·
O SR. LINO DE MATTOS Não precisamos reformar a. Constituição. Não hã necessidade de
leis novas. O Govêmo da República está habilitado com leis magnificas, drásticas, duras, ásperas.
O Sr. Jefferson. de Aguiar -

Parcialmente habilitado. Não dis.
põe dos instrumentos necessários
para lutar contra os trusts, holdings e cartéis.

O SR. LINO DE MAT.TOS Basta aplicá-las com rigor. Pode
alguém compreender que os ho..
mens responsáveis pelo setor da
f.isca.lizaçã.o enoon trem documentos como êste? (0 orador exibe
documento).
. O Sr. Jefferson de Agutar - Nobre SenadOr, foi a própria fiscalização que apreendeu essa documentaçã.o . ·
O SR. LINO DE MATTOS Afirmei que forap~. apreendidos
num pôs to de fiscalização.

· o

Sr. Jefferson de Aguiar V. Exa. é quem fêz a. afirmativa

perante o SenadO.
O SR. LINO DE MA'!"l'OS Os documentos, porém, não foram
apreendidos p·ela fiscalização.
O Sr. Jefferson de Aguiar V. Exa. dec:larou ao Plenário que

a Fiscalização apreendera a do..
eumentaçã.o, tanto que V. Exa.
tem. pública-forma em mãos.
O SR. LINO DE MATTOS São documentos apreendidos no

-!H~:,

de flSeallzação; mas nAo '.fo.
ram apreendidos pela fiscalização
do Govêmo Federal.
O Sr. Jefferson de Aguiar- Co·
mo se conceber, então, que êsses
documentos não autenticados permitissem a extração de públicaforma?
põsto

O SR. LINO DE MAT:tOS Nobre Senador Jefferson de
Aguiar, nós temos, no Brasil, para
tormentó dos homens que trabalham no comércio e na indústria
diversas fiscalizações; a municipal, a estadual, a federal, ao de
Institutos, como o IAPI, IAPETEC
IAPCs etc. Declaro a V. Exa. que
êstes documentos foram apreendidos num pôsto de tiscaUzação,
mas não pelos fiscais do Govêrno
Federal.
Da-i a razão do meu discurso, da
necessidade de que o ·Sr. Presidente . da República determine
abertura de inquérito e sindlcãn·
elas, a tlm de apontar .os responsá·
veis e metê-los na cadeia, ou demiti-los, a bem do serviço públlco,
se forem funcionários.

O Sr. Jefferson de Agular -

Permite V. Exa; outro aparte?
O SR. LINO DE MA'ITI'OS
Pois não.
O Sr. Jefferson de Aguiar

ao Sr. Presidente 'da Repó:bllca e
tomadas as providências· indispensáveis à contenção dêsses abusoa.
Se o Govêrno não possuir essa documentação, nenhuma providência
poderá adotar; e V. Exa. apenas
têz referência .à públlca.-torma em
seu poder, sem dela nos dar . conhecimento. Não enunciou V.
Exa. tampouco, os pormenores indispensáveis ao conhecimento da
verdade, tanto que não diz quem
· apreendeu os documentos. . nem
forneceu os elementos relaciona.
dos com as emprêsas particulares
envolvidas nessas operações mercantis.
O SR. LINO DE MAT.l'OS ;_
Nobre Senador Jefferson de Aguiar
repito o que afirme! há instantes:
tome a Liderança da Maioria nesta Casa a lnlclativa de constituir
uma comissão parlamentar de inquérito ou de solicitar do Primeiro Magistrado da Nação que a
componha com elementos responsáveis da. administração pública, e
serei a primeira pessoa a campa.
recer e fornecer os· docuíbentos e
os pormenores, desde que a inten·
ção, o propósito governamental ae.
ja, efetivamente, apurar ·as Irregularidades e castigar os culpa·

elos.
-

O .Sr. Jefferson de Aguiar- SelO·á sempre, senador Llno de Mat.
tos.

Devo acentuar que não detendo
absolutamente essas operações.
Evidentemente, a COmpanhia SiO SR. LINO DE MA'Ifl'OS derúrgica Nacional deveria opera·r Aguardo providências patentes,
diretamente com as emprêsas au. práticas e objetivas nesse senti~
tomobUistlcas, mas verifica o emi- do. Nada resolve a troca de car·
nente Colega, que se apreendidos tas. O Sr. Ministro da Fazenda
os documentos pela fiscalização fe· é cidadão cavalheiresco, gentzedera! ou por qualquer outro ór- m4n, escreye atenciosamente, mas
gão governamental, logicamente o nada disso traz llQluções. Ficamos
fim que collmamos é uma repara- ·no dominlo da literatura, da cor·
ção integral daquilo que julgamos respondência., de palavras bonitas,
Uicito ou abusivo. Dai meu apê- delicadas e hábeis. O povo· quer
lo inicial para que V. Exao. re- saber do resultado das denúncia!
metesse à Liderança. da Maioria a que fo1'1llllllo. Invento coisas ou
documentação que se encontra· em realmente estou estribado em fatos
seu poder para ser encaminhada concretos e positivos?
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Dai as providências que tomo,
através dos requerimentos de ln·
formações.
·
Sou multo grato, repito, ao Sr.
Ministro Lucas Lopes pelas suas
cartas, mas quero, de acôrdo com
o art. 13, número 4, da Lei Federal n. 0 1.079, de 1950, que regula
os crimes de responsabllld.ade, respostas a- meus requerimentos de
informações, para, como mandatário do povo, agir em funcão do
mandato.
·
Neste caso é a mesma coisa. Requererei Informações para complementar de maneira prática meu
discurso.

1
l
l

Liderança solicitará idênticas informações e es~larecerã o Plenário
a- respeito das transações a que se
refere o eminente Senador Llno de
Mattos.
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O Sr. Jefferson de Aguiar -

A

O SR. LINO DE MATT.OS Aguardo-as com satisfação.
O Sr. Fernandes Távora - Permite V. Exa. um aparte?

O SR. LINO DE MATT.OS
P·ols não.
O Sr.

Fernandes Távora

Acredito sinceramente na veracidade dos fatos que V. Exa. traz
ao conhecimento do Senado.

ca Nacional, General Edmundo
Macedo SOares, não tem conhecimento dessas Irregularidades. t
homem de alto pa·triotismo, de aifio c'ivismo e de honeBJtidade a
tôda prova.
O SR. LINO DE MAT:rOS O nobre Senador Fernandes Távora lerá amanhã, com vagar, o meu
discurso e verificará que não hã
qualquer referência que coloque
em. suspeita· o nome do General
Edmundo Macedo Soares.
O Sr. Fernandes Távora - Não
fiz essa afirmativa. Expressei apenas minha admiração ao ilustre
cidadão que d.lrige a Companhia
Siderúrgica· Nacional.

O SR. LINO DE MATTOS -

Em outra oportunidade tratarei do

problema de fornecimento dos produtos da- Companhia Siderúrgica
Nacional, a fim de demonstrar à
opinião pública as dificuldades
que encontram aquêles que dese.ia,m adauirir matéria-prima naquela· organização Industrial.
Provarei com dados positivos e
concretos que nesse setor, malgrado a honestidade lnd.lscutivel do
General Edmundo de Macedo Soa:res. há também um. grupo de privUeglados que consegue chapas na
Companhia. Siderúrgica Nacional .
Se-

O SR. LINO DE MAW.OS Os documentos estão aqui. (0
orador os exibe).

O Sr. Fernandes Távora rã lamentável.

O Sr. Fernandes Távora - Sei
que V. Exa. é Incapaz de fazer ar·
giilção contra o Govêrno ou quem
quer que seja, sem provas.

A organização vende por preço ta-

O SR. LINO DE MAT:I'OS Multo grato.
O Sr. Fernandes Távora -

Hã,

porém, um ponto a rspelto do
qual -desejo dar minha opinião
sincera e clara-, como sempre; acredito que o Ilustre e digno Presidente da Companhia Siderúrgl-

O SR. LINO DE MA'ttOS _:_
belado. não cU.scuto; mas desde o
Instante em que o caminhão
transpõe a sede da compa,nhia·, a
mercadoria que está no caminhão
começa a aumentar de preço a cada qullômetro rodado, não em
função da: distância, mas da ganância daqueles que tiveram o privilégio de conseguir as chapas. 1:
outro aspecto do problema sôbre o
qual não desejo, nesta oportunidade, aprofundar-me.

-538O Sr. Fernandes Távora - Ain-

da assim acredito que seja feito
à revoeUa. do Presidente da Companhia Siderúrgica Nacional.

. O SR. LINO DE MAT.I'OS Sr. Presidente, dou razão ao Govêrno Federal por não se interessar multo em descobrir as marotelras que se reglstra.til em quas·e
todos os setores - · e mais particularmente no da. indústria automobllistica. nacional - pois quem
abre os jornais verifica que boa
parcela· da opinião pública habituada a ler apenas determinados
órgãos da nossa Imprensa, nem
sequer fica sabendo que ocupei a
tribuna do Senado da República
para provar, materialmente, com
dados concretos, com documentos
conferidos por tabelionato público, que nas barbas g·overnamentals Individuas cujo lugar seria o
xadrez, furtam, oficialmente, e têm
cob-ertura não apenas de autoridades públicas, mas pela omissão
'de certos jornais, incapazes de
compreenderem a extensão dêsses
crimes e as suas futuras conseqüências no ânimo popular.
Apesar das armas podet>osas dos
que ma·nobram bilhões de cruzeiros frente à pobreza dos recursos
de que disponho, consistentes nesta tribuna do Senado da República e na disposição· para. a. luta,
continuarei esperançoso de uma.
melhor compreensãoo, principalmente por alguns jornais que confundem esta minha campanha, entendendo-a como guerra à indústria automobllistica nacional.
Não é o meu propósito. Sei que
a. unanimidade dos Colegas é, co.
mo eu, .entusiasta da implantação
da Indústria automobllistlca naclo.
na!.
Desejo, isso sim,. Isolar os gatunos, que querem viv-er na. garupa
dêsse empreendimento patriótico,
dos verdadeiros honestos e decentes capitães dessa indústria que
será vitoriosa malgrado tudo isso.
Não acredito possa qualquer dos

colegas levar.me a palma no entu·
siasmo por essa indústria.
.
Minha· guerra é aos gatunos que,
na garupa dessa indústria, procuram fazer negociatas como essa, organizando firmas "testa.deferro", com o objetivo único e exclusivo de encarecer produto que
pode e deve ser vendida ba·rato
ao nosso povo.
O Sr. Fernandes Táv01'a- Vos· ·
sa Excelência está prestando um
grande serviço ao Pais.
O SR. LINO DE MAT.l'OS Qual a razão de um automóvel
pequenino, que na Europa custa
cêrca de cento e vinte mil cruzeiros, ser vendido no Brasil por seiscentos, oitocentos, mil e até um
milhão de cruzeiros?

O Sr. Padre Calazans - o privlléglo é dado em favor do Pais e

nãoo de mela dúzia de cidadãos.

O SR. LINO DE MAT:l'OS Sim; o privilégio teria que ser exclusivamente em favor, do Pais,
vale dizer - como bem frisa o
eminente Senador Padre Calazans
- em beneficio da coletlvldade;
nunca; como está ocorrendo, con.
forme a documentação que apresento.
Sr. Presidente, para terminar:
proponha-me a comparecer à comissão de inquérito, a fim de pro·
var a desonestidade praticada, sob
o pretexto de amparo à Indústria
nacional de automóveis. (Mutto'

bem,· mutto bem> .

O SR. PRESIDENTE - Conti"'
nua a hora do Expediente.
Tem a· palavra o nobre Senador
Paulo Fernandes terceiro orador
insclto.

O SR. PAULO FERNANDES -

( •) - Senhor Prestdiente, nãoo faz
multo tempo, pretendi apresentar
à consideração do Congresso Na(*) -

Nno foi l'tvlsto pelo orador;
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clonai, emenda constitucional que
visava a alterar a composição do
conselho Nacional de Economia·.
Nessa proposição, da qual cheguei a distribuir cópias aos nobres
colegas, para que a estudassem
com vagar, dispunha também sôbre a inclusão no Conselho, dos
ex-Presidentes da República, como membros naturais; também
determinava o aproveitamento de
representantes dos órgãos de
classe de âmbito naclona·l, com
atlvldade expressiva na economia
brasllelra.
Meu propósito não chegou a concretizar-se, pois fui informado de
que a Câmara dos Deputados, que
a principio pretendera arquivar
proposição semelhante, de autoria
do nobre Senador Gilberto Marinho - a qual obtivera·, em segun.
da discussão, nesta Casa, a unanimidade dos votos dos Srs. Senadores - iria aprová-la e, conseqüentemente, a matéria voltaria ao Se•
nado para a vota-ção final.
Destarte, Sr. Presidente, resolvi alterar minha proposição inicial, no sentido de emendar a nos·
sa Constituição - e ela já obtivera, Inclusive, o número necessário de assinaturas indlspensável
à sua apresentação, para transformá-la em projeto de lei ordinário,
já agora excluindo a participação
no Conselho Nacional de Economia dos ex-Presidentes da República, embora mantidos na essencla, 10s propóSitos ~e llÜI.que~a
ocasião me levaram a apresentar
ao estudo do Congresso aquelas
medidas.
Quando, Sr. Presidente, propunha eu a Inclusão dos ex-Presidentes da Repúbllca em órgãos
de âmbito nacional, que representassem atividades econômicas do
Pais não tinha qualquer Intuito
politico. Visava, antes, prestigiar
a ação do Conselho Nacional de
Economia, que considero, até o
presente - sem emba·rgo das personalldades que o Integram, de ai-

ta capacidade, e de grande conceit.o, verbt gratta a inclusão, ainda ante-ontem feita, por proposta do Poder Executivo, do nosso
ex-colega, Senador Júlio Leite,
sem expressão quando se pronuncia, espontâneamente, ou quando
é chamado a opinar sôbre problemas de alta relevância econômi·
ca.
Mister .se toma seja essa Organização integrada por elementos
de gr~de representação, que lhe
transfiram prestigio delegado; e
não vejo melhor forma de fazê-lo
senão incluindo, obrigatoriamente,
entre os conselheiros, pelo menos
repr~entantes das três Confederações existentes no Pais; a Confederação Nacional do Comércio,
a Confederação Nacional da In-.
d.ústria e a Confederação . Rural
BrasUeira.
Dai por que, Sr. Presidente,
apresento à consideração do Senado o projeto que altera e dá noVIIi redação ao art. 3.0 da Lei nú·
mero 970, de 16 de dezembro de
1949, que vai assim redigido:
"Art. 1.0 o art. 3.0 da Lei
número 970, de 16 de dezembro de 1949 passa, a vigorar
com a seguinte redação: ··
"Art. 3.o o Conselho Nacional de Economia compõese de dezoito conselheiros, nove dos quais representantes
da Confederaçio Nacional da
Indústria, Confederação Naclonai do Comércio, Confederação Rural BrasUelra, todos
de notória competência em
assuntos econômicos, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a
escolha pelo Senado Federal.
§ 1.o Cada Confederação
apresentará ao Presidente d.a
República relação de nove nomes, para escolha de três representantes".

o projeto ·limita-se, a seguir, à
repetição dos parágrafos que já
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constam do art. 3.0 da lei men.
clonada. Acompanha-o a justificação e em anexo, relação da legislação nêle mencionada.
Estas, Sr. Presidente, as palavras que desejava pronunciar, ao
passar às mãos de V. Exa. a pro.
posição que altera· o Conselho .Nacional de Economia. (Muito bem.
Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE- Sôbre a
mesa requerimento do nobrl!l Senador Llno de Mattos.
É

lido e deferido o seguin-

te
REQUERIMENTO

N.o 124, de 195:1

dessa Comissão e quais êsses elementos?
7. o Qual a quantidade de "Oleum" importado pelo IBC e quanto
custou?
8. 0 A que preço é vendido o
"Oleum" aos cafeicultores?
9. 0 As conclusões da "Comissão de estudos contra a geada"
foram favoráveis ao aparelho
"Bessler"; por que foram adquiridos os de marca "Dina Fog Senior"
e Dina For Jr."?
10. Elementos do IBC experimentaram em caráter oficial êsses
aparelhos?
11. Quando foram feitas essas
experiências e onde estão publicadas as conclusões?
12. Quantos aparelhos, marca
por marca foram adqulrlctos?
13. Quantos aparelhos, marca
por marca, foram vendidos?
14. Quantos aparelhos, marca
por marca, existem em estoque e
onde estão guard.ados?

Sr. Presidente.
Requeiro à douta Mesa. seja solicitad·o ao Exmo. Sr. Ministro da
Fazenda se digne presta·r, por Intermédio do Instituto Brasileiro do
Café, as Informações enumeradas
Sala das Sessões, em 26 de maio
abaixo e relativas às experiências
de
1959. - Ltno àe Matto~.
com geractores de neblina p111ra
combate à geada.
O SR. PRESIDENTE - Vai ser
1 .o :S: exa to que custou cêrca de lido
parecer chegado à Mesa .
600 milhões de cruzeiros a última
experiência para combate à gea1!: lido o seguinte
da no norte do P111raná, incluindo-se o preço dos aparelhos utiliPARECER
zados?
N.O 188, de 1959
2.o A conta de que verba correu a despesa com o combate à
Redação Final ào Projeto de
geada no Paraná?
Resolução n. 0 9, de 1959, que
3. o Quanto gastou o me e o
concede excmeraçdo a Adolpho
próprio Ministério da Fazenda
Pere2.
com o contingente do Exército
movimentado até o Norte do PaÃprovãão-;-ãein emenda, o Pro·
raná para as experiências dos apa- jeto de Resolução n. 0 9, de 1959,
relhos de fumaça Bessler de pro- de iniciativa desta Comissão, apre·
priedade do Govêrno Federal?
sentamos, a seguir, a sua Redação
4. o Quanto ga:stou o IBC com a Final.
Comissão enviada à Alemanha para assistir demonstrações com os
Resolução
aparelhos "Solo"?
O Senacto Federal resolve:
5. o Quais as conclusões a que
chegou a referida Comissão?
Art. 1.0 :S: concedida exonera6. o Qu111l o critério para a esco- ção, a pedido, do cargo de T.aquilha dos elementos componentes grafo, classe "N", do Quadro da

;
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&ee!etarla do Senado ·Fec:Jeral, a
Ad.olpho Perez.
.
Art.· 2.0 Esta resolução ·entra.
rá em 'Vigor na data de sua publJ..
cação.
.
Bala da COmissão Dlretora, em
.. de maio de 1959. - Filtnto Mill·

ler. ~ Cunha Mello. - Gilberto
Marinho. - Novaes Filho.

O SR.. PRESIDENTE ,;_·Há. requerimento que vai ser lido;· ·
11: lldo·e aprovado o· seguinte
III:Ql1IIIDO:N'l'O

N,O 125, de 1959

NOB têrmos dos arts. 211, letra
P e 315 · do Regimento . Interno,
requeiro dispensa de publicação
para a imediata discussão e votação da R.edação Final do PrOjeto
d.e Resolução n.0 9, de 1959, que
concede exoneração a Adolpho pe;
rez, do cargo de Taqufgrato, classe N, do Senado Federal.
Sala daB sessões, em 28 de maio
de 1959. - Ltno de Mattos.

I
•

O SR.. PRESIDENTE - Em discussão a R.edação Final de que
trata o requerimento que . acaba
de ser aprovado. .
Não havendo quem faça uso da
palavra, encerro a d4SC'USsão.
Em votação.
Os Sra. Senadores que. aprovam
a R.edação Final, queiram conservar-se sentados. <Pausa>.
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

(Pausa>.
'

I

Vai. ser lido outro requerimento.
.É

lido e aprovado o seguinte
REQUE:RIW:NTO

1

N.0 126, de 1959

I
\

Nos têrmos do art. 212, letra g,
do Regimento Interno e. de acõr-

1!1

do com a tradição desta Casa, re.

. queremos. que nio se: realize sessão do Senado nem funcionem os
seus Ser'Viços Adm1nistra.tivos no
dia 28 do corrente; consagrado a
comemorações litúrgicas da mais .
alta algniticação para. os sentimentos religJ.o.sos da maioria do povo
bra.sileiro. .
·
.
Sala das Sessões, em. 26 de maio
de 1959. - Gilberto Marinho. CUnha Mello. -Jorge Maynard.

- G1ddo MornUn . .
O SR.. PRESIDENTE - Sôbre a
mesa projeto de. lei.

11: lldo e apoiado o seguinte
PROJETO Dl!l LEI 110 SENADO

N.o 20, de. 1959 ·
Altera e dá nova redagão ao ·
u.rt. 3.o da Lei n.o 970, de 16·
de dezembro de .1949 ..

O Congresso.Na.clonal decreta:

Art. 1.o o art. 3.0 da Lei 970,
de 18 de dezembro de 1949, passa
a 'Vigorar com a seguinte redaçãó:
"Alt. 3,0 O· ~lho Nacional
de Economia compõe-se de dezoi·
-to conselheiros, nove dos .quais representantes da Confederação .1fa,
clonai da. Indústria, Confederação
Nacional do Comércio, COnfederação Rural BrasUelra, todos de notória competência em assuntos
econômleos, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada .a escolha pelo Senado Federal. .
§ 1.° Cada Confederação apresentará., ao Presidente da República, relação de nove nomes, para escolha de três representantes;
§ 2.0 A Investidura nô cargo de
conselheiro é incompatfvel com o
exerefc1o de. qualquer outra .fun-.
ção públlCIII. e. durará. clnco ano8.
§ 3.0 Oa membros do Conselho
perceberão, mensalmente, quantia .
correspondente. aos vencimentos
dos ministros do Tribunal de Con.
tas da União.
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I 4.o Os Ministérios designarão
representante junto ao Conselho,
para as sessões que tratarem de
assunto do seu lnterêsse, com .direito a participar dos debates.
Art. 2. 0 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, e
revoga as disposições em contrário.
Justtficação

A Constituição vigente institui o
Conselho Nacional de Economia,
com Incumbência de "estudar a
vida e.conõmica do Pais e sugerir
ao poder competente as medidas
que julgar necessárias." <nota número·l).
Não há negar, porém, que se
tra·ta. de órgão completamente de·
sajustado dentro da máquina estatal brasileira, de vez que se encontra impossibilltado de exercer
qualquer atuação objetiva. -Para
tanto concorrem, de um lado, o
nosso sistema constitucional
não admitindo · a existência de
qualquer órgão que interfira na
competência dos três poderes -,
e, do outro, a composição do próprio CoDBelho, cujos membros têm
sido simplesmente escolhidos dlretamente pelo Presidente da Re·
pública, multo embora recrutadoa
entre cidadãos de notória competência e mediante anuência prévia do Senado.
Tem-se limitado, assim, o atual
Conselho Nacional de Economia, à
divulgação de conceitos doutrinários ou de oplnlões Isoladas de a;l·
guns .estudioSos dos problemas econômleos, sem maiores conseqüên·
elas para os rumos da administração do Estado.
Reconhecida a imposslbUidade
presente, de se alterar o quadro
constitucional, no que importa à
liberdade de ação dos Poderes Le·
glslativos e Executivo, urge conce.
der maior reper.cussão às sugestões
apresentadas pelo Conselho Nacio·
n!'l de Economia, o que fàcilmebte será alcançado desde que

seja o órgão integrado de elementos
capazes de transmitir além da experiência adquirida no exerciclo
de elevadas funções públicas,
também o pensamento dos. seto.
res privados que mais concorrem
para ·o desenvolvimento econômi·
co da Nação.
Aliás, nunca será demais real;
ça.r a valia de um organismo que,
pelo prestigio de seus membros,
pessoal ou delegado, disponha de
suficiente expressão e autoridade
para "estudar a vida econômica do
Pais e, por iniciativa própria ou
por solicitação dos poderes públicos, opinar sôbre as dlretrizes da
politica económica nacional, Interna ou externa, e sugerir as medlda;s que julgar necessárias".
(Art. 2.o, da Lei n. 0 970, de 16
de dezembro de 1949) .
A propósito, vale recordar Carlos Maximiliano em seus Comentários à Constituição B~asilelra de
1946, quando ao se refirir ao Conselho Nacional de Economia, lamenta; que "não hajam .dado ao
IDBtituto maior amplitude, cria~·
do aqUilo que excelente serviço
prestou ao Brasil Império, o Conselho de Estado". (nota n. o 2) .
E, Indo adiante em suas considerações, afirma ainda o emérito
comentadsta que "pode e deve,
o Congresso, preencher a lacuna,
en1bora com aumento de despesa:
ao lado das Câmaras e do Executivo, funcionaria um conclave de
jurisperitos e economistas, homens
práticos .de administração, orientadores e consultores máximos dos
governos".
Foi o que se verificou, recenteDlente, com a reforma constitucional francesa, ao n1anter o antigo "Conselho Econômlco e Social", .e ao ampliar as suas atribuições através da lei orgânica
de 29 de dezembro de 1958, que fixou o nún1ero de seus membros em
205 (duzentos e cinco), recrutados entre as mais diversas atlvidades econômicas e .sociais
.
.daque-

t~
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la grande comunidade democrática. (nota n. 0 3).
o presente projeto, completando
embora o pensamento dos · elaboradores da nossa Carta Magna,
não atinge a amplitude preconizada por Carlos Maximiliano, ou a
generalização estabelecida pelos
leglsladores franceses. As únicas
inovações apresentadas estão contidas no corpo do art. 3. 0 e seu
parágrafo 1.o, que elevam o núme.
ro de conselheiros, de 9 para 18 a
fim de permitir 81 inclusão de
representantes das atlvidades econômicas de maior expressão no
Pais.
Os demais parágrafos (2. o, 3. o e
4. O) repetem disposições d.a lei em
vigor e são aqui apresentados apenas para atender à necessidade
de receberem nova remuneração.

,.i
I

r
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Sala das Sessões, em 26-5-59.
-

PaUlo Fernandes.

LEGISLAÇAO MENCIONADA NO
PROJETO DE LEI N. o 20, DE 1959
Nota n.o 1
Art. 205 da Constituição
Federal.
b) Lei n.o 970, de 16 de dezembro de 1949.
c) Lei n. 0 2.696, de 24 de dezembro de 1955.
lt) Lei n. 0 3.272, de 30 de setembro de 1957.
Nota n.o 2
a> Arts. 137 a 144 da Constituição do Império Brasileiro.
b) Lei n. 0 234, de 23 de novembro de 1841.
NotSI n. 0 3
a> Arts. 69, 70 e 71 da Constituição da República Francesa.
b) "Ordonance" n.o 58·1360, de
29 de dezembro de 1958.
1-a - Art. 205 da COO!Stituição Federal:
Art. 505. Jilinstituido o Conselho
Nacional de Economia, cuJa· organização será regulada em lei.
§ 1.0 Os seus membros serão no.
meados pelo Presidente da Repú-

a>·

bllca, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre
cidadãos de notória competência
em assuntos econômicos.
§ 2. o Incumbe ao Conselho estudar a vida econômica do pais e
sugerir ao poder competente as
medidas que julgar necessárias.
1-b - Lei n.o 970, de 16 de dezembro de 1949:
Dispõe sôbre as atrtbuições,
organ!aação e funcionamento
1to Conselho Nacional 1te Economfa.

Art. 1. 0 O Conselho Nacional de
Economia, instituido pelo artigo
205 da Constituição Federal, com
sede na Capital da República, é
órgão de iniciativa, sugestões e
conselhos.

Capitulo I
Das atrtbtdç6es do Conselho

Art. 2. 0 Incumbe ao Conselho
estudar a. vida. econômica do Pais,
e, por iniciativa própria ou por
solicitação dos poderes públieos,
opinar sôbre as diretrizes da politlca econômica· nacional, interna
ou extema., e sugerir as medidas
que julgar necessárias.
Parágrafo único. Para a. realização dos seus fins, o CoDBelho po·
derá adotar os métodos que · lhe
parecérem. mais adequados e requisitar aos órgãos de administração
pública a colaboração de que necessitar.
Capitulo II
Da organtaação 1to Conselho

Art. 3.o O Conselho Nacional de
EconomJa,o compõe-se de nove conselheiros, de notória competência
em assuntos econômicos, nomeados pelo Presidente da Repúb11ca,
depois de aprova.da a escolha. pelo
Senado Federal.
§ 1.o A investidura do cargo dil
conselheiro é lncompativel com o

...

'
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exerclcio de quálquer outra run.
ção pública e durará cinco anos.
§ · 2. o Os membros do Conselho
perceberão, mensalmente, os vencimentos de Cr$ 15.000,00 (quinze
mil cruzeiros) , vedada a acumulação com qualquer outra função
pública ou autárquica.
§ 3.o A ajuda de custo de cruzeiros 6. 000,00 (seis mil ocuzeiros) ,
só será paga aos membros que residem fora da sede do conselho,
quando de sua investidura.
§ 4. o Cada Min1stério designará Uin representante para as sessões do Conselho, que tratarem
de assunto do seu interêsse, com
direito de participar dos debates.
Art~ 4.o O Conselho Nacional
de Economia elegerá presidente,
anualmente, Uin de seus membros,
vedada a reeleição.
Art. 5. 0 Os órgãos coletivos do
Conselho, exceto as Comissões Especiais, interromperão os seus trabalhos no periodo de 15 de dezembro de cada ano a· 14 de janeiro
do ano seguinte. ·
Art. 6.o As decisões finais do
Conselho .Nacional de Economia
serão tomadas em sessão plena
e prevalecerá sempre a opinião da
maioria absoluta.
Art. 7. o o Conselho Nacional de
Economia poderá instituir Comissões EspeCiais inéumbidas de opinar· sôbre problemas técnicos de
natureza especifica e nelas incluir
pessoas a êle estranhas.
Parágrafo único. Os serviços
prestados pelos membros de tais .comissões são considerados relevantes para ·o pais. ·
Capitulo m
. Do funcionamento do Conselho

Art. a. o O Regimento Interno do
conselho especificará as a:tribuições dos seus diferentes órgãos e
disporá sôbre seu funcionamento,
inclusive o das Comissões EspP.ciais.
·
Parágrafo único. O Conselho
Pleno, .as. Comissões Especiais e

outras que forem organizadas reunlr-se-ão regularmente em sessões
ordinárias, realizarão, porém, reuniões extraordinárias sempre que
o exigir o trabalho a seu cargo.
Art. 9.o Anualmente, até o dia
1 eLe dezembro, apresentará o Con.
selho ao Congresso Nacional e ao
Presidente da República exposição
geral da situação econômica do
Pais, conforme estudos que vier
realizando .
Capitulo IV
Disposições Gerais
Art. 10. Na constituição inicial
do conselho Nacional de Economia

cinco conselheiros serão nomeados
JlOr três anos e os demais por cinco, devendo constar da nomeação
de cada um dêles o período res~
tivo.
Art. 11. É o Poder Executivo
autorizado a abrir o crédito especial de Cr$ 1.500.000,00 (hum mllhão e quinhentos · mil cruz-eiros),
para atender às despesas com a
organização e 'funcionamento do
Conselho Nacional de Economia.
Art. 12. Dentro de 90 <noverital dias a partir 'de sua instalação,
o Conselho Nacional de Economia
organizará o projeto de orçamento e do quadro do seu pessoal, que
será · encaminhado ao Congresso
Nacional.
Art. 13. Considera·r-se-á extinto,
na data da instalação do Conselho Nacional de. Economia, o Conselho Flederal de Comércio Exterior, criado pelo Decreto n.0 24.429,
de 20 de julho de 1934.
§ 1.0 As dotações orçamentárias,
o pessoal, o materia-l e o arquivo
do órgão ora extinto serão incorporados no Conselho Nàcional de
Economia.
··
§ 2.o P~rmanecerão em exercício no Conselho Nacional de Economia, até ulterior deliberação do
seu Pr~sidente, os funcionários que
estejam servindo no Conselho Federai de Comércio Exterior.

Mi~'
I; .1
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Art. 14. São transferidos do
Conselho Federa:! do Comércio Ex·
terlor:
a> para o Ministério da Educação e Saúde, a Comissão de Ali·
mentação, criada pelo Decreto-lei
n.0 7.328, de 17 de fevereiro de
1945;
b) para a Carteira de Exportaçã,o e Importação do Banco do
Brasil, os serviços de contrôle de
exportação de gêneros alimentícios
e de llcenclamoento de despachos
dos produtos importados, de que
trata o Decreto-lei n.0 8.400, de 19
de dezembro de 1945.
Art. 15. O Conselho Nacional
de Economia inst:-;,lar-se-á dentro
de trinta dias após a· nomeação de
seus membros pelo Presidente da
República.
Art. 16. A presente lei entrará
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
. 1-c Lei n.o 2. 696, de 24 de dezem.
bro de 1955:
Modifica o § 2.0 do art. 3.o
da Lei n.o 970, de 16-12·1949.

l
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Art. 12. o § 2.o do art. 3.o da
Lei número 970, de 16 de dezembro
de 1949 (Dispõe sôbre as atribuições, organização e funcionamento
do Conselho Nacional de Econo·
mia) , passa a ter a seguinte reda·
ção:
"Art. 3.0 ••••••••••••••••••••••
§ 2.0 Os membros do Conselho
Naclona:l de Economia perceberão,
mensalmente, quantia correspondente aos vencimentos dos membros do Tribunal de Contas da
União".
Art. 2.0 Esta lei entrará em vi·
gor na data de sua: publicação.
Art. 3.o Revogam-se as disposl·
ções em contrário.
14 Lei n.o 3. 272, de 30 de setem.
bro de 1957:
Altera o art. 9. 0 da Lei n.O
970, de 16-12-1949.

.-,

Art. 1.0 O art. 9.o da Lei n.o
970, de 16 de dezembro de 1949,
passa a ter a seguinte redação:
"Anualmente, dentro dos dois
primeiros meses da: sessão legisla·
tiva ordinária do Congresso Naclo·
nal, apresentará o Conselho à Câ·
mara dos Deputados, ao Senado
Federal, e ao- Presidente da República, exposição geral da: situação econômica do país, conforme
os estudos que vier realizando".
Art. 2.o Revogam-se as disposi·
ções em contrário.
2-a Arts. 137 a 144 da Constituição do Império Brasileiro:

Art. 137. Haverá um Conselho
de Estad• c·omposto de Conselheiros vitalícios, nomeados pelo Im·
perador.
Art. 138. O seu número não ex·
cederá. a dez.
Art. 139. Não são compre·endi·
dos neste número ·os Ministros de
Estado, nem êstes serão reputados
Conselheiros de Estado sem espe·
ela! nomeação do Imperador para
êste cargo.
Art. 140. Para ser Conselheiro
de Estado requerem-se as mesmas
qualidades que devem concorrer
para ser Senador.
Art. 141. Os Conselheiros de
Estado antes de tomarem posse,
prestarão juramento nas mãos do
Imperador de manter a Religião
Católica· Apostólica Romana, observar a Constituição e as Leis; ser
fiéis ao Imperador; aconselhá-lo
segundo suas ·consciências, aten·
dendo somente ao bem da Nação.
Art. 142. Os Conselheiros serão
ouvidos em todos os negócios graves, e medidas gerais da pública
administração; principalmente sôbre a declaração da guerra, ajustes de paz, neg·ociações com as Nações estrangeiras, á.sslm como em
tôdas as ocasiõ·es em que o Imperador se proponha a exercer qual·
quer das atribuições próprias do
Poder Moderador, Indicada no art.
101, à exceção da: VI.
.
Art. 143. São responsáveis os
Conselheiros de Estado· pelos con-
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selbos que derem opostos às Leis e
ao interêsse do Estado, manifestamente dolosos.
Art. 144. O Príncipe Imperial,
logo que tiver dezoito anos completos, será de direito do Conselho de
Estado; os demais Príncipes da
Casa Imperial, para entra·rem no
Conselho de Estado, ficam dependentes da nomeação do Imperador. istes e o -Príncipe Imperial
não entram no número marcado
no art. 138.

o

Observaçtlo:

Conselho de Estado criado
pelo art. 137 e seguintes, embora
suprimido pelo Ato Adicional, foi
posteriormente restabelecido pela
Lei n.0 234, de 23-11-1841.
2-b Lei n.0 234, de 23 de
bro de 1841:

novem-

.Restabelece o Conselho de Esta4o.

Art. 1.0 Haverá um Conselho de
Estado, composto de doze Membros
Ordinários, além dos Ministros de
Estado, que ainda não o sendo, terão assento nêle.
o Conselho de Estado exercerá
suas funções, reunidos os seus
Membros, ou em Sessões.
Ao Conselho reunido presidirá o
Imperador; às Sessões os Ministros
de Estado, a que pertencerem os
objetos das Consultas.
Art. 2.0 o Conselheiro de Estado será vitalicio; o Imperador
porém o poderá dispensar de suas
1unções por tempo indefinido.
· Art. 3.0 Haverá até doze Conselheiros de Estado extraordinários, e tanto êstes, com·o os ordinários, serão nomeados pelo Imperador.
Compete aos Conselheiros de Estado extraordinários:
§ 1.o Servir no impedimento dos
ordinários, sendo para êsse fim designados.
§ 2.o Ter assento, e voto no Conselho de Estado, quando forem cha·
mados para. alguma Consulta.

Art. 4.0 Os Conselheiros de Estado serão responsáveis pelos Conselhos, que derem ao Imperador,
opostos à Constituição e aos inte.
rêsses do Estado, nos negócios relativos ao exercício do Poder Moderador; devendo ser julgados, em
tais .casos, pelo Senado, na forma
da Lei da Responsabllldade dos
Ministros de Estado.
Para ser Conselheiro de Estado
se requerem as mesmas qualidades
que devem concorrer para ser Senador.
Art. 5.0 Os Conselheiros, antes
de tomarem posse, prestarão juramento nas Mãos do Imperador de
- manter a Religião Católica Apostóllca Romana, observar a Constituição, e as Leis, ser fiéis aa Imperador, aconselhá-lo segundo suas
consciências, atendendo ao bem da
Nação .
Art. 6.0 O Principe Imperial,
logo que tiver dezoito anos completos, será de direito do Conselho
de Estado; os demais Príncipes da
Casa Imperial, para entra-rem no
Conselho de Estado, ficam dependentes da nomeação do Imperador.
"'
istes, e o Príncipe Imperial, não
entram no número marcado no
artigo primeiro, e somente serão
convidados para o Conselho reunido; o mesmo se praticará com os
antigos Conselheiros de Estado,
quando chamados.
Art. 7.0 Incumbe ao Conselho
de Estado consultar em todos os
negócios, em que o Imperador houver por bem ouvi-lo, para ·resolvêlos; e principalmente:
.
1.o Em tôdas as ocasiões em
que o Imperador se propuser exercer qualquer das atribuições do
Poder Moderador, indicadas no artigo cento e um da Constituição.
2.o Sôbre declaração de guerra,
ajustes de paz, e neg<Jciações com
as Nações Estrangeiras.
s.o Sôbre questões de prêsas, e
indenizações.
4.0 Sôbre contlltos de j'Urisdição
entre as Autoridades Administrati-

'

'
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vas, e entre estas, e as Judiciá-

rias.
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5.0 Sôbre abusos das Autoridades Eclesiásticas.
·
a.o Sôbre Decretos, Regulamen.
tos, e Instruções para a: boa execução das Leis, e sôbre Propostas,
que o Poder Executivo tenha de
apresentar à Assembléia Geral.
Art. s.o O Govêmo determinará, em Regulamentos, o númer•:J
das Seções, em que será dividido
o Conselho de Estado, a maneira,
o tempo de tra:balho, as honras, e
distinções, que ao mesmo, e a cada
um de seus Membros competir, e
quanto fôr necessário para a boa
execução desta Lei. Os Conselheiros· de Estado, estando em exercielo, vencerão uma gratificação
igual ao têrço do que vencerão os
Ministros Secretários de Estado .
Art. 9.0 Ficam revogadas quaisquer. Leis em contrário.
3-a Arts. 69, 70 e 71 da Constituição ela República Francesa;

Art. 69. Le Consen :f:conomique
et Social, sais! par le <rouvemement, donne son avis sur les projets de loi, d.'ordonannce ou de
décret ainsi que sur les proposltion.s de lo! qui lui son t soumis .
Un membre du ConseU l!:conom1·
que et Social peut être dés1gné par
celuici pour exposer devant les
asSemblées parlamentalres l'avls
du Consell sur les projets ou propositions qul lul ont. été soumis.
Art. 70. Le Oonsell:f:conomique
et Social peut être également consulté par le <rouvemement sur tout
problême de caractêre économique
ou social intéressant la Républlque
ou la Communauté. ·T.out plan ou
tout projet de lol de programme à
caractêre économique ou social Iul
est soumis pour avls.
Art. 71. La composition du
Conseil :tconomique et Social et
ses rêgles de fonctlonnement sont
rlxées par une !oi organique.

3-b Ol'donnance n.o 58-1360, de 29
de dezembro de 1958:
Dispõe sôbre a organizaÇão
e o funcionamento do Conselho
Económico e Social.
'l'ITRE I

Missiona et Attributtons

Art. 1. Le Consell :tcanomlque
et Social est auprês des pouvoirs
publica une assemblée consultative.
Par Ia représentation des princlpales actlvités économlques et socla!es, le Consell favorlse la collaboration des différentes ca.tégorles profes.sionnelles e:ttre elles
et assure leus particlpatlon à la po.
litlque économique et llOC'ial du
Gouvemement.
·
n examine et suggêre les a.daJ>tatlons économiques ou sociales
rendues nécessaires notamment ·
par les techniques nouvelles.
n étude les diverses formes de
part1c!pation de la République au
développement économique et social de la Communauté.
Art. 2. Le ConseU l!:conomique
et Social est sais!, au nom du Gouvemement, par le premier ministre
de demandes d'avis ou d'études.
Le Conseil :l!:conomique et Social
est obllgatolrement sais! pous avis
des projets de lois de programmes
ou de plans à caractêre économique O·U social, à l'exceptlon des lois
de finances, 11 peut être, au préa:ble, associé à leur élaboration.
n peut être sais! des projets de
lois ou de décrets ainsi que des
propositions de lois entrant dans
le domaine de sa compétence.
n peut également êt~ consulté
sur tout probleme de . caractêre
économlque ou social intéressant
Ia République ou la Communauté.
Art. 3. Le Conseil :d:conomlque
et Social peut, de sa propre initiative, apler l'attention du Gouvernement sur les réformes qutlul
paralssent de nature à favorlser
Ia réallsa tlon des objectlfs définls

-546-

à l'artlcle premler de la présente

ordonnance.
n peut falre conna!tre au Gou·
vemement son avis sur Iexecution
des plans ou des programrnes
d'actlon à caractêre économlque
ou social.
.
Art. 4. Chaque année, le pre·
mier ministre falt connaitre Ia
suite donnée a·~ avls du Consell
S:conomique et SOcial.
Art. 5. Le · Conse11 :S:conomique
et Social peut· déslgner l'un de ses
membres pour exposer devant les
assemblées parlementaires l'avis
du Consell sur Ies projets ou pro·
positlons qui lu! ont été soumls.
Art. 6. Les études sont faltes
soit par l'assemblée, solt . par les
sectlons. Les ·sectlons sont salsles
par Ie bureau du Consell, solt de
sa propre lnltlatlve, solt à la: demande du Gauvemement.
Seul le eonsen en a.ssemblée est
compétent po1,1r donner un avls.
Les études faltes par les sectlons
sont transmlsés au Gouvemement
par le bureau du Conseil.
'lTl'U

n

Composltion et Organlsation

Art. 7. Le ConseU :S:conomlque
et So.clal comprend:
.
1.0 Quarente-clnq représentants
des ouvrlers, · employés, fonctlon·
naires, technlclens, ingénieurs et
cadres:
2.o Quarente et un représen·
tants des entreprlses industrlelles,
comrnerciales et artlsanales, dont:
- S!X représentants des entre.
prlses natlona.,llsées.
- Neuf représentants des entre·
prlses comrnerclales.
- Dlx représentants des art!·
sans;
Les délégués prévus au 1.0 et au
2.0 ci·dessus, à l'exceptton de ceux
des entrepr!SI(s natlonal!sées, sont
déslgnés, pour chaque catégorle,
par les organ!sations professlon·
nelles Jes plus représentatlves,

3.0 Quarente représentants dé·
signés par les organlsmes agrico·
les les plus représentatifs, dont
cinq représentant.s· des coopera:ti·
ves agrlcoles;
4.o Quinze personnalités quali·
fiées dans le domalne économique,
social, sclentifique ou culturel,
dont cinq personnalltés cholsles à
ce dern!er titre;
5.o Quinze répresentants des acti·
vltés soclales au titres desquenes
sont choisis, nota.mment les · répre·
sentant.s du Iogement, de IépaTglle,
de la santé publique, des coopératives de consommatfo.n et de construction et au moins hult représentants des assoclatians farn111aIes:
6.0 Sept représentants des acti·
vités dlverses, dont:
- deux représentants des coopé·
ratlves de productlan,
- un représentant des actlvités
taurlstlques,
- deux représentant.s des actlvités expartatrices,
- deux représentants des arga·
nismes participant au développement écanomique r~gional;
7.0 Deux représentants de l'organlsation la plus représentattve
des classes moyennes;
· 8.0 Dlx personnaUtés quallfiées
par Ieur connaissance des prablê·
mes économtques et sociaux d'outre·
mer ou ayant une activité se rapportant à l'expanslon éconamique
dans le zone franc.
Un décret en conseil d'Etat pré·
clsera Ia répartition et les condi·
tions de désigna:tlon des membres
du ConseU Économique et Social.
Art. 8. Le Consell ltconornlque
et Social comprend, en outre:
...-.. vlngt représentants des activités économlques et sociales algér!ennes et saharlennes;
- dix représentants des activi·
tés économlques et sociales des ter·
rltoires d'outre-mer et des dépar·
tements de la Martlnlque, de Ia
Guadeloupe, de la· Guyane et de
la Réunion.
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Ces représentants seront désignés suivant des modal1tés flxées
par décret en conseU d'1:tat.
Art. 9. Les membres du Con.
seU Économlque et Social sont dé·
slgnés pour cinq ans.
Sl, au cours de cette pérlode, un
membre du ConseU vient à perdre
Ia quallté au tltre de laquelle 11 a
été désigné, 11 est déclaré démis·
sionnalre d'office et remplace.
Art. 10. Les contestatlons, auxquelles peut donner Ieur déslgna.
tlon sont jugées par Ie consell
d'1:tat.
Art. 11. II est crée au sein du
Conseli Économique et SOcial des
sectlons pour l'étude des prlnclpaux problêmes 1ntéressant les dlf·
ferentes actlvités économlques et
sociales, notamment une sectlon
des activltés soclales, une sectlon
de !'adaptatlon à. Ia recberche
technlque et de l'lnformatlon économlque, une sectlon de I'expanslon. économlque extérleure, une
section des économles réglonales,
une sectlon de Ia coopératlon
technlque avec les États membres
de Ia Communaute.
D'autres sectlons d'étude pourront être crées par decret en consell d'1:tat.
La composltlon des sectlons est
flxée par décret en consell d'1ltat
conformément aux prlnclpes flxés
à l'article sulvant.
Art. 12. Les sectlons sont composées ·de membres du Conseil Él!onomlque et SOcial.
Dans des conditlons qui seront
determlnées dans chaque cas par
décret, Ie Gouvemement peut
appeler à sléger en sectlon, P9Ur
une pérlode déterminée, des personnalltés cholsies en ralson de
leur compétence.
Des fonctionn.afres qualifiées
pourront être entendus, solt à Ia
demande de Ia section, soit à l'initlative du Gouvemement.
Art. 13. Des commisslons temporaires peuvent être crées au sein
du ConseU pour l'étude de problêmes partlcullers.

Art. 14. Le bureau, qui est élu
par l'assemblée du Consell Économlque et S(Jclal , comprend quatorze membres, dont un présldent
et quatre vice-présidents.
Le se~rétalre général du Consell
participe aux déllbératlons du bureau. II en tient procês-verbal.
Lorsqu'lls n'en font pas ·partle,
Ies présldents des sections d'étude
peuvent être appelés à assister,
avec volx consultative, aux réunlons du bureau.
TITIIE III

Fonctfonnement

Art. 15. Sur propositlon du bureau, Ie Consell Économlque et Social arrête son rêglement qui dolt
être approuvé par décret.
Art. 16. L'assemblée du Consell tien t une sectlon ordlnalre
tous Ies trois mois.
Elle peut être réunle en sectlons
spéciales à Ia demande du Gouvernement.
Art. 17. Les membres du Consell sont convoqués dans chacun ·
des cas pré'Vus à l'article précédent
par Ie président du Consell Économlque et Social.
La clôture de chaque section est
pronuncée par décret.
Art. 18. Les séances de .l'assemblée et celles des sectlons ne sontpas publlquées.
Les procés-verbaux de ces séances sont tra.nsmis da.ns un délai de
clnq jours au Gouvemement.
Art. 19. Les membres du Gouvemement et Ies commlssalres déslgnés par eux ont accés à !'assem. blée du Consell et aux secti(JDS.
ns sont entP.ndus Iorsqu'Us le demandent.
Art. 20. Le drolt de vote est
personnel tant au seln l'assemblée
qu'au seln des sectlons. n ne peut
être délégué.
Art. 21. Les avis et rapports
du Consell en assemblée sont adressés par Ie bureau au premler mi,
ntstre da.ns Ie délai flxé, Ie cas
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échéant, par .le Gouvernement qui
en assure la publlca·tion au jour·
nal offieiel. .
Art. 22. Les membres du ConseU J!:conomlque et Social reçoivent
une rémunAratlon dont le montant
ne peut être' supérieur autlers de
l'lndemnité Rarlementalre et des
lndemités cal!mlées par jour de pré·
sence.
:
Le montant de ..cette rémunéra·
tion et de ces indemnltés est tlxé
par décret. ,
Art. 23. LI!S crédits nécessalres
au fonctlonnement du Consell sont
1nscrits, par; chapltre, au budget
du premler ~1nistre; Uis y forment
une eectlon spéelale .
. Ces crédits 'sont gérés par le Consell J!:conomlque et Social sans que
soient appllcables les dispositlons
de la lo! du 10 Aotl.t · 1922 sur le
contrôle des, dépenses engagées.
Les compte~ sont ooumis au contrôle de la Cour des comptes.
Art. 24. Le secrétalre général
du Consell J!:conomlque et Social
est nommé par décret sur propositlon du bureau.
Sous l'auoorité du présldent, 11
dirige les servlces du Conseu et
organlse les tmvaux de ser torma-

twns.

Art. 25. Le Gouvernement met
à la dlsposltlon du Consell les locaux nécessalres à son tonctlonnement.
TITIIE IV

Atrfbtdtwns au setn de la
Communauté

.Art. 28. En vue de permettre
la parttclpatlon du Consell ~ono
mlque et Soçial à l'étude des problêmes de SI\ compêtence qui ln·
téressent 1111 Communauté, des
accords pourrent être passés entre
la Républlque et d'autres Jl:tats de
la Communauté.
Ces accords détermineront notamment les modalités de la représentatlon des activltés économi·
ques et .soclales de ces J!:tats du
Conseil.
·

TlTR!

v

Disposttitms diverses

Art. 27. Da;ns un délal de un
à compter de la publlcatlon de la
presente ordonnance, le premler
ministre supprlmera par décret
pris en consell d'ttat les organismes consultatlts dont les attributlons feralent, double emplol avec
celles du Consell J!:conomlque et
Socl.al.
Art·. · 28 Des décrets en consell
d'J!:tat préclseront en tant que de
beooln les modalités d'appllcatlon
de la présent ordonnance ainsl que
les mesures transitoires qui se révéleraJent nécessalres.
Art. 29. La presente ordonnan·
ce sera publiée au Journel otticiel
de la Républlque françalse et exécutée comme lo! organique.
O SR. PRESIDENTE - O presente projeto vai às Comissões de
Constituição e Justiça, de Economia, de Serviço Público Civil e de
Finanças;

Passa-se à

""

ORDEM DO DIA
Discussllo do Pro;eto de Lei

. da Cdmara n.o 185, de 1958, que
dá ao aeroporto ela Cidade de
Ita1a.í, no Estado de Santa ca.
tarfna, o nome de VIctor Kon-

der, tendo Pareceres Favarti·

vets <ns.

154 e 155, de 1959),
das Comiss6ea: ele Constituição e Justiça, e de Transportes,
Comunfcações e Obras Públicas.

O SR. PRESIDENTE- Em discussão.
.
Não· havendo quem peça a palavra, · encerrarei a discussão.
<Pausa).

Está encerrada.
Os Srs. Senadores que aprovam
o projeto, queiram permanecer sen.
tados. <Pausa).
Está aprovado,
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seguinte o projeto aprovado, que vai à sanção:
É D

PROJETO DE LEI DA ChiARA

N. 0 185, de 1958
(N.o 2.305-B, de 1957, na Câmara
dos Deputados)
Dá ao aeroporto da Cidade
de Itajai, no Estado de santa
Catarina, o nome de Victor
Konder.

O CongresSD Nacional decreta:
""
·'

,\
-~'i

Art. 1.0 É denominado VlctDr
Konder o aeroporto da Cidade de
Itajai, no Estado de Santa· ca.ta.rina.
Art. 2.0 Revogam-se as disposi·
ções em contrário.
Dfscussilo única do Projeto
de Resoluçilo n.o 8, de 1959, que
suspende. a e:xecuçilo do dis·
posto nos §§ 2.o, 3.o e 4.o do
art. 91 da Constituição de Mi·
nas Gerais, nos têrmos do acórdão do Supremo Tribunal Federal (projeto oterecUXo pela
Comfssão de Constituição e Justiça. em seu Parecer de n.0 150,
de 1959). ·

O SR.~ PRESIDENTE - Em diB·
cussão.
··
· Não havendo'' quem peça a pa.
lavra, encerrarei a discussão.
(Pausa).·

Está encerrada.
Os S.rs. ·Senadores que aprovam
o projeto, queiram permanecer sen.
tados~.

(Pausa) .

·

Está aprovado.
'

seguinte o projeto aprovado, que vai à Comissão de
Redação:
É D

PROJErO DE RESOLUÇÃO
.

I

N.0 8, de 1959

O Senado Federal, usando da
atribuição que lhe confere o art.

"'

64 da Constituição Federal, re·
solve:
Art. 1.0 Fica susx)ensa a execução do dLsposto nos parágrafos
2.0 , 3.o e 4.o do art. 91 da Consti·
tuição de Minas Gerais, com a re·
dação que lhes foi dada,. pela Lei
Constitucional n.o 3, e 4.o do art.
91 da,. Constituição de Minas Ge·
rals, com a redação · que lhes foi
dada pela Lei Constitucional n.o
3, de 80 de janeiro de 1951, do
mesmo Esta.Qo, nos têrmos do
acórdão do Supremo Tribunal Federal de 18 de agõst.o de 1958,
publlca<lo no ''Diário da Justtca".
_Art. 2.o Revogam-se as dispas!'
çoes em contrário.
Dfscussão única do Requeri'
mento n.0 106, da Comfssão de
Serviço Público Civil, solfci.
tando seja sustado, nos têrmos
do art. 325, n.o 3, do Regimento
Intemo, o andamento do Projeto de Lei da Cdmara dos
Deputados n.o 97, de 1958 (que
cria. no Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas
os 6. 0 e 7.o Distritos e dá outras providências) I até a che•
gada ao Senado do Projeto. n.o
32, de 1959, em curso na ca.
TnfU'a (que crfa. a Supertnten.
dência do Desenvolvimento do
Nordeste>.

o SR. PRESIDENTE - Em diS·
cussão.
·
•
Não havendo quem peça a. palavra, encerrarei a discussão.
<Pausa).

Está encerrada.
Os Senhores Senadores que apro·
va.m o requerimento, queiram permanecer sentados. (Pausa)
Está aprovado. Fica sustado o
andamento do Projeto de Lei da
Câmara n.0 97, de 1958, até a che·
gada ao Senado, do Projeto de Lei
da Câmara n.0 32, de 1959, em cur·
so na. outra Casa do Congresso.
O SR. PRESIDENTE- Está es·
gotada a matéria constante da Or·
dem do Dia.

-550T,em a palavra o nobre Senador
Jarbas Maranhão, primeiro orador
Inscrito.
O SR. JARBAS :MARANHAOSr. Presidente, desejo anteciparme ao debilite sôbre Iniciativa de
multa significação para Pernambuco, qual seja a que determina
abertura de crédito- para auxlilar
111 construção de um Hospital de
Pronto Socorro, em meu .Estado.
Solicito, desde loe-o, o consciente
lnterêsse do Senado para o projeto
e, bem RBslm, sua melhor atenção
para as considerações que passarei
a fazer.
(Lendo)

Com o nome de Pôsto de Assistência Públic!li foi Instituído, em
1914, no Govêrno do General Dantas Barreto, o Pronto · Socorro do
Recife, com um quadro de seis mé·
dicos, três ·enfermeiros, um amanuense, dois motoristas, dois ajudantes de motoristas e dois serventes.
Nesse ano de sua Instalaçã-o apresentou um total de 1.553 atendimentos de urgência.
Em 1923 passou a ocupar t1·ês
alas do antigo edlficlo do Departamento de Saúde Pública·. E, apesar
de haver sido Instalado, em caráter provisório, naquele local, ali
ainda continua a funcionar, numa
construçã-o feita par!li finalidade
diversa e apresentando, por isso
mesmo, como já se disse, "gravíssimas deficiências para o bom desempenho de tão importantes funções"·.
São, na verdade, Instalações das
mais precárias, de tal forma que
não podem atender, com razoável
eficiência, ao .minlmo das necessidades a que se consagra o serviço, bastando considerar que êste
se destinava a uma cidade de
150.000 pessoas, devendo, hoje, servir a uma população de 800.000,
que será dentro em breve, pelo seu
extraordinário crescimento demográfico, de mais de 1. 000. 000 de
ho.bitan tes.

Se em 1914, incluindo o material,
a despesa com o Pronto Socorro do
Recife er111 de 100 contos de réls,
já em 1955, ultrapassava de 16 milhões de cruzeiros.
se naquele ano, registrou, como
já. referimos, 1.553 atendimentos
de urgência, até dezembro de 1955
assinalava um total de 1.176.330.
O número de grandes intervenções, em 1955, cheg011 a 2. 776 ca-sos, ·sendo que em 1953, já atingira
a 3.374.
Em 1956 realizou 25. 005 pequenas intervenções.
Se em 1951 socorria 77. 660 pessoas e em 1955 a 85.004, em 1957
a assistência se elevou a 94.478.
Se em 1951 era de 1.301 o total
de doentes internados, em 1957
subiu para 2. 213, tudo isso apenas
com os 68 leitos contados até 1955,
posteriormente acrescidos para
118.

Como cumprir o Pronto Socorro
do Recife suas finalidades, mesmo
com os 118 leitos dêsse aludido aumento, para internar, como o fêz,
em 1957, a 2.213 doentes? ..
Como realizar seus objetivos,
com relativo desafôgo, funcionando
em prédio absolutamente inade·
quado para o qual foi transferido
há ·cêrca de 40 anos - é bom repetir- já então a titulo precário?
COmo exercer sua pública tarefa
em instalações adaptadas para
atender, no passado, a menos de
2. 000 pessoas, se êsse número se
eleva agora a quase 100.000?
Apontemos aqui, com a palavra
dos técnicos, a-s graves dificulda- ·
des por que passa a instituição:
"As deficiências - diz o Médico Nestor Cavalcanti, exDiretor do Departamento de
Assistência Hospitalar - evidenciam-se, sobretudo, no tocante à Secção de Internamento, desde que a área a ela
destinada é de apenas 240,
quando deveria· ser de 384 m2,
isto é, em vez de um mínimo
de 6 m2 (minimo admitido pe-
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. los técnicos) há somente 3,7
m2 por paciente, decorrendo
tal exlgüidade do fato de os
enfermos ficarem quase que
amontoados uns sôbre os ou•
tros. As acomodações, tanto
para os doentes, como para o
pessoal técnico (53 médicos e
42 enfermeiros) estão abaixo
das condições minlmas de um
confôrto relativo... Na realidade, quase nada ou m-esmo
nada se poderá modificar na
atual situação, tantas as reformas por que já tem passado
com o objetivo de tornar menos prejudiciais as deficiências
que se apresentam. Impõe-se,
portanto, a construção de um
·edifício novo, devidamente apa.
relhado para que a população
possa ser atendida condignamente,. e sob uma orientação
·científica atua.Jizada". (Reia.
tório de 1953) .
I··:
'
I

·,y
'

••1;,
; ,'·

i:}
,,

·!·

I.',
1

··;

:j
I

•

'

··J·
.. ·.

,

!
;

I
:J
<

l

1

!

Por outro lado, a Comissão de
Estudos da Transferência do ServiÇO de Pronto Socorro do Estado
para a responsabilidade do município, entre outras falhas, enume.
rou esta·s que: aqui desejamos des.
tacar: inexistência d.e salas de
hlglenização, Imprescindível na cl·
rurgla de urgência, especialmente
em acidentes de via pública, de fá·
bricas etc. ; inexistência de Ia vanderla de qualquer tipo; área insuficiente para o Banco de Sangue,
Laboratório e Farmácia; salas de
cura:tlvos, deficientes em número e
área, determinando uma aglomeração permanente de doentes, para
os quais não há sequer uma sala
de espera; péssimas instalações de
ambulatórios para a· continuidade
do tratamento de urgência Iniciado; cozinha de funcionamento quase Impraticável, Instalada numa
área reduzida e mal Iocallza:da, da
mesma forma que o necrotério, sem
as necessárias dependências e bem
assim a oficina mecânica, impres·
cindível a um serviço que, em grande parte, depende de tra:nsporte;

,.·,

dificuldades terríveis no transpor.
te interno de doentes e material,
pela ausência de um elevador ou
sistema de rampa de acesso.
Por tudo isso, pode-se verificar
não ser mais possível o funcionamento eficaz daquele nosocômio,
nas atuals condições sendo de ln·
discutível necessidade a construção de um novo hospital.
Nessa compreensão dispôs-se o
saudoso Governador Agamemnon
Magalhães a dai' solução definitiva
ao problema, com as medidas que
se impunham a fim de erguer o
Hospital do Pronto Socorro do Re·
clfe, em local, e .com as propor.
ções, aparelhamentos e recursos
tecnicamente indicados.
Assim é que, para execução da
obra, êle designou uma comissão
de técnicos, presidida pelo Enge.
nheiro Airton C. de Carva:Iho e
composta aluda dos Arqultetos Acállo Gil Borsol e Paulo Magalhães,
a qual elaborou projeto de construção do novo prédio e suas de·
pendências, Inclusive o trânsito
dos carros de socorro.
Em Mensagem de 30 de abril de
1952, que tomou o n.o 83, dlr!gld'a:
à Assembléia Legislativa, Agamemnon Magalhães salientava a precariedade do Serviço e prédio onde
funciona, face às modernas exigências médico-sanitá-rias, como
conseqüência, também, do extraordinário progresso do Recife. Salas
inadaptadas para trabalhos especializados; número de leitos, que
é, de há multo, um problema cruclante, não somente para os que
têm de ser socorridos, como também para os profissionais que, malgrado uma dedicação de todos reconhecida, não podem atender
com os requisitos da ciência à multiplicidade dos casos de quantos
são levados ali em !lerlgo de vida.
E assinalando que o Recife pela
sua Importância, sobretudo como
centro médico e cidade de densa
população, não podia oferecer um
exemplo tão pouco edificante dos

-552-

.,I.

,,I
',,

seus foros de civilização e dar de
público um atestado de incúria
pela vida de seus habitantes concluia: que era pensamento cons·
tante do Govêrno solucionar tão
urgente questão,. que representa,
inegàvelmente, um passo adiantado no prog;resso social de Pernambuco. Dai n· inlclativa do projeto de lei que enviava à conside·
ração da: Ass•embléia, solicitando a
devida autorização para abrir crédito especial correspondente a Cr$
4.600.000,00, destinados à desapro·
priação, por utilidade pública, de
imóveis compreendidos em uma
ârea> aproximada de 21.400 mts2.
Desapropriados os terrenos, man·
dava Agamemnon Magalhães a 9
de maio de 1952, outra mensagem à
Assembléia Estadual, justificando
seu encaminhamento com a "!na·
diâve! necessidade que sentia •O Go·
vêrno do Estado de dotar o Recife,
com um serviço de Pronto Socorro
capaz de satisfazer à expansão de·
mogl'âfica da cidade e atender ao
grande movimento assistencial de
serviços médicos de urgência".
O pl'lojeto de lei que acompa.
nhava esta m-ensagem, autoriza-va
a abertura de crédito especial de
Cr$ 15.242.500.00 para ocorrer às
despesas de planejamento arquite·
tônico e execução da primeira fase
das obras do Hospital, por preten. der o Govêrno iniciar os serviços
até setembro daquele ano, da mes·
ma forma que era seu pl'lopósito - ·
manifestava ainda - construir o
Edificlo do Pronto Socorro no pra·
zo de três a·nos, parcelando o programa de acôrdo com as poss!bUl·
dades do Erârio.
A. êsse tempo, o primeiro cálculo
de avaliação do •custo real da obra,
com aproximadamente 26.500 mts2
de construção, foi estimado no va·
ler eLe Cr$ 35.000.000,00; hoje, deve
ser empreendimento para 120 a
150 milhões de cruzeiros.
Não hâ dúvida que Agamemnon
Magalhães. com a· sua aguda visão
e sensib!IÚlade dos problemas SO·
clais e rara capacidade de realizar

em função do bem público, teria
concluido tão valiosa e benemérita
obl'a·, não tivesse desaparecido, prematuramente, a 24 de agôsto d~
1952.
.
O Pronto Socorro do .Recife está,
assim, na consciência dos pernam·
bucanos, como um dos problemas
fundamentais do Estado. A idéia
sempre renovada de sua> constru·
ção tem sido uma luta constante.
Luta, não somente no seio da classe médica, como nas demais elas·
ses, num verdadeiro movimento de
O!l'lnião, de quando em quando des·
pertado.
No Pa·rlamento, é oportuno e
justo relembrar a ação desenvol·
vida, na legislatura passada, pelo
Deputado Federal José de Pontes
Vieira, que . apresentou projeto,
transformado em lei, abrindo um
crédito de Cr$ 10. 000. 000,00, lei
que, infoellzmente, velo a perder
sua vigência, por não haver sido
iniciada a almejada construção.
Também é justo e op.ortuno referir a pertinaz atuação do Deputado Barreto GUimarães, no plano
estadual, 'Com uma série de discursos proferidos na Assembléia
Legislativa, e através de artigos,
notas e entrevistas, tendo o assunto como.. objeto.
Nessa batalha, têm·se ·empe.
nhado a imprensa de meu Estado
a exemplo do "Jornal do Comércio"
e do "Dlârio de Pernambuco".
tste último, aindà. em ·editaria~
recente, registrava que "de assun.
tos fundamentais, .nenhum, nesta
hora, vence o do Pronto Socorro ...
As gestões para sustar essa cala·
midade exercem-se hâ vários anos,
ll'l!m qualquer resultado prático.
Ainda no tempo do Governador
Agamemnon Magalhães reservouse o terreno, fizeram-se os projetes. Com a morte imprevista do
Governador - talvez quem sabe?
pela falta de um H;P.S. bem
equipado para atender a tempo e
a hora, houve a interrupção da inl·
clatlva. :1!: preciso levá·la a> bom
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têrmo de qualquer forma, mesmo
para assegurar a chamada conti·
nuidade administrativa:. A obra,
que tanto o &eclfe reclama, não
pertencerá ao partido A ou B, mas
a todos, e a todo o povo, a que irá
s-ervir indistintamente".
o Projeto de Lei da Câmara n.0
15, de 1958, ora: em discussão nesta
casa e de autoria do eminente e
operoso Deputado Monsenhor Ar·
ruda Câmara, parlamentar dos.
mais vigilantes na defesa dos ln·
terêsses do Estado, vem ao encontro de um problema que está a
exigir uma solução urgente.
Solução de utilidade incontestável, de importância essencial, de
alto lnterêsse público, que não deve
ser protelada, precisa o Recife de
um moderno Hospital de Pronto
socorro, "organizado em bases técnicas pa:ra continuar sua grandiosa missão".
O auxílio da União é simplesmente justo.
Nã·o constituiria novidade, pois
que auxilias Idênticos têm sido con·
cedidos a Municiplos e Estados.
Na hipótese, a colaboração do
Govêrno Federal torna-se lmpi!rativa se forem levados em conta o
VUlto da despesa e as características d·o &eclfe, não apenas como
cidade ou capital . de um Estado,
mas como a metrópole natural do
Nordeste brasileiro, podendo-se dizer que a obra servirá não somente
aos lnterêsses locais do &eclfe e
de mais sete munlciplos vizinhos
a que se destina, numa área total
de 1.821 km2, senão ainda 111os de
todo o Estado e também da região,
atendendo-se à vocação metropolitana da capital de Pernambuco.
Oonsldere-se a modéstia da ajuda pl-eiteada para uma· Iniciativa
dessa relevância, na hora mesma
em que é lançada · a patriótica
"Operação Nordeste".
Pois é no Recife, com as suas
tradições culturais e florescimento
universitário, institutos de pesquisa
tecnológica e social, o pôrto prlvl·

.,

leglado, a energia: de Paulo Afonso,
que há de refletir-se, mais Intensamente do que em qualquer outro
ponto da região, o surto novo de
progresso esperado por todos os
brasileiros.
Indústrias e serviços novos, grande concentração de operariado,
maior movimento de transportes,
impressionante incremento popula·
clonai, à razão de quase 20.000 pes·
soas por ano - o que fará do RAl·
cife, em futuro próximo, uma cl·
dade de 1, 000. 000 de habitantes tudo Isso está a reclamar uma contribuição mais significativa da
União para que se levante, naque·
la capital, um Pronto Socorro à
altura· de seu desenvolvimento.
<Muito bem; muito bem).
Durante o discurso do Senhor
Jarbas Maranhão, o Sr. Cunha
Mello dei3:a a cadeira da pre.
sid8ncia, que é ocupada pelo
Senhor Novaes Filho.
·

O SR. PRESIDENTE- Tem a
pa:la vra o nobre Senador Lima
rl'.elxeira, quinto orador Inscrito.
(Pausa),

Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador
Mourão Vieira, sexto orador inscrito.
,.
O SR. MOURAO VIEIRA-· Sr.
Presid-ente, não se tingiram de. san·
gue as águas do .Nh~mundá, 'ilem
· naquelas ·planicles ecoou o riiJom.
bar dós canhões." '
· ·· . ..
Devemos principalmente .a :qeus
e ao esclarecimento dos homens' a
paz que baixou naquelas paragens.
A grande planicle,. fadada para
a tranqüllldade, para a paz, não
podia ser perturbada. com. a luta
fratricida entre amazonenses e
paraenses, já que todos SOJMS tor.
mados do mesmo ramo étnico, da ·
mesma origem, fruto dos mesmos
povos.
Minhas palavras de congratula·
ção são, pois, a ambos, Amazonas
e Pará: um, serviu-me de berço,
outro, por muito tempo, de asilo,
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· Sr. Presidente, continuo a rece.
ber, ininterruptamente, por tôdas
as malas de aviões, as mesmas re·
clamações.
Já não falo da jutll', pois estou
aguardando documentação que vai
pulverizar a deliberação da Comls·
são de Financiamento da Produ·
ção. No momento, trago um apêlo
do povo dos dois Estados, Amazo.
nas e Pará, que continuamente re.
correm aos meus fracos préstimos,
mais pela minha. diligência que
pelo meu prestigio, no sentido de
solucionar problema primário, co·
mo o da alimentação.
Desta vez, ocorre falta de café
nas praças de Manaus e Belém,
como se aquêle produto não esti·
vesse a entupir o cais de Vitória
e depositado nos grandes arma·
zéns de São Paulo e do Rio de
Janeiro, aguardando maior consu·
mo para sua valorização .
O Sr. Jefferson de Aguiar

Permite V. Ex.a um aparte?

O SR. MOURAO VIEIRA
Pois não.

o

Sr. Jefferson de Aguiar

Esclareço ~~' V. Ex.a que há cento
e duas mil sacas de café retidas
no Pôrto de Vitória, que poderão
suprir, pelo menos parcialmente,
as necessidades inadiáveis da. Ama·
zônia. Poderá V. Ex.a, dirigir.se
ao Presidente do Instituto Bras!·
leiro do Café, Doutor Renato Costa
Lima. que, certamente, cederá par.
.te daquele café para atender aos
a.pelos daqueles dois Estados.
O SR. MOURAO VIEIRA Essa1 a razão de minha presença
na tribuna.
O Sr. Mem de Sá - O problema
não é de café, que há demais, o
problema é de transporte.
O SR. MOURAO VIEIRA Nem só de transporte. A esta al·
tura, sr. ·presidente, parece haver
grande preocupação em proibir o

contrabando de café, que chega ao
ponto de impedir a circulação de
uma riqueza do Pais. De tal forma
sã.o restritivas as medidas adota·
das pelo Instituto BrasUeiro do
Café que, já por três vêzes, ocupei
esta tribuna para tratar do as·
sunto.
O Sr. Mem de Sá - É verdadei·
ramente impressionante o que
Vossa Excelência diz, porque o
Brasil se está afogando em café,
sem ter a quem vendê·lo; e V. Ex.a
reclama falta de café I
O SR. MOURAO VIEIRA Reclamo com documentos que po.
derei exibir ao Senado. ~.enho em
mãos dezenas de telegramas sôbre
o assunto. O Sr. Paulo Oliveira,
representante da Fôlha do Norte,
o maior jornal do Setentrião brasileiro, escreveu artigo em que transcreve ca·rta do sr. Armênio Dou·
rado, no qual se solicitam provi·
dências a êsse respeito.
Já agora, faço o apêlo não sô·
mente com relação ao meu Estaáo,
mas também do Pará - e peço
perdão à Banc111da paraense por
estar interferindo nos seus domi·
nios - por uma causa que é mais
paraense do que amazonense, mas
se reflete no Amazonas, pois é em
Belém que nos vamos suprir, mui·
tas vêzes, da falta de aumentos
dessa natureza.
O Sr. Mem de Sá - Convém não
invadir o Pará. Tem havido atri·
tos entre os dois Estados.
O SR. MOURAO VIEIRA No princip~o do meu discurso con·
gratulei-me com ambOs os Estados
por ·não haverem queimado nem
talado os campos daquela planicie.
O Sr. Jefferson de Aguiar -

Surpreende-me a carência do café
no Pôrto de Manaus. Há pou.cos
dias li que navios do Lóide BrasUeiro teriam transportado para
lá cêrca· de trinta mil sacas. Não
me parece que o consumo do Ama-
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co tempo.
O SR. MOURAO VIEIRA -T.ambém me surpreendi; e como
de hábito, procurei informar-me
seguramente a fim de poder falar
sôbre o assunto. Fui cientificado,
então, de que o navio "Almirante
Alexandrino" Ieva·va para Manaus
a. insignificante cota de mil sacas
de café, porém só chegaria a seu
destino m.ais ou menos dentro de
trinta dias.
O Sr. Caetano Felix do Nasci·
mento, Oficial da Polícia reforma.·
do, ora dedicado à pequena agri·
cultura, informou-me que, dentro
de poucos dias, não haverá na Ci·
da.de de Ma.naus uma grama de
café.
O Sr. Mem de Sá- É um grande Govêrno o que temos!

O Sr. Jefferson de Agutar Vossa Excelência não pode fazer
qualquer. imputação ao Govêrno
só por que está aumentando o
consumo do café nos Estados do
Amazonas e do Pará. É até louvável.

O Sr. Mem àe Sá- Se o Amazonas e o Pará não têm café e o
País está se afogando em. café, parece que há alguma coisa errada
no Govêmo. Gostaria de saber se
em Brasílla falta· café.
O Sr. Jefferson de Aguiar :::-

Posso afirmar a. V. Ex. a que nao
falta café em Brasma.

O SR. MOURAO VIEIRA Apelo para. os nobres colegas no
sentido de que, à margem da desgraça de dois Estados, não estabeleçam controvérsia, que, talvez,
traga maiores dificuldades para
resolvê-Ia.
O Sr. Mem de Sá - O depoimento é importante. O nobre Vlce·
Líder afirma que em Brasíl1a não
falta· café.

O Sr. Jefferson de Aguiar '-

Nos Estados do Amazonas e do
Pará também não posso admitir
carência do produto. Transmitirei
ao Presidente da República o apêlo
que formula o nobre Senador Mourão Vieira ao denunciar essa situa.
ção anômala que se configura no
Estado do Amazonas.
O SR. MOURAO VIEIRA o Presidente do me está, evidentemente, Informado de tudo Isto,
pois temos tido contactos. Quanto
aos navios do Lólde, o "Almirante
Alexandrino" conduzirá, para· Manaus, mil sacas de café. Convenha·
mos em que, para uma cidade de
cento e trinta mil habitantes, por
sua vez uma espécie de entreposto
que fornece a· três Territórios, essa
quantidade é irrisória. Também sei
que partirão vapores para Belém,
levando, outrossim, trinta mil sacas de café, sendo dez mil de trans·
bordo para Manaus.
O Sr. Jefferson de Aguiar -

Há certo perigo no fornecimento
de ca·fé para os territórios lindeiros,
porque a fronteira admite o seu
contrabando para . países estran-.
geiros, prejudicando, portanto, a
política cafeeira do Govêrno Federal.
O SR. MOURAO VIEIRA O fato não oeorreu no 'Estado do
Amazonas; até hoje, nas nossas
fronteiras, não foi passado ne.
nhum contrabando de café. Se,
para coibir o contrabando o me
fôr forçado a uma política que
evite aquela população tome café,
ou não devemos tomar café defini·
.tivamente, ou as providências do
Govêrno devem ser no sentido de,
dràsticamente, proibir, por outras
formas, que o contrabando se faça,
sem prejuízo das populações.
O Sr. Jefferson de Aguiar

certamente. Assim se fará.
O SR. MOURAO VIEIRA
Lerei carta recebida do Belém do
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merclal tudo tem feito para
que a praça seja abastecida,
porém não tem conseguido
nada do Instituto, resultando
de tudo Isto, estarmos novamente sem café em Belém, o
que êste ano acontece pela
primeira vez. Iremos comprar
café Palheta do Rio · a Cr$
120,00 ou então comprá-lo misturado com farinha dágua a
Cr$ 80,00 por quilo. Tive oportunidade de ver nesta última
"Maleta" que o Presidente do
Instituto aprecia bastante a
colaboração de V. Ex.a, então
lembrei-me de pedir-lhe que sugerisse ao digno Presidente,
um depósitO com capacidade
bastante para que os moagelros pudessem adquirir o café
no depósito, tendo o Instituto
o cuidado de verJflcar se o café
vendido era de fato destinado à
moagem, pois consta-me que os
contrabandistas o. · adquirem
no moa~ro. pagando êstes os
selos como se fôsse benefkliado. Esta é a minha opinião,
no entanto com a experiência
de V. Ex. a pode ser que ·lhe
ocorra uma maneira mais po.
sltlva para o abastecimento
desta capital, porque da maneira como as · coisas vão;· o
paraense não· janta· mais. Sim,
Dr. aqui no· Pará os pobres e
os remediados · jantam .café
com pão, quando há café, já
que pão &empre 'tem.
'
Com agradecimentos pela
atenção · que possa. dar a esta
carta, compreendendo o ,conteúdo sem analisar a redação,
subscrevo-me, atenciosamente,

. Pará, com as escusas devidas à
· Bancada. paraense, nos seguintes

têrmos:

"Belém, 14 de maio de 1959.
Dmo. Sr.
Dr. Paulo de Oliveira
Senlldo Federa! - Rio
Prezado Senhor:
Leitor asslduo de sua "Ma·
leta de Avião" com que sema·
nalmente nos brinda a nossa
querida "Fôlha .cio Norte", tomo
a liberdade de dirigir·me a V.
Ex.a para um apêlo, que, tenho
certeza, é de todos paraenses.
Como é .de conhecimento de
V. Ex.a, aqui o Pará é o Paralso dos Contrabandistas. Em
conseqüência dlsto, o povo paraense tem sofrido bastante.
T.udo aqui é caro e dificU. Te·
nho a impressão que os fomecederes do Sul por ouvirem falar em contrabando no Pa:rá,
entendem que devem cobrar
mais por tudo que para aqui
embarcam. Mas o que deu motivo a estas linhas, não foi
propriamente lastimar-me da
situação em referência ao preço, pois que já nos faltam fôrças para reclamar preços. O que
deu motivo a estas· Unhas, foi
a falta acentuada de café
nesta praça, que se passamos
um mês abastecidos, passamos
dois, sem êle. o Instituto do
Café, em conseqüência do contrabando resolveu controlar os
embarques de café para o Pará.
Medida multo acertada, porém
de resultados bastantes prejudiciais para a nossa população,
tendo o Instituto falhado com;
pletamente em seu objetlvo. O
contrabando continua vindo de
outros Estados e o contrôle não
pOde .ser feito como pretendia
aquêle Instituto. Digo pretendia, porque tenho a certeza que
a medida não visava racionar
o produto, sabendo nós que esforços tem sido despendidos,
· para· que o.:consu!lliO de café

Arm8nio Dourado''.

li:

o Sr. Armênio Dourado quem

responde a todos nós: à !nilnha re·
clamação, aos apartes do ilustre
Lider da Maioria e, até, aos do
nuãtre Senador Mem de Sá, dando.
assim, ·uma sugestão para que nas
praças distantes se Instalem depó·

:I
·)
I

'
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que autoriza o Poder Executivo a
abrir, pelo Ministério da Viação e
Obras Plibllcas, o crédito especial
de Cr$ 20. DOO. 000,00, destinado à
recuperação da barragem do Ba·
tantan, em São Luis, Estado do Ma·
ranhão; tendo Parecer Favorável,
sob n.o 184, de 1959, da Comissão
de Finanças.
muito bem!)
2 - Discussão única do Projeto
O SR. PRESIDENTE - Lembro de Resolução n.0 7, de 1959, que
aos nobres Senadores que hoje às auspende a execução parcial da
21 horas reunir-se-á o COngresso Lei número 2.458, de 30 de dezem.
pal"81 apreciação de veto presiden- bro de 1956, do Estado de São
cial.
Paulo (projeto oferecido pela CoNão havendo mais orador ins· missão de Constituição e Justiça
crito, vou encerrar a sessão. De· em Parecer n. 0 149, de 1959, tendo
signo para a de amanhã a se- voto em separado do Sr. Senador
guinte:
Attilio Vlvacqua) .

sitos controlados pelo Instituto
Braslleiro do Café, que fará a redis·
tribulção pelos moageiros.
Era a reclamação que desejlwa
fazer, contando já agora com a
boa vontade do Vice-Lider da Maio·
ria que prometeu interferir para
solucionar a questão. (Muito bem;

ORDEM DO DIA

1 - Discussão úniclll do Projeto
de Lei da Câmara n.o 11, de 1959,

Está encerradà a Sessão.
Levanta-se a- Sessão às 16 ho·
ras e 35 minutos.

33. a Sessão da 1. a Sessão Legislativa, · da 4. a Legislatura,
em 27 de maio de 1959
PRESID:mNCIA DO SENHOR FILINTO MULLER

As 14 horas e 30 minutos, acham- ·
se presentes os Senhores Senadores:
Mourão .Vieira.
CUn.ba Mello.
v.valdo Lima.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
LeOnldas Mello.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes. f'imentel.
Sérgio Marinho.
Reginaldo Fernandes.
· ·Dix-Huit Rosado.
Argemlro de FiJrUeiredo.
Ruy carneiro.
Novaes Filho.
J arbas Maranhão.
Barros Carvalho.
Rui Palme\ra.
S 1lvestre Péricles.
Lourlval Fontes.
Jorge Mayriard.
Herlbaldo Vieira.
OVidio Teixeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabeira.
.Ary Vianna.
Jefferson de. Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
·
Calado. de Castro.
Gilberto Marlnho.
Benedlcto Valladares.
Lima Gntmarães.
Milton Campos.
Moura Andrade.
Lino de Mattos.
Padre Calazans.

Pedro Ludovico.
Coimbra Bueno.
Taciano de Mello.
João Vlllasbôas.
Filinto Müller.
Fernando .Corrêa.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti . ··
Saulo Ramos.
Daniel Kriege1·.
Mem de Sá.
Guido Mondln. - (541 .
O SR. PRESIDENTE - A rsta de presença acusa o comparecimento de 54 Senhores Senadores.

Havendo número legal, está aberta a sesslo.
Vai ser lida~ Ata.

1.

O Sr. Joio Meftdes, servindo de Segundo Secretdrio, procede à leitura da Ata da 8e8stlo anterior, que, posta em
àiBcussdo, é sem debate apro11ada.

O Sr. Primeiro Secretário dá
conta do segumte

EXIPEDIENTE

.

;

· Ofício

-- Da Câmara dos Deputados
n. 0 600, transmitindo autógrafos
do seguinte ..
PR()JI!lTO Dl!l L!li DA cAM.\JIA

N.0 17, de 1959
(N.o 4.803-B, de 1959, na Câmara

dos Deputados

Abre, ao Poder Legislativo -

Camara dos Deputiliclos e Se-

.

•
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nado

Feder~
ar~

os créditos espe44. 000.000,00 e
Cr$ 21. 080.080,50, respectiva~
mente, para pagamento de aju~
da de custo, abono; dife:rença
de tDeneimentos e grat~jwação

ciwis de

o

.:~

.y,

,•

adicional.

O Congresso Nacional decreta:

)

i

'(

...

"•-

,,.,
1

.,
·,

'I

N

I
l

j
I

j

Art. 4.o Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
A Oomissllo de Fmançaa.
IWIINSAGEM

N.o 64, de 1959

(Número de Ordem na Presidência·
Art. 1.o 11: aberto ao Poder Le~
da República, 179)
glslatlvo - Câmara dos Deputados
o crédito especial de 'Cruzeiros
Senhores Membros do Seiiãdo
44.000.000,00 (quarenta e quatro
Federal:
milhões de cruze:rosl, para atenDe acôrdo com o preceito constider aos seguintes pagamentos:
tucional, tenho a honra de submea) ajuda de custo a_os Deputado~, ter à vossa aprovacllo a designa~
relat:va à .convocaçao extraordição que desejo fazer.do Senhor Afnária do Congresso Nacional, feita fonso Barbosa de Almeida Portu·
pelo Presidente da República, a gal, Ministro de Primeira Classe,
partir de 16 de dezembro de 1958 para exercer a funcão de Embai-Cr$ 14.000.000,00 (quatorze mi- xador
Extraordinário e Pleniootenlhões de cruzeiros) ;
ciário junto ao Govêrno da Comub) abono aos seus funcionários,
nidade da Austrália.
·
na forma do concedido pela Lei
Os méritos do Senhor Affonso
n.o 3.531, de 19 de janeiro de 1959 Barbosa de Almeida Portugal, que
- Cr$ 30.000.000,00 (trinta milhões · me induziram a escolhê-lo para o ·
de cruzeiros) .
desempenho dessas elevadas .. funArt. 2.o :S:, igualmente, aberto ao ções, constam da Inclusa informação do Min'stério das Relações ExPoder Legislativo - Senado Feteriores.
deral - o créd to especial de Cr$
Rlo de Janeiro, em 26 de maio de
21.080.080,50 (vinte e um milhões,
1959
- Juscelino Kubitschek.
oitenta mil e oitenta cruzeiros . e
cinqUenta centavos), para atender
CURRICULUM VITAE
aos seguintes pagamentos:
"
Embai:l:ador Affooso Barbosa de
a) abono aos seus funcionários,
Almeida Portugal
na forma do concedido pela Lei n. 0
3 531 de 19 de janeiro de 1959 Embaixador A:Uonso Barbosa
6-$ Í8.923.400,00 (dezoito milhOes, deO Almeida
Portugal nasceu em
novecentos e vinte e três mil e quaMogi-Mirlm, Estado de São Paulo,
trocentos cruzeiros) ;
em 18 de outubro de 1897.
b) d'ferença de vencimentos -·
Ingressou no Ministério das ReCr$ 1. 797.715,90 (um milhão, sela!:Ões
Exteriores, como Adido à
tecentos e noventa e sete mil, sete~
Secretária de Estado, em 28 de oucentos e quinze cruzeiros e noven- tubro de 1916; foi nomeado ~ercel
ta centavos);.
ro Oficial em 24 de abril. de 1918;.
c) gratificação adicional por promovido a Segundo Oficial em
tempo de serviço - Cr$ 358.964,60 13 de março de 1924; classificado
(trezentos e cinqUenta e oito mil, como Segundo Secretário em 17 de
novecentos e sessenta e quatro cru- janeiro de 1931; promovido a Pri?.eiros e sessenta centavos).
meiro Secretário, por . mereciArt. 3,0 Os créditos referidos mento, em 27 de outubro de 1936;
nos artigos 1.o e 2.0 ser!lo automA- a Ministro de Segunda Classe, por
ticamente registrados pelo Tr:bu~ antigUidade, em 31 de março de
1949; a Ministro de Primeira Clasnnl de Contas.

I :'
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se, por merecimento, em 24 de junho de 1956. ·
Durante a sua carreira, o Embaixador Aifonso Barbosa de Almeida Portugal foi designado para
o exercício das seguintes funções:
Encarregado do 'Consulado do
Brasil em Viena, em 1928;
Segundo Secretário da Embaixada do Brasil na Bélgica, em 1931;
Segundo Secretário da Embaixada do Brasil no Japão, em 1932;
Pr melro Secretário da Embaixada do Brasil no México, em 1937;
Primeiro Secretário da então Legação do Brasil na Guatemala, em
1938·
'
Encarregado
de Negócios doBrasil na Guatemala, em 1940;
Cônsul do Brasil em Los Angeles, em 1945;
Conselheiro da , Embaixada do
Brasil no Uruguai, provisõrlamente, em 1948;
Ministro-Conselheiro da Embaixada do Bras:I no Uruguai, proVisõriamente, em 1949;
· · Encarregado de Negócios do Brasil no Uruguai;
Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário do Brasil na
Nicarágua, em 1950;
Enviado Extraordinário e M'nistro Plenipotenciário do Brasil na
Dinamarca, em 1954;
Embaixador Extraordinário I!
Plenipotenciário junto ao Govêrna
da República do Equador.
Além dessas funcões, exerceu,
ainda, o Emba1xador Affonso Barbosa de Almeida Portugal as seguintes missões e comlssõe~:
Adido ao Gabinete do Ministro de
Estado das Rela(Ões Exteriores em
1927; Correio Diplomático na Europa, em 1928. Encarregado das
negoclaclíes com o Govêrno iugoslavo para tratado de comércio entre o Brasil e a Iugoslávia, em
1929. Adido ao Gab 1nete do Ministro de Estado das Relações Exteriores, em 1929. Auxiliar, em com'ssão, do Ministro de Estado das
Relações Exteriores, em 1930. Auxlllar . de Gabinete do Ministro de
Estudo das Relações Exteriores, em

1934. Chefe da Comissão de Re-

cepção à Missão Econômlca Japonêsa, em 1934. Assessor da Missão
Econõmlca do Japão, em 1936. Delegado do Brasil à III <Conferência
Interamericana de Educação, no
México, em 1937. Auxiliar do 'Chefe do Departamento Diplomático c
Consular, em 1944. Substituto do
Delegado do Brasil no Instituto Internacional Americano, em Montevidéu, em 1949. Ministro da Missão Especial para as Solenidades
de Posse do Pres"dente da Nicará~
gua, em 1951. Membro da comitiva
do Presidente da Nicarágua em sua
viagem oficial ao Brasil, em 1953.
Nos assentamentos individuais do
Embaixador Aifonso Barbosa de
Almeida Portugal, verifica-se que:
a) não consta nêles qualquer nota desabonadora;
b) foi várias vêzes elogiado pelo
desempenho dado às m'ssões e comissões que lhe foram cometidas;
c) é bacharel em Ciências Juridicas e Sociais, pela Faculdade de
Direito do Rio de Janeiro;
d) é casado com a Senhora Maria da Glória de Almeida Portugal,
de quem tem uma 1ilha, menor.
O Diplomata Affonso Barbosa de
Almeida Portugal é indicado p_ara
exercer a função de E::nbaixador
Extraordinário e Plenipotenciário
do Brasil junto ao Govêrno da Comunidade da Austrália. ·- A. F.
Azeredo da Sillveira, Chefe da Divisão do Pessoal.

A: Comissão de Relações Exteriores.
Ofícios
Do Sr. Presidente do" Supremo Tribunal Federal sob ns.

335 e 347, de 15 e 20 do rné,ç

em curso, como seguem:
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Of. n.0 335·P.
Em 15 de maio de 1959.
Senhor Senador.
Vi ce-Presidente do Senado.
Envio a V. Ex.8 mais cópias de
acórdãos déstc Tribunal que decla-
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raram diversas inconstitucionalidades.
1. Mandado de. Segurança n.o
1.431 - do Distrito Federal, julgado -a 3-10-1951 (contra Ato do
Presidente da República que reviJgou autorizaçãD anterior, dada para impDrtação baseada em lei) .
2. Representação n.0 260 - da
Bahia, julgada a 26-10-1956 <Inconstitucionalidade das leis baianas l1S. 544, de 6-3-1953, 503, de
28-11-1.952, e 506, de 6-3-1955).
3. Recurso Extraordinário n.o
17.738, de São Paulo, julgado a 288-1954 <Inconstitucionalidade tia
cobrança do ImpOsto de Transmissão «inter vivos:~o, relativo à aquisição de ações).
4. Recurso Extraordinário n.o
18.l*Y7, de S. Paulo, julgado a 3011-1954 <Inconstitucionalidade do
art. 12 da Lei Paulista n. 0 185, de
13 de novembro de 1948).
Apresento a V. Ex. 11 os protestos
de alta consideração e aprêço. Ministro Orosimbo Nonato, Presidente do Supremo Tribunal Federal.
Mandado de Segurança n-.0 1.431

Distrito FederaZ
10 Presidente da República
não podia revogar a autoriza-

ção dada para a importação de
ta:rmha de trigo, depois que o
importador celebrara contrato

, I

fuh&dado na autorização.
A Zicença prévia para a importação não é ato discricionário, mas deve ser concedida nos
ttrmos da Lei n.0 842, de 4

de outubro de 1949, e do regulamento aprOfiJado pelo Decreto 27. 541, de 3 de odezemllro

de 1949.
'

'

.

ACÓRD.lO

Vistos, relatados e discutidos êstes Autos n.0 1.424 e n.0 1.431, do
Distrito Federal, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal deferir o requerimento para
que se considere prejudicado o pedido constante dos Autos n.o 1.424,
c concedem, por maioria de votos,

o mandado de segurança requer:do
nos Autos n.0 1.431 por Gea Exportadora e Importadora Brasileira
Limitada, conforme as notas juntas.
Rio de Janeiro, 3 de outubro de
1951 -José Linhares, Presidente.
Ha'M!emann Guitmarães, Relator.
TRIBUNAL PLENO

Mandado de Segurança n.o 1.421 e
1.431 - Distrito Federal
RELATÓRIO E VOTO

Relator: O Sr. Ministro Hahnemann Guimarães.
Impetrante: Gea Exportadora e
Importadora Limitada.
RELATÓRIO

O Sr. Ministro Hahnema1m Guimarães - Sr. Presidente, constam

da pauta dois processos de mandado de segurança, requer·dos por
Gea Exportadora e Importadora
Limitada.
O primeiro, o de n. 0 1.424, veio
a esta instância por· haver o juiz
da 2.a Vara da Fazen.dR Pública,
a quem foi requerido o mandado
inicialmente, declinado sua competência, porque a Carteira de Exportação e Importação. do Banco
do Brasil S. A., em suas informações remet' das em 9 de dezembro
de 1950,· revelou que não concedera a licença prévia pleiteada pela
requerente porque o Sr. Presidente da República, em ato de 24 de
novembro do ano passado, havia
revogado a autorização que concedera, para que a requerente importasse do Uruguai 30.000 toneladas de farinha de trigo.
Declinando o juiz sua competência, foram os autos remetidos a
esta instância, onde couberam. por
d'stribuição, ao eminente Ministro
Afrânio Costa, como meu substituto.
Nesta instância, quis Gea Exportadora e Importadora Brasileira Limitada completar, integrar o
seu pedido, mas a isso, ciJm veemência, se opôs .o eminente Sr.

-662Procurador Geral da República.
Dai resultou novo pedido de
Mandado de Segurança - o que
tomou o número 1.431.
Os dois pedidos são, ev:dentemente, conexos, e o último é muito mais compreensivo que o primeiro.
Dai ter pedido Gea Exportadora
e Importadora :arasileira Limitada,
em petição que mandei juntar aos
autos, por despacho de hoje, que
fõsse julgado prejudicado o Mandato de Segurança n.. 0 1.424, concluindo a petição do seguinte modo:
cE é por assim entender, e visando assegurar a boa ordem processual que a impetrante, respeitosamente vem pedir a V. Ex.a
que seja submetido a julgamento o
Mandado de Segurança n. 0 1.431,
havendo-se como prejudicado o ne··
dido anterior, o de n.0 1.424, valendo as peças integrantes dêste
último processo complementos de
instrução, dada a conexão já reconhec'da.>
Nos autos do Mandado de Segurança n.o 1.431, diz a impetran·
te o seguinte:
«A impetrante, em 27 de julho de 1950, dirigiu ao Presidente da República memorial
acêrca do problema do ·abastecimento de trigo ao mercado
nacional, mostrando-lhe que o
flagelo do «câmbio negro> dêsse produto essencial à alimentação do novo não se extinguilia, enquanto o fornec:mento
ao consumo estivesse sob o
contrôle absoluto de poderoso
«trusb dos moageiros~ .
Concluindo a sua exposição, a
IJnpetrante solicitada ao Chefe do
Govêrno que lhe desse autorização
para Importar farinha de trigo,
pois tinha possibilidade de adquiri-la no exterior em condições flivorávels.
Daí se originou o Processo P. R.
23.093-50. Diz ainda a impetrante:
«Entre os órgãos que se manifestaram se incluiu a Carteira de

Exportaçã() e Importação do Banco
do Brasl! S. A. (cuja sigla é CEXIM, abreviatura por que será
chamada daqui por diante nesta petição).
A CEXIM opinou 1avoràvelmen·
te à pretensão da lmpetran te, isto
é, ·que lhe fõsse concedida ·a J:cença para importar farinha de
trigo.
Foi, igualmente, determinado ao
Delegado de Economia Popular, Dr.
Fernando Bastos Ribeiro, que informasse sôbre o mercado negro de
farinha de trigo; e esta autoridade, a respeito, ofereceu pormenor zado e impressionante relatório~.
Continua a requerente salientando, em seguida, que, por decisão de
13 de setembro de 1950, foi ela autorizada pelo Sr. Presidente da República a Importar do Uruguai
30.000 toneladas de farinha de trigo, conforme o seguinte oficio do
então Diretor da Carteira de Exportação e Importação do Banco
do Brasil·- Dr. José Braz:
«Com referênCia ao Mem()rial d'rigido por V. Sa. ao Exmo. Sr.
Presidente da República, em data
de 27 de julho do ano em curso,
relativo à aquisição de farlnba de
trigo no exterior, venho informar
que s. Ex.a, por despacho desta
data, autorizou a importação de
30.000 toneladas daquele produto,
por parte dessa firma, a serem
compradas no Uruguai. Sauda~Oes,
José BN2:»·
Forma mais categórica não se
poderia empregar, como se vê, para
exprimir a deliberação:
«... S. Ex:.a por despacho
desta data autorizou a 'importa~ão de 30.000 toneladas. . . a
serem compradas no Urugua'».

De posse desta autorização, a
requerente Iniciou os seus trabalhos para celebrar um contrato n.o
Uruguai, o contrato de compra c
venda da quantidade de farinha de
trigo a que se referia a autorização, dizendo no Item 9:
«A Suplicante, que recebeu a
P.omunlcação da C'EXIM em 13 de
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to n.o 4) confo.rme reconhece êste
mesmo órgão (item 6 das suas informações ao Juizo da 2.6 Varal
deu entrada, na CEXIM, do Impresso que preencheu sob o n.0 94.239,
a f:m de obter os documentos que
a habllltassem a efetuar o embarque da mercadoria, cuja Importação fôra autorizada».
Em carta de 23 de outubro de
1950, o «Banco de la Republica Oriental dei Uruguay, comunicou ao
Dlretor da CEXIM que havia adjudicado à firma Suney S. A. aquela licença de importação de 30.000
toneladas de farinha de trigo.
Assim, a atual requerente celebrou com Suney S. A., em 31 de
outubro de 1950 o contrato para
.fornecimento das 30.000 toneladas
de farinha de tr'go.
Posta diante de um ato do Presidente da República, confirmado
pela CEXIM; sabedora pela Suney S. A. de que êste órgão ja
autorizara o Banco oficial do Uruguai a outorgar-lhe a licença de
exportação, discriminadamente em
seu favor, jamais poderia deter a
suplicante qualquer receio ou suspe:ta de que a operação, assim
já em plena execução, por parte dos
órgãos oficiais, viesse a sofrer embaraço por obra da administração.
' '.
Passa a requerente, em seguida,
a acentuar a resistência passiva da
Carteira de Exportação e Importado à concessão da licença prévia
e diz:
«Em face dessa inércia !motivada, a suplicante, arcando com sérios compromissos e responsabilidades (assumidos no estrangeiro e no
Pais, Inclusive perante centenas de
casas comerciais, com as qua's
ajustou a venda da farinha de trigo
a ser Importada); diante dessa
grave conjuntura, a sup!lcante. baldados os seus esforços, em 26 de
novembro último (menos de 30 dias
depois da compra da farinha de
trigo) impetrou mandado de sei!Urança, perante o Juizo da 2. 8 Vara

da Fazenda Públ'ca, com o objeti-'
vo de levar a CEXIM a cumprir,
como era de seu estrito dever, o
ato do Presidente da República,
que autorizara a importação, conforme ela prónria comunicara à
suplicante e ao «Banco de la Republica Oriental dei Uruguay».
Cobertura de respoma:biUdade

- Chamada, como autoridade
coatora, a prestar informações ao
Juiz que conhecera da impetração
da segurança, a diretoria da CEXIM, fê-lo em 9 de dezembro último.
Procurando ex'mir-se de qualquer responsabUidade, sem, todavia,
contestar os fatos enunciados e
comprovados com a exibição de documentos autênticos, aquêle órgão
revelou, então, um acontecimento
novo, absolutamente imprevisivel
e imprevisto: o Presidente da República hav·a revogado a licença
da importação que concedera à suplicante, em 13 de setembro de
1950!
Esta revogaçlio era inteiramente
ignorada pela suplicante, para a
qual só existia a decislio concessiva, publicada no «Diário O!iciab
de 15 de setembro, e a ela comunicada pela CEXIM.
lt que, consoante declarou êste
órgão, nas suas infprmações ao
Juiz da 2.11 Vara da Fazenda Pública, o despacho revogatório foi
proferido em 24 de novembro e
lançado sõbre a proposta da CEXIM ao Chefe do Govêrno (Item 12
e 13 das informaç6es) .
A verdade, porém, é que tal despacho só se tornou público e conhecido da Interessada, e, portanto,
operante, quando foi estampado no
«Diário Oficial», o que se deu em
9 de dezembro - ou seja exatamente no mesmo dia em que entraram em Júlzo ·as informações
da CEXIM (D. O. de 9 de dezembro de 1950, pág. 17. 638, Documento anexo _n.o 8).
:S: significativa a circunstânc' a de
ser o despacho revogatório datado
de 24 de novembro - dois dias

-584antes Cla impetração- da segurança - e só ter sido divulgado a 9 de
dezembro, no derradeiro dia do prazo concedido à CEXIM para prestar .nformações».
E acrescenta a lmpetrante:
«a concessão liminar da medida,
o Ju z da 2.a Vara da Fazenda Pública, tendo em conta a relevância
dos fundamentos invocados, e o
dimo Irreparável que resultaria
para a lmpetrante, se se alterasse
a situação .de fato preexistente,
proferiu no processo o seguinte despacho, data de 19 de dezembro de
1950, e publicado no «Diário da Justiça» de 23-12-50, páginas 11. 596
(documento anexo número 9):
«Oficie-se ao Banco do Brasil determinando que antes do
julgamento do presente mandado não se conceda a n :nguém a licença prévia referente às toneladas de trigo objeto desta discussão».
O Ministro Afrânio Costa despachou o Mandado de Segurança
número 1.4!A, na qualidade de meu
substituto, e a S. Ex.a requereu o
Senhor Procurador Geral da República que fõsse revogada essa
providência liminar.
O em'nente Ministro Afrânio
Costa reiterou seu despacho confirmatório da medida llminar, concedida pelo juiz da instância inferior, em longo despacho, em que
salienta que nenhum prejuizo resultaria da medida I minar concedida, que visava apenas a tornar
imposslvel um dano irreparável.
. Nas suas informações ao eminente Ministro Relator do Mandado de Segurança n.o 1.424, o Presidente da República se limitou a
transm'til· os esclarecimentos que
lbe foram prestados pelo Presidente do Banco do Brasil S. A., confirmando o que dissera, em 11n:has gerais, o Dlretor da CEXIM
ao ·Juiz da 1.a Instância.
Diz a bnpetrante:
<Vê-se assim, bem, que as autoridades administrativas, já depois
de impetrada a seguran.ça ao Juiz

da 2.a Vara da Fazenda Pública, e
no último dia do prazo em que estas deveriam ser ·apresentadas -ou seja em 9 de dezembro próximo
passado - tornaram conhec:do um
fato novo».
Dai êste novo pedido.
A requerente ignorava - e nem
podia ser de outro modo - que
houvesse o Sr. Presidente da República revQgado o ato de autorização de 13 de setembro de 1950.
Insiste a requerente nestas considerações, passando, no item 23, a
se referir a documentos essenciais
ao julgamento, salientando, em seguida, a adequação do mandado
ao caso e os seus efe:tos salutares.
Estende-se sôbre êste ponto acentuando que é falso e ilegitimo o
motivo invocado nara justificar a
revogação de ato solene e em plena execução, antes de se indagar
se era ou não possivel a importação, dizendo:
cAntes de indagar se era, ou não,
possivel revogar-se o ato concessivo da licença, de Importação já
cm fase final - cumpre fixar qual
o motivo desta violência, que só
se tornou conhecida em 9 de dezembro últ'mo.
O motivo determinante do atp
pres'idencial está declarado na ex-'
posição que ao Chefe da Nação
apresentou o Diretor da CEXIM, e
em face da qual e sõbre a qual
se proferiu o despacho revogatório.
Essa exposição se transcreve no
item 12 das informações 'prestadas
ao Juiz da 1.a. instância por aquêle órgão, e da qual .constam êstes trechos elucidàtfvos:
«Por êsse despachó foi atribuida aos moinhos reg'strado nesta
Carteira a importacão do trigo em
grlio, cabendo 10.000 toneladas de
farinha de trigo à Sociedade Continental de Exportação e Importação Limitada, que já haVia obtido
autorização anterior de V. Ex.a
para a importação de Igual quantidade da mesma mercadoria, ainda não ut 1lizada e as demais 30.000
toneladas de farinha ·e a 'firma ·aea
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Exportadora e Importadora Bras!~
leira Limitada» . ·
Da resolução de V. Ex.a os ln~
teressados tiveram conhecimento
por intermédio desta Carteira. Havendo surgido, em seguida, veemen~
tes protestos dirigidos a V. Ex.a
e à CEXIM, por parte de várias
associações de classe do País, con~
tra concessão feita à f!nna «Gea~
Exportadora e Importadora Bras!~
!eira Ltda., por se tratar de emprêsa sem tradição nesse ramo de
negócio, V. Ex& determinou fôsse
suspensa a expedição da licença de
importação correspondente àquela
firma.,
Portanto, a revogação da autor!~
zação dada pelo Presidente da Re~
pública baseou-se em que a firma
não tinha tradição e no clamor
de várias associações de classe do
Pais.
Â requerente assinala que êsse
mot'vo é surpreendente, contraditório e arbitrário, acentuando, no
item 29:
«De tôdas as alegações inconsistentes e evidentemente fúteis, que
se alinharam para justificar a arbitrariedade cometida, o que se colhe de útil e palpável é esta suma:
o ato concessivo da Ucença de importacão era, como ato administrativo, revogável Ril Zibitv.m:. ·
Passa então a requerente a demonstrar a improcedência desta tese, isto é, de que o ato administrativo, embora essencialmente revogável, não pode, entretanto, ser
revogado quando dêle resulta direito para alguém. O ato administrativo será vinculado para a autoridade que o pratica, sempre que
dêle resulte d're!to.
E diz no !tem 32:
1Como vimos (!tem 25 desta) só
um motivo declarado serviu de
fundamento ao ato revogatório da
licença conferida à impetrante: os
protestos de associações de classes,
por não ser a beneficiária emprêsa «de tradlcão~, no ramo de negócio de trigo.
Motivo lns'ncero, parcial, !legitimo, sem fomento legal, como se
I

demonstrou (itens 26 e 27 desta petição).,
Sustenta a requerente, em seguida, que o vínculo decorrente da autorização dada em 13 de setembro de 1950, é um vinculo indestrutível pelo arbítrio, e, terminando,
requer a concessão da medida liminar em face da relevância do
pedido e do dano grave e irreparável que sofrera.
A medida llminar foi concedida,
como se viu.
Requereu ainda:
«a requisição da Presidência da
República do processo P. R. 23.09350 (no qual foi proferido o despacho concessionário da licença)
para extração das peças ind:cadas
anteriormente, uma vez que a administração conserva inacessível à
impetrante o processo mencionado, recusando-lhe as certidões pretendidas;
Invoca a lmpetrante o apoio do
que pede neste item o disposto
no art. 321, parágrafo 2.0 do Cód.
de Proc. Civil e na Lei n.O 94 de
16-9-47 e salienta que; no Mandado de Segurança n.O 1.424, por
duas vêzes requereu tal medida,
indispensável a uma plena instrução da causa.
·- no mérito, a concessão da seguranca impetrada para o fim de,
reconhecendo-se representar ilegalidade e abuso de poder o despacho presidencial publicado no
-~:Diário Oficial» de 9-12-50 revogatório de outro despacho presidencial publicado no mesmo Diário de 15-9-50- (que à 'mpetrante concedera licença para Importar 30.000 toneladas de farinha de
trigo no Uruguai); determinar-se,
em conseqüência, que a autoridade
suplicada, através dos órgãos competentes, pratique ou mande praticar os atas de execução necessários ao exato cumprimento do primitivo despacho do Exmo. Sr.
Presidente da Repúbl'ca, concessivo da licença da importação, a que
se refere esta petição;
- a condenação da União nas
custas.

-566F'inalmente, protesta a impetrante pela juntada, logo que lhe sejam fornecidas, das certidões que
já requereu à Secretaria do Supremo Tribunal Federal, e a serem
extraídas dos autos do Mandado
de Segurança n.0 1.424.
Ter em que, espera merecer
Justiça.
Rio de Janeiro, 26 de janeiro de
de 1951. -Dario de Almeida Magalhães. -

Adaucto Lúcio Oardo-

so. - Vitor N'Unes Leab.
Velo o pedido legalmente in.struído e os autos foram distribuídos
ao eminente Ministro Lafayette de
Andrada, que, na petição de fls. 73,
exarou o seguinte despacho:
«J. Realmente a competência é
do Ministro Afrânio Costa. A distribuição para os fins de d reito.
30-1-51. -

A'lldrada».

reconhecendo-se representar ilegalidade e abuso do poder o despacho presidencial publicado no «Diário Oficiab de 9-12-50, revogatório
de outro despacho presidencial, IYJ·
blicado no mesmo «Diário Oficial»
de 9-9-50 (que à impetrante concedera licença para importar 30.000
toneladas de farinha de trigo uruguaio), determinar-se, em conseqüência, que a autoridade suplicada, através dos órgãos competentes, pratique ou mande praticar
os atas de execução necessários ao
exato cumprimento do pr:m!tivo
despacho do Exmo. Sr. Presidente da República, concessivo da licença de importação -a que ·se refere esta petição» .
3.
Não tendo logrado incluir,
em virtude da justa Impugnação
feita pelo eminente Dr. Procurador
Geral da República, o presente arrazoado no processo de Mandado
de Segurança n.0 1.424, ocorreu à
impetrante o expediente de ingressar com novo pedido de segurança,
destinado, simplesmente, a ratificar e retiflcar o anterior que devidamente instruido e contestado,___
aguarda pr6ximo ju1gamento do
Supremo Tribunal Federal,
4. Não deixa de ser original o
artifício de que se utilizou á im·
petrante para 'contornar a impugnação que lhe foi oposta no Mandado de Segurança n.0 1.424, dada
a flagrante intempestividade das
suas razões, mas de nada lhe poderá valer tal recurso, visto como,
julgado o primitivo mandado de
segurança, prejudicado e sem finalidade ficará o que ora se in ~
forma.
5. Focalizando a mesma questão, surgida em tôrno da importacão de 30.000 toneladas de farinha
de trigo uruguaio, nada de novo
aduziu, agora, a requerente para
esclarecimento e convicção do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a dar maic:>r extensão -aos
mesmos a11gumentos já alinhados
no Mandado de Segurança n.o

Por despacho de 23 de fevereiro
dês te ano, o Sr. Ministro Laudo de
Camargo determinou que fôsse o
processo presente ao ·Sr. ~lator
do Mandado de Segurança numero
1.424 - Ministro Afrânio Costa,
como já assinalei.
Solicitaram-se informações, que
foram prestadas a fls. 80.
O Sr. Presidente da República
remeteu as informações do Banco
do Bras.l S. A., onde se diz:
«À fim de instruir o Mandado
de Segurança n.o 1.431, requerido
por Gea Exportadora e Importado·
ra Brasileira Limitada, vimo~ submeter à cons'.deração de V. Ex.a,
·como nos foi solicitado, as informações que se seguem, relativamente ao -alegado pela impetrante,
na sua pet ção inicial cuja 2.a via
nos foi encaminhada, juntamente
com o oficio de 21 do corrente, flr·
mado pelo Relator do feito, Ministro Afrânio da Costa.
2. Preliminarmente, cumpre relembrar que os fatos e as alegações constantes da referida petição, já constituiram, anteriormente, objeto do Mandado de Segurança n.o 1.424, impetrado pela
mesma sociedade com idêntica f'nalidade, ou seja «a concessão da
segurança ímpetrada para o fim de, 1.424.

·.:

-5676. Tratando-se, portanto, de matéria já exaustivamE)nte esclaredda por êste Banco e pela Carteil'a
de Exportação e Importação, através dos oJ:ícios de 16 de janeiro do
corrente ano e 9 de dezembro de
1950, remetidos, respel'tivamente,
do então Presidente da República,
e por êste encaminhado ao Suprl'1mo Tribunal Federal, e ao Dr.
JuiZ da 2.a. Vara da Fazenda Pública, ser·a desnecessário e redundante repisá-la, nesta oportunidade, tanto mais quando as cópias
dos referidos oficias já instruem,
por Iniciativa da própria impetrante, o Mandado de Segurança n.0
1.421.

I

i.,

i.

7. Por outro lado, o assunto, já
foi objeto da apreciação do Exmo.
Sr. Dr. Procurador Geral da República, que no brilhante Parecer
n.o 1.981, de 21-1-1951 publicado
no «Diário da Justiça~ de 9 de fevereiro de 1951, contestou, com
vantagens, as razões anteriormente
oferecidas e ora reiteradas, demonstrando a perfeita lógica. e a
inatacável legitimidade do at'~ revogatório contra o qual im•estlu
a impetrante.
8. Todavia, torna-se opo1:tuno
pôr em relêvo as seguintes informações suplementares:
a) a possibilidade da vlnd n de
farinha de trigo uruguaia para o
nosso Pais resultou de entendlimentos diplomáticos entre os goVf!rnos
do Brasil e o Uruguai, IIIJ'In uualquer i11terter~cia da impetmnte;
b) favorecida, assim, sem que
o tives•se jamais solicitado, com a
Inclusão entre as passiveis lleneficiária.s da Importação de .f~J'inha
uruguaia, posta à dispiiSIÇCU 1 do
Guv~rtto Brasileiro, contratou a
mesma sociedade em 31 de I)Utubro dtJ 1950 com SUNEY S . J,, •, de
Montfwidéu, ind'cada para tal operação IJelo Banco de la Republica
Oriental dei Uruguay, a aquisição
de 30.000 toneladas a s.~rem Importadas;
''!~
c) nenhum esfôrço foi necessário à lmnetrante desenvc·\vor para ingressar na Importação de fa.)

rln.ha uruguaia, ajustada oiiglnà·
riamente entre os dois Governos
interessados e do qual só velo a
participar, por julgar a Admlnls·
tração mais conveniente executar 11
operação, por via extrag,>vernamental;
d) não se pode, conseqüentemente, confundir a opera-cão em
aprêçQ com as transações normais
de comércio externo, concertadas,
em seus menores detalhell, desde
a sua proposição até a s111a conclusão definitiva diretamente pelas próprias partes contratantes;
e) no caso em tela, a própria
exportadora, com a qual a lmpetrante contratou, ve'o ao seu encontro por sabê-la favorecida com
a autorização de 13·9·50, limitando-se, portanto, a sua açã.o em assinar o compromisso de 31-10-50,
cujo sêlo no valor de aproximadamente Cr$ 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil cruzeiros) deixou de
pagar, como foi denunciado pelo
Dr. Procurador Geral da República, em seu mencionado Parecer
1.981;

f) todavia, o carâ.ter de exceção
que caracterizou a concessão fe ta
à impetrante provocou protestos de
associações de classe, interessadas
em tal importação, as quais, pela
sua procedência, levaram o então
Presidente da República, a canceláIa, por despacho de 24-11-50, nublicado no «Diário Oficial de 9 de de·
zembro de 1950;
g) em tais, protestos foi a lmPetrante averbada como firma sem
qualquer tradição no negócio de
farinha de trigo e sem a indlspen·
sável idoneidade económica e financeira, dada a modéstia do seu
caiJital social (Cr$ 300.000,00), para realizar dlretilmente operação
montante a .Cr$ 73.200.000,00 (setenta e três milhões e duzentos mil
cruzeiros);
h) por outro lado, não dispondo a impetran.te de conceito bancá·
rio capaz de lastrear o financiamento da importaçlio pretendida,
forçoso ser' a prever a sua poslcão
futura de mera titular das licenças
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que fossem expedidas, cabendo a
outros interessados a sua efetiva
utilização;
i) à vista de tais elementos não
dever.a ter causado surprêsa à im·
petrante o cancelamento da autorização que inadvertidamente lhe
fôra dada, tanto mais quando ainda n.ão havia sido deferido o seu
Pedido de Licença de Importação
n.o 94.239, de 21-9-50; ·
j) .finalmente, desde 20 de dezembro de 1950, como é do conhecimento dêste Banco, foi a impe•
trante noti.ficada pela Suney S. A.
da rescisão do contrato de 31 de
outubro de 1950, sendo, por isso
mesmo, de estranhar que se baseie
o presente mandado de segurança em contrato senão inexistente,
pelo menos litigioso.
9. São essas as informações que
temos a honra de transmitir a Vossa Excelência sôbre o assunto e
que, juntamente com as anteriormente enviadas contribuirão para
que o Supremo Tribunal Federal
possa .fazer a sua costumeira justiça.
10. Aproveitamos a oportunida·
de para, devolvendo o processo citado de início, apresentar a Vossa Excelência os protestos de estima e distinta consideração,.
Devo acrescentar que se acham
aos Autos do Mandado de Sel!'urança n.0 1.424, os autos intitulados
de reclamação.
Nestes, a fls. 50, Suney S. A.
apresenta-se como terceira prejudicada, sustentando que o seu contrato com Gea Exportadora e Im·
portadora Brasileira Ltda. se acha
cancelado desde 20 de dezembro
de 1950, cancelamento êste de que
teve pleno e inequívoco conhecimento a impetrante, conforme JXJ·
cumento junto de n.o 1.
É o relatório .
VO'l'O

Sr. Presidente, deferindo o reqw.•·
rlmento que li, ln· cialmente, ao
Tribunal, considero prejudicado o
pedido dos Autos de Mandado de

Segurança n.0 1.424, para restringir a minha apreciação ao pedido
que consta os Autos n.0 1.431.
O eminente Sr. Procurador Geral da República, no justo zêlo com
que se empenha na defesa das causas da Fazenda Pública Nacional,
trouxe um argumento novo, que
não foi considerado até agora, na
controvérsia travada, qual o de que
o Pres.dente da República, autorizando a importação de trinta mil
toneladas de farinha de trigo em
favor da requerente do mandado
de segurança, cometera uma ilegalidade. Leu s. Exa. a êste Tribunal o texto do Decreto n.0 26.159,
de 7 de janeiro de 1949, em cujo
artigo 1.o se diz:
«Fica suspensa, até ulterior de~
liberação, a entrada em todo o território nacional de farinha de trigo de qualquer quaLdade e procedência».
Ulterior deliberação tomaria o
Presidente da República, autorizando a importação de trinta mil toneladas de farinha.
O Sr. Ministro Roc'hia Lagoa -

Um simples despacho pode revogar um decreto referendado por
dois Ministros de Estado ?
O Sr. Ministro Hahnemann. Guimarães -- O Presidente da Repú-

blica amadureceu no exame desta
matéria, de 27 de julho de 1950 até
13 de set.!mbro de 1950, quando foi
d~da a ·R•ltorização. A autorização
nao foi levianamente concedida:
procedeu-se a estudo: a autorização .foi dada por causa de um memorial apresentado pela requerente, que denunc'ou o trust dos moageiros, atribu'ndo·lhes a responsabilidade pela situação do mercado
nacional da farinha de trigo, atribuindo-lhes a responsabilidade da
escassez de farinha de trigo. Em
vista dêsse memorial, de um inquérito da Delegac·a de Economia Popular, o Presidente da República
resolveu autorizar a importação de
farinha de trigo, de quarenta mil
toneladas, dez mil para urna firma,
trinta mil para a firma em causa.
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Os fatos são os seguintes: cm
27 de julho de 1950, diri.g'u-se a
requerente em memorial, ao Govêrno, propondo-se corrigir as deficiências do mercado interno de tngo com a importação necessária.
A questão terminou com a autorização, concedida em 13 de setembro de 1950. Nessa mesma data, o
então diretor da Carteira de Exportação e Importação do Banco do
Brasil, Dr. José Braz, comunicou à Gea Exportadora e Importadora Brasileira Limitada que
fôra ela autorizada a imoortar trinta mil toneladas de farinha
de trigo. Em conseqüência dessa
autorização, o Banco do Uruguai
adjudicou a Suney Sociedade Anónima autor'zação para exportar do
país as trinta mil toneladas de farinha de trigo, Isso foi comunicado à Carteira de Exportação e
Importação do Banco do Brasil, em data de 23 de outubro. :mstes dados estão aceitos, pacificamente, pelo Banco do Brasil, como
se vê da sua Informação. Em con·
seqUência disso, Gea Exportadora
e Importadora Brasileira Limitada
e Sun.ey Sociedade Anónima realizaram um contrato de compra e
venda da farinha de trigo, em 31
de outubro de 1950. São dados positivos que não demandam exame
de prova, porque a impetrante os
articulou, e não foi contestada;
foram reafirmados pelo Banco do
Brasil, em sua informação, transmitida a êste Tribunal pelo Govêrno.
Tendo celebrado o contrato de
compra e venda, a requerente pediu ao Banco do Brasil que expedisse em seu favor a licença,
prévia de Importação, nos têrmos
do Decreto n.o 27.541 de 3 de de·
zembro de 1949, que é o decreto
regulador da matéria de licença
prévia, decreto expedido para cumprimento da Lei n.o 842, de 4 de
outubro de 1949.
Instaurou-se na Carteira de Exportação e Importação do Banco
do Brasll o competente processo.
que deverla estar solucionado, nos

têrmos da lei, no prazo de trinta
dias. A lei estabelece, no art. 10
do Decreto n.O 27. 541, que os pedidos de licença prévia para im·
portação serão solucionados no
prazo máximo de trinta dias. O
Banco do Brasil, ainda pelos fins
de novembro, não havia dado a
licença prév'a, nos têrmos da lei.
Dai resultou o ..,rlmelro pedido
de mandado de segurança, em que
pleiteava a requerente fôsse a 'Carteira de Exportação e Importação
do Banco do Brasil compelida a expedir a licença prévia, a que se
recusava, sem razão. Foi, então,
que, na Informação de 9 de dezembro de 1950, revelou aquela Carteira do Banco do Brasil que o Presidente da Repúbllca revogara o
seu próprio ato, atendendo ao clamor de associações de classe, que
denunciavam a requerente como
firma destituída de tradição na
praça.
AqUi .chega~os, Sr. Presi~ente,
aos dois pr nc1plos pelos qua1s me
parece manifesta a ilegalidade da
revogação da autorização conseguida. Primeiro, não se trata de ato
discricionário. Segundo, o ato admln.istrativo só é revogável, quando dêle não haja resultado vin-:
cuJo jurídico.
A llcença prévia não é ato dlscriclonârlo. A lei, expressamente,
enumera os fundamentos dos
quais pode essa llce~ç~ prévia
ser negada. Da denegaçao da licença prévia pela Carteira de Exportação e Importação do Banco
do Brasil cabe sempre recurso para o Ministro da Fazenda, nos têrmos do art. 1.o, parágrafo único,
do referido Decreto n.0 27.541. Só
pode ser denegada a licença prévia, nos têrmos do art. 2.0, quando
o Importador não se ofereça a fa·
zer entrar no país a quantidade
necessária dos gêneros enumerados
no art. 2.o, para atender ao regular abastecimento do mercado
nacional; ou quando não houver
disponibilidade na moeda de pagamento, na moeda em que deva ser
feito o pagamento da mercadoria

.I
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ou ainda, quando houver produto,
no Pais, de !guais características
tecnológicas e de condições satisfatórias de pr~o.
Só por êstes fundamentos é que
pode ser negada a licença prévia.
A lei não admite que o Govêrm
possa artlcul!lr razões contrárias à
concessão de licença prévia que
não caibam os casos restritíssimos
enumerados no art. 2.0 do referido
diploma legal. Não hã, na lei, nenhum poder atribuído ao Banco do
Brasil para fazer a polícia do Comércio, desta ou daquela sociedade. Nenhuma competência tem o
Banco do Brasil para arvorar-se
em tutor do mercado e dizer quais
são as firmas idôneas ou inidôneas para exercer o comércio importador ou exportador. :mie tem de
apreciar essa idoneidade em face
das condições estritamente enumeradas na lei.
A lei não fala em firmas tradicionais ou destituídas de tradição; a lei procura prevenir a possibilidade de não poder dar o exportador ou importador cumprimento as suas disposições, estabelecendo que, uma vez concedida a
licença prévia, dela decairá o importador se não a uflizar no prazo de 30 dias, dizendo: «Ficam os
beneficiários de licença obrigados
a comprovar documentalmente perante a Carteira, no máximo até 30
dias após o respectivo vencimento,
a utilização total ou parcial das
licenças obtidas» (art. 11 do Regulamento aprovado pelo Decreto n. 0
27.541, de 3 de dezembro de 1949).
Por esta disposição é que se faz a
policia da idoneidade dos importadores. Se o importador não tiver
idoneidade para cumprir a obrigação assumida em conseqüência da
licença prévia, êle decairá da licença, perderá os benefícios da licença. As medidas preventivas, para evitar que a licença seja concedida a quem não se ·possa dcsincumbir das obrigações assumidas, estão enumeradas nos artigos
26 a 29 do referido DecretQI n. 0
27.541. No art. 26 enumeram-se

os requisitos que devem ser preenchidos pelo importador que queira
obter a licença prévia, e não se faz
aí nenhuma exigência relativa à
prova de idoneidade do importador. l1:le deverá indicar o seu nome
e enderêço; o nome e o enderêço
do consi,gn.atãrio; o nome e enderêço da pessoa, firma ou entidade
que empregará o produto; país de
origem, de procedênc·a, e o pôrto
de descarga; aplicação que terá o
produto; especificação rigorosa do
produto, inclusive pêso líquido em
quilos e valor aproximado - CIF
·- em moeda estrangeira e nacional; número do produto; dados
sôbre o consumo anterior (importação e aquisição no mercado interno) da pessoa, firma ou entidade que empregará o produto -por aqui é que se pode fazer, preventivamente, o exame da idoneidade bem como o seu estoque na
data do pedido: condições do fornecimento, se de uma vez ou parceladamente; forma de pagamento, se por meio de abertura de um
único crédito ou de vários, correspondentes a embarques ·parcelados, ou se contra saque à vista, a
prazo ou mediante remessa pos-terior,
Por êsses requisitos, evidentemente se verifica que não pode o
Banco do Brasil negar a licença
prévia, sob o pretexto de que não
tem a firma a tradição, nem pode
negar a licença prévia para atender a clamor de assoc.ações de
classe, talvez interessadas em evitar o aparecimento de um novo concorrente.
Assim, não me parece, de modo
nenhum admissível a tese de que
a licença prévia constitui um ato
discricionário do Govêrno; ao contrário, constitui até ato estritamente regulado, que a Carteira de
Exportação e Importação do Banco do Bras!! - de cujas decisões
.cabe recurso para o Ministro da
Fazenda - e o Govêrno devem
praticar em obediência rigorosa
aos preceitos legais enumerados:
artig,os 2, 10 e 11 e, especialmente,
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artigos 26 a 29 do Regulamento Sr. Ministro Hahnemann Guimaaprovado pelo mencionado Decre- rães, durante quase todo o curso
dêste processo, chegando a profeto n.0 27.541.
Além de não ser um ato discri- rn· despachos acêrca da medida
cionário é preciso atentar-se em lim nar e outras matérias Incidenque da autorizaç!lo do Presidente tes que, a meu ver, trazem grande
da República decorreu para o Po- elUCidação para a causa.
A Gea Importadora e Exportader que concedeu a autorização um
vínculo jurídico. O Sr. Presidente doL·a obteve uma autorização para
da República, depois de um pro- importar 30 mil toneladas de farlcesso administrativo, iniciado em 27 nna de trigo. ~ai autorização foi
de julho de 1950, concedeu, em 13 precedida de wn memorial feito ao
de setembrp, a autorização. Em r ~·c~luente ela .ttepuoJICa, em que
conseqüência desta autorização,
roi expo:Ha a situaçao de diflculfoi celebrado um contrato de com- uaue para encontrar no País, propra e venda; em suma, em conse- plC!anuo a alta dos preços dêsse
qüência desta autorização, decor- pl'ecioso gênero alimentiCio de n.ereu direito para alguém, surgiu c:oJ~Sidacte urgente para o povo. A
um vínculo j uridico, e a existên- impe,rante propunna-se pelo meela dêsse vínculo t,orna, para mim nos, a aliviar a crise, introduzlnImpossível a revogação do ato ad- ao em breve tempo n.o mercado
ministrativo, embora conceda que, '-'"'. OUv toneladas. A autorJ.zaç!lo
cm principio, em essência, êste ato 101 dada, a!lnal, pelo Presidente da
seja eminentemente revogável. Mas 1 "'PUl>lic:a, após processo com insnão era possível ao Presidente da u·uçao con.vemente pelo Banco do
República, que deliberou autorizar .t.Jl'i.l:Hl.
a Importação da farinha de tr:go,
l''iada na palavra do Presidente
no uso de uma atribuição que me da ltepública, a impetrante pr,oparece lhe confere o próprio De- vlclenclOu .mediatamente, no Urucreto n.0 26.159; não lhe era pos- guaJ, para aproveitar a licença, ensível revogar o ato, que dera lugar tretendo demarches para a imporà celebraçã.o de contrato.
tação. Posteriormente, resolveu o
Por estas razões, considerando Governo tornar, sem efeito, a üilegal a revogaÇão da autorização cença, o que motivpu o requeripara serem importadas as 30.000 mento cto mandado de segurança.
De tudo me convenci do direito
toneladas de farinha de trigo; considerando que não há fundamento liquido e certo, que assiste à rena lei para que a Carteira de Ex- querente. Autorizada legalmente a
portação e Imp.ortacão do Banco do Importação, não 'vejo ~orno legalBrasil recuse a licença prévia, a mente pudesse ser cancelada a aupretexto de não ter a firma tra- torizaçào, que saindo da órbita da
d'ção e de que as associações de administração ensejara transações
classe interessadas reclamam con- .comerciais e financeiras de alta
tra essa autorização, concedo a se- monta.
.gurança requerida.
Acena-se com a relevância do
«interêsse nacional» e a incapaciTRIBUNAL PLENO
dade da firma impetrante para assumir a responsabilidade da imMandado de Seguramça
portação, motivando uma reclamação
de associações de classe exisN8. 1.424 e 1.431 - D. Federal
t::ntes no Brasil. Ainda mais, a in·
capacidade da firma autorizada
VOTO
traria como conseqüência a absorção c desperdicio de cotas de exO Sr. Ministro Afrlinio António
portação de trigo no Uruguai, que
da. Costa - Sr. Presidente, tive a
honra de substituir o eminente as racionaria no periodo inicial do
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ano, em que o artigo é escasso nas
fontes.
A partic:pação que tive no processo deu-me azo para observar a
inanidade de tais alegações. Daí
o despacho, proferidl) em urna reclamação apresentada pela Suney
S. A., de Montevidéu, e encaminhada pelo Dr. Procurador Geral
da República, que mandei autuar
em apenso, despacho êsse que, a
meu ver, traz subsidias de lnterêsse para a solução do caso.
Está assim concebido êsse despacho:
«A suspensão liminar que concedi em 12 de janeiro de 1951, a
ns. 50 dos Autos do Mandado de
Segurança n.0 1.424 (a que êstes
estlio apensados), requerido pela
Gea Exportadora e Importadora
Brasileira Limitada. está nestes
têrmos:
«Si et in quantum apura-se dos
autos que o irnpetrante, habilitado
por urna licença, negociou na República do Uruguai a compra de
30.000 tonela:das de trigo a serem
exportadas dêsse pais para.o Brasil. Se essa licença foi regular ou
irregularmente concedida, se o
Exrno. Sr. Presidente da República podia cancelá-la, ante os protestos de outros comerciantes do
mesmo gênero de negócio, é matéria de mérito a ser resolvida pelo Tribunal. O deferimento liminar, que mantenho, Visou e Visa
apenas evitar que essa farinha seja dlstr'buida pelos concorrentes do
lmpetrante.
Não oferece maJor relêvo o argumento de que se o lmpetrante
vier a vencer, outra licença lhe
será concedida. A segurança é pedida para mercadoria certa e transação comercial certa, cuja rutura
imediata talvez venha ocasionar
danos dific:lmente reparáveis.
Por outro lado, refere-se o eminente 'Dr. Procurador Geral da Re·
pública ao incalculável prejuizo pa·
ra a economia nacional, se tal fa·
rlnha não fôr embarcada, nem der
entrada no Brasil, por intermédio
dos comerciantes concorrentes ilo

lmpetrante, O argumento não convence, para autorizar a revogação
do despacho. Não se compreende
em que possa interessar ao caso,
qual seja o Importador que traga o
trigo para o Brasil; em segundo
lugar não se demonstrou a inexistência de outras quantidades de farinha a serem livremente adoUirldas no Uruguai. De s!lrte que a
presunção é de que a farinha existe no mercado do Uruguai, e existindo ela, está no arbítrio do Govêrno Brasileiro conceder licença aos con,correntes do lmnetrante para abastecimento do mercado
nacional.
Por tais fundamentos, que não
envolvem de qualquer maneira ou
por qualquer forma pronunciamento antecip!ldG sõbre o merecimento da causa, mantenho o despacho que, liminarmente, concedeu a
suspensão do ato impugnado até o
julgamento do mandado. Solicitem-se as informações.
«P,or motivos óbvios, não pode o
Mandado de Segurança ser julgado durante as férias do Supremo
Tribunal Federal.
Insistiu o eminente Dr. Procurador Geral, por solicitação da Carteira de Exportação e importação,
na revogada medida liminar. Mandei ouvir a requerente que, em
longa petição contrapôs argumentos à solicitação do Banco .
Em 26 de fevereiro, Suney S.A.
de Montevidéu, alegando interêsse
e dizendo-se, mesmo, terce:ra prejudicada, apresentou dive~s~s documentos e fêz longa expos1çao, pe-.
dindo de tudo fõssem cientificados
a requerente, a União e o Banco
do Brasil (fls. 50).
Em 29 · de março findo, dirigiume o Sr. Dr. Procurador Geral
o requerimento de fls. 59, Instruído com oficio do Sr. Diretor da
Carte:ra de Exportação e Importação do Banco do Brasil e carta
do represen.tar.te da Suney S. A.
de Montevidéu. Das petições e documentos que mandei autuar em
apenso, para não perturbar a marcha do processo, se conclui:
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1.0 que Suney S. A. féz embarcar em dois navios, no Põrto de
Montevidéu, e por conta das 30
mil toneladas, 14.728.505 quilos;
2.0 que êsses navios, em razão de
medidas tanto do Brasil, quanto do Uruguai, pertinentes à matéria sub judiee, não puderam zarpar daquele pôrto;
3.0 que a permanência prolongada de :farinha no porão dos navios
está sob a grave ameaça de inutilização total por azedamento;
4.o que tal fato, longe de trazer
qualquer vantagem para a requerente, - que, mesmo eventualmente venced~>ra, <lo trigo não poderá
utilizar-se - trará prejuízo enorme não só à firma vendedora, ~s
tranha ao litlglo, mas à economia
de amMs os paises, com a deterioração de tão vultosa quantidade de
sabstanclal .fa tor de alimentação
pública;
5.o que para eliminar tão graves conseqüências, Suney S. A.,
com a aquiescência do Banco do
Brasil, pede que os 14.728.505
quilos ameaçados de arruinamento
total sejam substituídos por outros
que ela, Suney S. A . põe à disposição da Justiça nas mesmas condições, e sob os mesmos õnus e
responsabilidades que gravam a
atual mercadoria.
Tudo .considerado:.
- atendendo a que o deferimento do ex:post.o no item 5.0 :não importa, .de modo algum, em reconsideração ao meu despacho de l2
de janeiro de 1951, propositadamente acima transcr1to;
- atendendo ·a que qualquer prejulzo não advirá para a requerente na substituição da farinha embar~a:da, Jlorqae de tôda forma rontinuarâ. na mesma quantidade e
qualidade ã disposição dêste Tr:bunal, sob ciência e aquiescência
do Banco do Brasil;
- atendendo, por outro lado, aos
prejuízos enormes apontados r.o setor da alimentação pública, com a
inutilização total da mercadoria.
Defiro a substituição solic'tada
pelo Sr. Dr. Procurador Geral, em

nome da União Federal, sob res·
ponsabilldade desta, de Suney S.
A. e do Banco do Brasil, que veiculou e endossou o pedidp daquela firma (itens 1 e 3 doe. de tis.
60). Façam-se as comunlcaeões ne·
cessâ.rias .
Rio, 4 de abril de 1951. ·- Afranio Ant6nio da Ooata.
Ora, o lnterêsse nacional está
circunscrito à venda de trigo para
o Pais. Pouco importa ao interês·
se nacional que o trigo aqui apor·
tasse por Intermédio de A, E ou
C. E, então como argumento cad
terrorem:., levaram certas associa·
ções de classe, não desvendadas,
ao conhecimento do Govêrno que
a impetrante era uma firma sem
tradições, com capital de 300 :mil
cruzeiros, não era ld4nea Fara uma
transaç!io de valto enorme como a
que fõra autorizada. Quero utilizarme das expressões de que tanta
questão fazem não só o Govêrno
como também a t:rma impetrante.
Em primeiro lugar, a idoneidade
da firma, sob todos os seus aspec·
tos, não poderia ter escapado às
autoridades, sem o que não teriam
Informado e opinado pela autorização.
Não é passivei defender a revogação do ato, com semelhante argument.o, cuja intensidade n!io se
chega bem a perceber e cuja con·
seqüência, em última análise, viria em desabono das próprias autoridad.es que teriam prestado as lnformações ao Sr. Presidente da
República, arrastando-o a conceder uma autorização injustificada.
Falta de tradição é argumento
que sõmente poderia traduzir o
desaparelhamento da impetrante
para cumprir a autorização. Ora,
os fatos e o que consta dos autos
mostram à eVidência que a Gea
estava acobertada por firmas perfeitamente capazes de cumprir o
contrato, firmas que v:eram em
socorro da impetra:nte e com ela
se integraram para o desempenho
in.tegral do compromisso. A falta
de tradição, como requisito, deveria
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estar ligada à idoneidade cuja investigação somente podia ser previamente investigada. Concedida a
autorização não havia mais como
alegar inldoneldade, salvo por motivos supervenlentes.
Há outra feição para o caso: o
interêsse nacional. Não está êle,
porém, em causa, não podendo assim ser abordado. Não há dinheiro da União em jõgo, os cofres públicos em n'ilda se comprometeram pecuniàriamente.
Outro aspecto - e êsse é o ponto alto da questão: muito embora revogável o ato administrativo,
no caso, não o seria porque, não
só apoiado dêle, na boa-fé e confiança que devem emanar dos atos
governamentais,
a
lmpetrante
providenciara no sentido de executá-lo, empenhando-se em grandes
operações financeiras e econõmicas, como ainda diversas firmas da
ma:s alta idoneidade puseram o
trigo à disposição, embarcando milhares de toneladas em dois navios para tal fim fretados e que
ficaram no Põrto de Montevidéu
parados à espera que o trigo pudesse ingressar no Brasil.
Ainda mais; o próprio Banco Nacional do Uruguai llber,ou a exportação da far:nha.
Não vejo, assim, qualquer procedênc'a para cancelamento de
uma autorização dada conforme a
lei.

Nestas condições, ante a patente
in.anidade dos motivos alegados:
capital exiguo, falta de tradição e
lnterêsse nacional, concedo o man·dado de segurança.
TRIBUNAL PLJi}NO

Mandados de Segurança
Ns. 1.424

e 1.431 -

D. Federal

VOTO

O Sr. Mmi8tro A·bner de Vascon-

celos - Sr. Presidente. Da mesma .forma por que acabam de concluir os seus votos os Ministros Relator e Afrânio Costa, entendo tam-

bém que o ato administrativo unilateral, embora seja suscetivel de
revogação, pode produzir direito adquirido de natureza individual.
Por certo que o p,oder público,
de acõrdo com as leis em vigor, pode conceder ,autorização. E, se porventura verificar que a concessão
se afasta da ordem legal ou é inconveniente ao interêsse coletivo,
cabe-lhe a faculdade de revogá-la.
Entretanto, se não o fizer em prazo breve, de modo a presumir-se
que não chegou a produzir efeito,
- já não poderá fazê-lo depois,
sem ferir lnterêsse jurídico que se
incorporou ao patrimõnio do concessionário.
O direito moderno de adm:nistração pública que tanto sofreu a
influência do direito civil, fixou a
responsabilidade do Estado pelos
atos de sua gestão. Jéze, que foi
um dos primeiros do desenvolvimento dêsse ramo do direito, no
comêço dêste século, já espec'ficava os aspectos das obrigações
passivas decorrentes , da revogação ou da inexecução d,os atos juridicos administrativos - Les Princ.
Goo. de Droit Adm., ps. 107 e
segs., 2.a ed'1çao.
A dificuldade está unicamente na
verificação de ter ou não havido ~
aquisição de direito, na extensão
do prejuizo causad,o e na determinação do grau de responsabilidade
reparadora. Estabelecida a prem!ssa desta verdade juridica, viu-se
que a concessão feita à lmpetrante,
de elevado valor ecor.õmico, produziu todos os seus efeitos. A ordem
para importar o trigo foi seguida
de todos os atos complementares
para a sua execução, como transacão bancária, contrato com terceiro
no estrangeiro sõbre a aquisição da
mercadoria e embarque,
A revogação do ato administrativo, nessa altura, feriu de cheio o
direito certo de Importar o produto já transacionado. O poder público não mais podia anular a concessão. Perdera o momento de desfazer o seu próprio ato, De'xou
aberta a porta à reparação civil
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do prejuízo causado à concessionár:.ta. Esta, entretanto, prefere, a
essa reparação, o caminho mais
benéfico ao interêsse público; e que
é a ultimação da medida autorizada e em vias de execução, pois
parte do trigo embarcado no Uruguai já começou a ter entrada
no País.
Sendo assim, um direito liquido
e certo da impetrante ultimar o
negócio, concedo também o mandado de segurança.
TRIBUNAL PLENO
Mandados de Segurança
Ns. 1.424

e 1.431 -

D. Federal

VOTO

O Sr. Ministro Nelson HungTia

- Sr. Presidente, ouvi com tõda a
atenção os votos que me precederam, acompanhei a argumentação
veementemente desenvolvida pelo
patrono da impetrante, como também a réplica do Dr. Procurador
Geral, que Imprimiu às suas palavras quase a feição de um protesto
fndignado. E principalmente tomei
nota do argumento que o ilustre
advogado da União formulou como
se fâra um «último cartucho» ou
um «golpe de misericórdia~. desferido no derradeiro momento. na
hora «Z» da solução do caso. Devo dizer que, no primeiro momento, realmente, fiquei profundamente abalado, senão perplexo, porque
S. Ex.n, Dr. Procurador Geral, citava um regulamento, de janeiro
de 49, que ainda não fôra pôsto
no devido relêvo, nem mesmo pela
CEXIM n.as informações prestarias.

Para logo, porém, no manuse'o
da legislação sõbre o assunto, verifiquei o seguinte: êsse regulamento já não mais estava em vigor, ao
tempo em que foi concedida a autorização à lmpetrante pelo Sr.
Presidente da República, já sobreviera a Lei 842, de 4 de outubr.o
de 1949, que foi posteriormente regulamentada c cujo art. 2.0 diz o

seguinte: «Limitadas pela conveniência da moeda de pagamento e
pelas possibilidades de serem produzidas no País, em igualdade de
características tecnológicas e condições satisfatórias de preços, serão (n.ote-se o caráter imperativo
do texto) concedidas licença-prévia
e prioridade cambial importação,
nas quantidades necessárias ao regular abastecimento do País, das
mercadorias compreendidas nas categorias abaixo indicadas:... b)
gên.eros alimentícios de primeira
necess:dade.
Sobreveio, com o Decreto n.o
27. 541, de 3 de dezembro de 1949, o
regulamen,to dessa lei, e realmer.tc num dos seus artigos se diz
que cabe, privativamente, à Cexim
conceder as licenças, com recurso
para o Sr. Ministro da Fazenda.
Ê bem de ver, no entanto, e o
reconhece a própria Cexim, que o
Presidente da República, epm a
sua autoridade suprema, não estava inibido de avocar a solução de
casos ocorrentes, determinando a
licença tal como aconteceu no caso vertente, C\Qm irrestrlto apoio da
CEXIM.
Afastado, portanto, o fantasma
do regulamento de janeiro de 19,
passo a entrar no exame das demais questões suscitadas.
Em primeiro lugar, não tenhÕ a
menor dúvida de que a autorizacão dada pelo Presidente da República o foi numa atlvidade vinculante e não discricionária, condicionada a critérios objetiv.os, expressamente declarados em lei, critérios objctivos c não meramente
subjetivos, cr'térios atinentes à conveniência da moeda de pagamento
c à possibilidade de serem produzidas, no Pais, em igualdade de
caracteristlcas tecn.ológlcas e condições satisfatórias de preços, :JS
mercadorias previstas na Lei 842.
Verificado o 'mplemento de tais
condições de fato, a licença será
sempre concedida, diz a lei.
Como se pode dizer, então. que
se trata, aqui. de ativldade discricionária ? Era posltlvamer.tc, u;na
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atlvidade v:n.culativa. Mas admitamos que não se tratasse de atividades vinculantes, mas, sim, de
atiVidade discricionár:a. Não há
confur.dir a atividade discricionária com o puro arbítrio. O poder
d!scriclonár:o gravita na órbita do
direito. Não é o arbítrio ilimitado,
o Bic velo, sic jubeo, sit 'fli"O rotione 11oZuntaa.
.
A a tl vidade discricionária não
pode exercer-se além ou acima da
esfera jurídica. De outro modo, o
discr.!cionarismo atribuido, em
grande número de casos, à administração pública, nos levaria para
tora das balizas do 'Estado de direito. Inexistir'a êste onde a legislação identificasse o poder discricionário com o poder arbitrário.
Mesmo o ato d'scriclonárlo, deixada a critérios subjetivos a apreciação do interêsse público que o
motiva, não pode ser revogado ad
libitum, irrestritamente como se
pretende. Não, ~ebus mtegris, rebus sic s~antibus, a revogação do
ato discricionário, quar.do dêle derivou wn direito subjetlvo lndivldúal, uma situação jurídica definitivamente constituída, representa
um deS'Vio de 1»der, um détournement de pouvoir.
Argumenta-se que, no caso, o
que se teve em m'ra .foi o ínterêsse
da defesa da economia pública.
Bem sei que nós, do Poder Judiciário, não podemos entrar na apreciação da correspondência entre os
atos do Poder Executivo e o ín.terêsse púb!lco. Não cabe isso em
nossa função constitucional. Mas,
des(ie que um ato do Execut\V.f) é
praticado no lnterêsse público, e, a
segu1r, sem que se opere qualquer
mudança das coisas, é revog-ado,
com preterição de direitos a que
deu origem, já então pode Intervir
o POder Judiciário. No caso concreto, ocorre ainda o seguinte: se
tivermos em conta a palavra do
atual Presidente da República, a
revogação do ato, na espécie, é que
foi contrária ao interêsse público.
Proclamou S. Ex.o. urbi et orbi,
como altamente prejudicial da eco-

nomia pública o critério da tradição para a concessão das licenças prévias de importação. Limitar tais licenças aos grupos de emprêsas tradicionais é, positivamente, favorecer o monopólio, em detrimento da bôlsa do povo. Pois
bem; foi precisamente o critério de
tradição que inspirou a revogação
da licença concedida à impetrante.
Nenhum fato superveniente justificava essa revogação.
Diz-se que houve uma reclamaçl!.o coletlva por par das emprêsas tradicionais de moageiros. Mas
foi exatamente diante de ponderações contra odiosos privilégios de
importação que a licença fôra concedida à impetrante. O Dr. Pro·
curador Geral pretende que as ditas emprêsas têm por si a presunção de idoneidade. :S: claro, porém,
que tal presunção não pode justificar sejam elas, sem lei espec:al,
oficialmente Investidas, segundo a
expressllo do adV.I)gado da lmpe·
trante, num verdadeiro ollgopóllo,
que é declarado crime por lei or·
dinár!a.
A revogação do ato discricionário, quando em jOgo dire"tos individuais, não se exime à indicação
de fatos fntercorrentes que a te·
nham motivado, por Isso que não
pode exceder da esfera jurídica.
Afirma-se que a emprêsa Gea,
ora fmpetrante possUi um capital
mínimo, apenas de 300 mll cruzeiros, quando a operação de compra e venda do trigo Importava em
quant' a superior a 70 milhões de
cruzeiros. Tal fato era conhecido
ao tempo da licença e· não foi obstáculo a esta. E, como justamen•
te argumen.ta a impetrante, uma
emprêsa não faz negócios apenas
no limite de seu capital, senão
também, e principalmente, com o
seu crédito.
A()abamos de ouVir do Sr. Ministro Afrânio Costa, que .funcionou ln'cialmente como Relator do
feito e conhece miudamente o que
consta dos autos, afirmar que a impetran.te conseguiu para Jogo a solidariedade de firmas do ·mais alto

-577-

!
\

I

j

l

j

i

I
1
I

I
I

i

I
.I
I

I
I
i

I
'I

I
I

I

relêvo no setor comercial, para o
1inanciamento integral da licenciada compra e venda das 30.000
toneladas de trl.go.
.·
A~gwnen.ta-se que não houve l'icença no sent.do técnico-legal, mas
simples automação para a licença.
Ora, não se pode estar discutindo
em tôrno de filigranas com evidente cheiro de sofisma. A autorização do Presidente da Repúblicfl,
a que fôra levada a solução do caso, é a licença mesma de que a
lei cog.ta, cabendo à •CEXIM apenas .o expediente de execução.
Afirmou o Dr. Procurador Geral
que o Presidente da República não
se apercebeu do decreto executivo,
de janeiro de 1949, que suspendera as licenças .prévias.
Perdoe-me S. · Ex.a se contraponho ao seu argumento o seguinte
raciocínio: o Presidente da !:tepública nãQ pode ser argüido de incidência da le• e, o que é mais, de
um decreto que êle próprio baixar.
Não é crivei, nem admissível que
o. Presidente da República, cercado de consultores jurídicos, pratique um ato ilegal por ignorância
da lei proibitiva. E quer.o defender ex-Presidente da República:
não i.gn.orava S. Ex.a o chado decreto, mas sabia igualmente que
êste tôra revogado pela Lei 842.
Até certo ponto, não de.xa de
ter razão o patrono da impetrante quando diz que, no caso, estão
se formulando, na undécima hora,
argumentos novos que competem
em improcedência na justificação
do ato revogatório de que se trata.
O direito da lmpetrante se concretiza com a autorização do Presidente da República. Se alguma
coisa ainda faltava era simples expediente burocrático para a execução da licença. Jâ fôra esta comunicada à impetrante pela própria
CEXIM, seguindo-se entendimento
oficial com o Banco Nacional Uruguaio Jl.() sentido de ser promovida também licença à firma vendedora para a exportação do tri·
~o dentro no limite autorizado
pelo Govêrno brasileiro. Foi a pró-

pria C'EXIM que interveio para a
ultimacão do negócio, em cumprimento da determinação da Presidência da República.
Por tõdas essas razões, Sr. Presidente, o meu voto não pode deixar de ser um eco dos votos que
o precederam: concedo o mandado,
reconhecendo insubsistente a revogação da licença outorgada à impetrante.
. ..

t.í.

Mandados de Segurança
e 1.431 - D. Fecleral

NB. 1.424

VOTO

O Sr. ll1-i11iBtro Mário Guimarães

- Sr. Presider..te, o ad.antado da
hora não nos permite dar à matéria o desenvolv.mento que comporta e que merece. Devo dizer, no.
entanto, que estou de acôrdo com
o eminente Senhor Ministro Relator: voto também pela concessão do
mandado. l:-'eço, porém, para .fazer
ligeiras restrições à íundamentação que tem sido dada a êste respeito, porque, em minha opinião,
data venia, nã.o se poderia dizer
que as autorizações criam direito
para a parte interessada e que não
possam ser revQgadas. A regra geral é que as autorizações podem ser
revogadas. Assim de pronto, passo
citar Alessi e outros juristas italianos que têm desenvolvido longamente essa tese. Neste ponto se
distinguem as autorizações das concessões, que não sãi> revogáveis.
E as autorizações, em geral, não
criam dire.to. No caso vertente,
porém, o .eminente Sr. Ministro
Relator mostrou e foi neste ponto
secundado pelo eminente Sr. Ministro Nelson Hungria, que nos dispositivo.~ de lei as autorizações para importação não poderão ser negadas. A vista disso, por conseguinte, o ato não poderia ser revogado. E é êste o fundamento
pelo qual concedo o mandado. Se
ainda dúvida existisse, ela seria
dissipada pelo art. 5.0 da Introdução no Código Civil, que diz que na
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aplicação da lei o juiz aten.derá ao
:rim social a que ela se destina .
COincedo o mandado.
Mandados àe Seguran~;a
Ns. 1.424 e 1.431 - D. Federal
VISTA

Sr. Mmistro Rocha Lagoa -

Sr. Presidente, peço vista dos autos.
Mandados de Segurooça
Ns. 1.424 e 1.431 - D. Federal

Requerente: Gea Exportadora e
Importadora Brasileira Ltda.
·DJilCISAO

Como consta da Ata, a decisão
foi a seguinte: Adiado por ter. P?-

dido vista dos autos o Sr. M~nw
tro Rocha Logoa depois de terem
votado os S~es Ministro Rela-

tor, Afranio Çosta, Abn~ de V.a~
conce!los Nelson Hungna e Mar1o
Guimarã~s - que concediam a segurQifll}a.

Deixaram de comparecer os Excelentissimos · Senhores M'nlstros
Barros Barreto e Ribeiro da Costa,
por se acharem em gõzo de licença,
e o Exmo. Sr. Ministro Edgard
Costa, por se achar afastado p~r~
ter exerclclo no Tribunal Supen<H
Ele'toral sendo os dois últimos substituidos pelos Exmos. Srs. Ministros Abner de vascon.cellos e Afrânio Costa.
'l'RJBUNAL PLENO
Mandados àe Segur~a
Ns. 1.424 e 1.431 - D. Federal
VOTO

O Br. MmiBtro Rocha Lagoa

Em data de 2:7 de julho de 1950,
a impetrante dirigiu ao Sr. Presidente da República um memorial,
protocolado na Secretaria daquc-la
Presidência sob o número 23.092,
nn qual, alegando não ter sido .a!'llmadores os resultados da pollt'.ca
l!conõmlca visando o incentivo e n

defesa do trigo nacional, como se
depreendia da insuficiência da produção brasileira para satisfazer as
necessidades do nosso consumo interno, pleiteava permissão para Importar da Argentina seis milhões
de sacas de setenta qUilos, ou sejam quatrocentos e vinte milhões
de quilos ou quatrocentos e vinte
mil toneladas, em parcelas mensais
de vinte o oito mil toneladas, durante quinze meses. Alegara para tanto, segundo informa, o Presidente do Banco do Bras'.!, a sua
condição de representante de um
consórcio de exportadores argentinos. 11: de ser crida tal assertl va

porquanto, sendo a impetran.te uma
sociedade por cotas, com o modestíssimo capital de trezentos mil
cruzeiros, não poderia por si s6
realizar tão vultosissima importação, no valor de mais de duas mil
vêzes aquêle seu capital.
Qual a razão de se dirigir a
impetrante diretamente ao chefe
da Nação, ao invés de fazê-lo ao
órgão competente, para tanto, a
Carteira de Exportação e Importação do Banco do Brasil ?
É que estava expressamente proibida a entrada, em território nacional, de farinha de trigo de qualquer qu~tlldade e procedência. Tal
proibição visava estimular o desenvolvimento da produção nacional de trigo e, simultaneamente,
evitar o desfalque na produção de
resíduos daquele cereal, indispensáveis à manutneç!io dos nossos rebanhos, conforme ficara declarado
nos consideranda cor.tldos no Decreto n.0 26.159, de 7 de janeiro
de 1949, expedido · pelo Presidente
da República, no uso da atribuição que lhe conferira o art. 1.0 da
Lei n.o 262, de 25 de fevereiro de
1948, cuja vigência !õra expressamente prorrogada pela Lei n.o 842,
de 4 de outubro de 1949 em seu art.
1.o. Preceito especial, referente à
importação de farinha de trigo, não
ficara derrogado pela promulgação daquela lei posterior, que permitiu genericamente mediante concessão dr. licença-prévia, a impor-
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tação na quantidade necessarJa ao
regular abastecimento do Pais, de
gêneros alimenticios de primeil'a
necessidade.
·
Apreciando tal memorial, o Senhor Presidente da República, autorizou, em 13 de setembro de 1950,
a importação pela impetrante de
trinta mil toneladas de farinha de
trigo, não da Argentina, oomo pretendera ela, mas do Uruguai, com
cujo govêrno o Brasil firmara um
convênio de importacão e exportação dos respectivos produtos.
Trata-se destarte de simples permissão à impetrante para realizar importação de produto cuja
entrada estava proibida e assim o
ato do Presidente da República visava apenas levantar aquela proibição. Cumpria ainda fôssem sat' sfeitas as exigências regulamentares para obtenção da licença-prévia, sem a qual não poderia haver
legalização dos documentos de
embarque da farinha em Montevidéu.
Assim entendeu a própria impetrante, a qual em 21 de setembro de 1950 itn.gressott na Carteira
ode Importação e E(l!JJortação com
o seu pedido, que tomou o n.O
94.239, para importação ãe seiscentos mil sacos ãe farinha de trigo de prooedéncia uruguaia. Nos

têrmos dos dispositivos regulamentares, tal pedido tinha que ser apresentadA> em formulário próprio,
contendo as indicações seguintes:
a) nome e enderêço do importadol';
b) nome e enderêço do consignatário; c) nome e enderêço da pessoa,
firma ot~ entidade que empregà1'ia o
produto; d) pais de origem, de procedência e o pôrto de descarga; el
aplicação que teria o produto; fl
especificação rigorosa do produto,
inclusive pêso liquido em quilos c
valor aproximado - CIF - cm
moeda estrangeira e nacional; P. l
número do produto (de acôrdo com
a «Classificação de Mercadorias~.
do Serviço de Estat!stica Econômica e Financeira do Ministério da
Fazenda; h) dados s6bre o consumo anterior. (Importações c aqui-

sições no mercado interno) da pessoa, firma ou entidade que empregaria o pro,duto; bem como seu es-

toque na data do pedido; il condições de fornecimento (se de uma
vez ou parceladamente); j) forma
de pagamento (se por :nicío de
abertura de um crédito, ou de vários, correspondentes a embarques
parcelados, ou se contra saque à
vista, a prazo ou mediante remessa posterior) .
Nas informações prestadas no
primeiro mandado de segurança
requerido pela impetrante, afirmou
o Diretor da .Carteira de Exportação e Importação que aquela não
lhe cx'bira a prova de estar habilitada a realizar a Importação
que pretendia, pelo que impossível
seria a expedição da Jicenca pretendida. Indispensável fôra aquela apresentação, para que a Carteira se certificasse de que a licença não !ria benef' ciar outra
qualquer firma, o que é expressamente vedado pela Lei n. 0 842.
Tal apresentação, entretanto,
não foi realizada.
Entrementes, foram endereçados
à 'Carteira a ao próprio Chefe de
Estado calorosos protestos de associações de classe contra a autorização outorgada à impetrante, da~
da a sua condição de firma sem
qualquer tradição no ramo de r.egócio de farinha de trigo.
E como não dispusesse a impetrante de conceito bancário capaz
de lastre ar o fin.anciamentl) da importação pretendida, consoante
afirma o Presidente do Banco do
Brasil em seu oficio de fls. 80 propôs a referida Carteira ao Chefe
da Nação fôsse cancelada em definitivo a autorização dada em favor da impetrante. o que foi aprovado por S. Ex.a em 24 de novembro do ano próximo .fin.do.
Convém recordar aqu' que. tendi)
o capital de trezentos mil cruzeiros, pretendia a impetrante imoortar farinha no valor de setenta c
três milhões de cruzeiros.
Argúi a impetrantc que a exigência de trad·igão pnra se obter
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licença prévia não tem fundamento legal. Mas; informa o diretor da
CEXIM que tal condição foi sempre imposta para se conceder licença. De t·esto, está expresso I'!o
art. 14 da Lei n.o 842 que as licenças de importação são intransferiveis. E no regulamento, expedido para a execução dêsse diploma legal e aprovado pelo Decreto
n.O 27.541, estabeleceu-se, em seu
artigo 11, que os beneficiários de
licenças ficariam obrigados a comprovar documentadamente perante
a Carteira, no máx·mo até trinta
dias após o respectivo ven.cimento,
a utilização total ou parcial das
licenças obtidas.
Prescrito ficou ainda em seu artigo 26 que o pedido de licença de
importaçilo deveria consignar o
norme e endler!!ço da pessoa, firma

ou entidade que empregaria o produto, a aplicaçl'io que 6Bte ter·ia, e
dados sõbre o consumo anterior
!importações e aquisições n.o mercado Interno) daquela, bem cwno o
seu estoque na data do pedido.
Ora, como alcançaria uma entidade inteiramente estranha ao comércio de farinha de trigo satisfa·
zer tais exigências ? É bem de ver
que sõmente uma firma que tivesse
experiência nesse ramo de comércio poderia atender ao cumnrimento dêsses requisitos regulamentares. Estaria a impetrante em tais
condições ? Tudo leva a crer que
não. Para comprovação de sua idone'dade comercial, a lmpetrante
juntou aos autos fotocópias não
autenticadas de licença~ por ela
obtidas da Carteira de Exportação
e Importação. Mas, nenhuma diz
respeito a farinha. sendo relativas
à Importação de cimento Portlan.d,
projectores para fins instrutivos,
goma laca, • lanternas elétricas
«flashlighb, bicicletas a pedal, filmes 'nstrutivos, formões para carpinteiro, alicates de ferro, barricas de breu e ventiladores oscilantes.
É fácil de compreender que, se a
impetrante já houvesse feito qualquer importaçlio de farinha de tri-

go, não deixaria de juntar a fotocópia da respectiva licença, como o fêz em relação àqueles outros artigos de importação. É certo que a impetrante fêz prova de
sua inscrição no Serviço de Expansão de Trigo como importadora de
farin.ha de trigo, mas o documento respectivo não menciona a data
em que foi realizada tal inscrição.
.· .
É de se inferir, entretanto, no número atribuido à mesma- 1.525-50
- que tenha sido feita r.o ano de
1950 possivelmente com o objetivo
de obter a pleiteada licença de importação. Aliás, a própria impetrante declara que sua inscrição naquele SerViço teve lugar «antes de
pleitear a licença que lhe foi concedida». Não estava, pois, deVidamente aparelhada nara a eouitntiva distribuição daquele cereal entre as firmas especializadas, a fim
de atender ao abastecimento normal dos consumidores em nosso
Pais, sendo de prever que seria
mera t'tular da licença, a qual r.a
realidade viria a ser utilizada por
outros interessados, o que é expressamente vedado pela legislação vigente,
Sustenta entretanto, a ·mpetrr.nte ser inválida a revogação c:Jo ato
que lhe autorizara a importação de
farinha, por não ser licito à administração rever desembaraçadamen;te os próprios atos, rompendo
e desconhecendo os vinculos juridlcos que ela mesmo estabeleceu.
através de sua decisão anterior.
A asserção não é pacifica no
campo doutrinário. ·
Na autorizada llção de Fritz Fiei·
ner, «para La Adminlstraclon. l::l
J•ealizaclón dcl Derecho no es fin,
sinQ medio para um fin, lo contrario de lo que sucede en la Justicia. La mislon de la actlvidad
ad.minlstrat'va no oonslste em proporcionar la certidumbre de cosa
jt1zgada ..,.., esto es la mislón de
la sentecia civil -, sino en, conseguir um resultado material util
para el Estado, dentro de los limites del Derecho, Como e! ynr-
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ticular, al gestlonar sus assuntos,
acomoda sus medidas a los interesses variables, as! tambien la Admlnlstracion publica ha de adaptarse a las nuevas necessidades. Lo
que hoy es bueno para el interés
comum, al pouco tlempo puede ser
perjudicial, porque hayan cambiado entretanto las circunstancias .
Pero tambien el concepto relativo
a las necess.dades dei interés publico puede variar, de suerte que
hoy la autoridad ya no pueda sostener la tesis que le indujo a promulgar una ordem. SI las autoridades estuvieram ligadas a sus órdenes, una vez dictadas, no podrian aparter-se de ellas aun cuando el interés publico requirlese una
regulacion diferente; pero una situac.on que va contra el lnterés
publico no puede subsistir nl siquiera un dia más. Por esta razon, la autoridad administrativa no
puede estar vinculada a sua órdenes como el Tribunal al fallo.
A las órdenes de las autoridades
administrativas les falta la fuerza
de ley mater.al; son esenclalmente
revocables. La autoridad puede
modificar o retirar su propria de·
cision no sólo por haber cambiado
las circunstancias externas, sino
«por cambio o divergencia de opinion.», es decir sl la autoridad es·
tlma de otra manera los hechos o
interpreta los prlncipios juridicos
de modo diferente de como lo hizo
ai dictar la orden» CDerecho Admi·
nlstratlvo. pág. 158) .
Segundo Rafael Bielsa, a revo·
gabllldade dos atos adm:nistrati·
vos, deve ser encarada tendo-se
em mira a natureza do ato: os atos
discricionários são sempre revogáveis; os vinculados, quando unilaterais, são revo,.ávels sem recurso
algum salvo disposição em .contn\rlo e, quando bilaterais, têm
causas de revogação mais limitadas
e sujeitas à Interpretação (Dereoho Administrattvo, vol. I, página 211).
Para Guido Zanobinl, é inadmissivel a revogação do ato administrativo quando haja emanado dêle

I

um direito subjetivo perfeito, sendo licita, entretanto se dêle promanam penas direitos co'l1àicionais ou
interêsses ocas:or.almcnte protegidos . (Corso de diritto Administrativo, vol. I, pág:na 367) .
No conceito de Walter Jellnek,
os atos administrativos são, em
principio, revogáveis, devendo entretanto ser-lhes atribuida fOrça
de res judicata, quando o seu conteúdo envolve decisão ou aplicação da lei a caso concreto máxime
se a decisão é tomada mediante
processo contraditório (Apud pare.cer de Francisco Campos, publicado na Revista de Direito Administrativo, vol. 17. página 385).
No douto ensinamento de Seabra
Fagundes, se o ato depende de autorização, nem esta existe por ~i,
, nem por si existe o procedimento
autorizado. Ambos se integram como elemento de um ato único.
Dessa interferência unilateral de
duas vontades nasce um ato complexo. Ora, é sob êste aspecto que
se há de encarar a sua revogabllldade ou anulabllldade e assim sendo, podem êles dizer-se retratáveis,
contanto se percorram os duplos
trâmites anteriores. (Revogação e
anulamento do ato administrativo,
ln Rev. de Dir. Admln:strativo,
vol. III, página 7) .
É precisamente a hipótese dos
autos.
·
Pretendia a impetrante realizar
Importação de artigo cuja entrada
no Brasil estava proibida, pelo que
dependia de permissão especial do
Presidente da República, no uso de
poder discricionário. Dada a autorização, esta por si só, não podia
subsistir, por depender de efetivação do órgão legal ~ompetente.
Antes de cumprida por êste aquela autorização, isto é, antes de ser
expedida a llcenca prévia, ind.spensável ao aperfeiçoamento e
complementação do procedimento
administrativo, foi revogada tal autorização. Para que se aperfeiçoasse o ato autorizado, era de
mister o pronunciamento do órgão
realizador, e sõmente depois da
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atuação dêste, pelas vlas competentes, é que se operaria a manifestação da vontade do poder estatal e, pois, a partir dêsse momento é que promanaria qualquer
direito subjetivo para o beneficiário da permissão.
Revogando aquela autorização,
agiu o Sr. Pres dente da República
dentro do seu critério e P,rudência,
tendo em vista o imerêsse público.
E porque livre era sua faculdade
de deliberar, nenhum direito assistindo à impetrante para lograr u
pretendida autorização legitima foi
a revogação desta, antes que o ato
adm nistrativo se aperfeiçoasse
com o cumprimento dos requisitos
legais para a obtenção da licença
prévia, a qual constituía documento indispensável à autoridade ·consular, para legalização dos documentos de embarque. Sem a satisfação de tais condições, carecia de
eficácia aquela autorização.
A 1 berdade da administração, ensina Marcelo Caetano, em seu excelente Manual de Direito Administrativo, n.0 298, tem como contrapartida a ausência de direitos
dos administrados. Logo, não há
possibilidade, de se dar o choque
de interêsses, deflagrador do contencioso, - salva sempre a hipótese do desv:o do poder. E a administração conserva normalmente liberdade para ajuizar da .oportunidade e da conver.iên.cia da
prática dos atos, aspectos êstes
que, por isso, estão subtraídos ao
contencioso.
Revogando o seu próprio ato que
não chegara a criar uma situação
jurídica indiv'dual, exerceu o Senhor Presidente da República direito inerente às suas altas funções, eis que tem capacidade para
desfazer quem não tem para realizar. É o ensinamento da Raffaele
Resta: «Come agui atto giuridic.o
presuppone un potere in, chi lo comp'e, vioé l'appartemenza rel'autore
della potestá di compierlo, cosi parallelamente, esso presuppone nello stesso autore i1 potere di revo- .
carlo» (La r evoca. deg:li atti a.mr/llinistrative, 2).

Alega, entretanto, a irnpetrante
que, em conseqüência da autorização presidencial, se estabelecera
um vínculo jurídico entre ela e a
administração e, confiada nêle, celebrara com urna firma uruguaia
contrato de compra e venda da
farinha a ser importada.
Mas, mostra-se dêsse contrato, de
quE: se encontra fotocópia nos autos, que nêle ficaram consignadas
cláusulas estatuindo que o embarque da farinha sõrnente seria realizado após o recebimento pela vendedora, da correspondente licença
de importação, o que a compradora, ao efetuar a entrega dessa licença, teria de acrescentar garantia bancária, dada por um Banco
de primeira ordem, e cobrindo o
valor total da operação. Ficara
assim estipulada, como condição
para o implemento do contrato, a
exibição da licença prévia de importação. Ora se para a execução
do pactuado· era indispensável a
apresentação de tal licença, é bem
de ver que vínculo jurídico só se
formaria com a expedição dessa licença pela Carteira de Exportação
e Importação do Banco do Brasil, o que n.ão chegou a se verificar.
Por êstes motivos, denego a lmpetrada segurança, - com a devida licença dos eminentes ministros que já se pronunciaram em
favor de sua concessão.
TRIBUNAL PLENO
Mandados de SegurQhiÇa

Ns. 1.424

e 1.431 -

D .. Federal

VOTO

O Sr. Ministro Luiz Gallotti -

Na manhã do dia em que se ln'clou
êste julgamento, 11 os três memoriais que recebi (da impetrante, do
Dr. Procurador Geral e da Suney,
a sociedade uruguaia que vendeu a
farinha de trigo à impetrante e
se diz a.o. prejudicada).
Conclui pela procedência do pedido.
Após o adiamento, recebi novo
memorial da impetrante e um me-
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morial da Carteira de Exportação
e Importação do Banco da Brasil
- (CEXIM), acompanhado de um
recorte da «Tribuna da Imprm18a»,
de 29-6-1951, onde está publicada
uma carta do atual Diretor daquela Carteira, Dr. Luiz Simões
Lopes.
No memorial da Carteira, defende-se longamente o critério que
permite o exame da idoneidade e
«tradição~ dos requerentes de licença prévia, pois de outro modo
se chegaria ao absurdo de admitir como habilitados a participar
das importações firmas inteiramente estranhas ao ramo, em detrimento das que se acham de multo organizadas para exercer tais
atiVidades comerciais e sunortam
mais do que ninguém as restrições
impostas pelo licenciamento das
importações.
Seria o caos do sistema - (relojoeiros importando batatas, moinhos importando produtos farma·
cêuticos, jornais importando material ferroviário) . Os importadores tradicionais teriam de adquirir licenças dos especuladores e
adventícios. Foi o que pretendeu
a impetran.te: obter licenças de farinha, cuja importação estava nroibida, mesmo aos tradicionais, para oferecê-las aos moinhos mediante ágios que onerariam o produto,
em prejuízo do consumidor. Daí
o critério da «tradição» para impedir o mercado negro de licenças,
seguido em todos os paises que
adotam o regime de contrôle «Estados Unidos, Inglaterra, Uruguai) . As emprêsas tradicionais,
mantém dispendiosas instalações e
dão emprêgo a milhares de pessoas, ficariam na confngência de
fechar, a menos que adquirissem
de especuladores e adven.ticios as
licenças por êstes obtidas. Acrescenta que se resolveu só autorizar
a importação de farinha quando
houvesse escassez e fôssem beneficiários das licenças os moinhos
registrados, porque a êstes cabia
o en.cargo de adquir:r tôda a pro"
dução nacional. Ainda sob outro

I

aspecto se visou resguardar a economia nacional, visto interessar a
esta a importação do trigo em grão
em razão dos derivados que o integram e são indispensáveis à alimentação dos nossos rebanhos. Essas razões e mais a necessidade de
assegurar o escoamento da produção nac.onal é que inspiraram o
Decreto n.0 26.159, de 7-1-1949, pelo qual foi suspensa até ulterior
deliberação a importação de farinha. E conclui alinhando as razões pelas quais considera que foi
inconveniente a concessão da licença questionada, a qual devera
ter sido indeferida.
Na carta do atual Dlretor da
Carteira, Dr. Luiz Simões Lopes,
diz S. Ex.a que o regime chamado
de «tradição» não é perfeito, mas
até agora não se encontrou outro
que melhor satisfaça às condições
anormais elo comércio internacio-!! -e anb znpap as ossJ opn~ aa
· op .luas assau
o'§~a~uaum.3.:~a aaroauasap a •rvu
cença requerida pela impetrante
poder:a ter sido negada, deveria
mesmo ter sido e certamente o seria pelo Sr, Presidente da República, se os órgãos que informaram sôbre o pedido da impetrante,
inclusive a Cart. de ExP .• n~o se
houvessem pronunciado favoràvelmente,
O Sr. Ministro Roclul Lagoa •.
V. Ex,a me permite lima pequena
retificação ? O Sr. Presidente da
República não concedeu licença,
apenas deu autorização para que a
farinha entrasse no Brasil.
O Sr. Ministro Luiz GaZlotti Eu tinha anotado êste ponto do
voto de V. Ex.a, para responder,
mas já que me honra com êste
aparte, vou antecipar minha resposta, lendo dois documentos que
constam dos autos e que no memorial vêm em fotocópia. V. Ex.a
me dirá se coincidem ou n!!o.
Diz o memorando dirigido pela
Carteira de Exportação e Importação do Banco do Brasil, em 13 de
setembro de 1951, à firma impe·
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·trante, comunicando a concessão
da licença, o seguinte:
«.Com referência ao Memorial
dirigido por V. Sa. ao Exmo .
Sr. Presidente da República,
em data de 27 de julho do ano
em curso, relativo à aquisição
de farinha de trigo no exterior, venho ir.formar que Sua
Excelência, por despacho deata data, autorizou a importação de 30.000 (trinta mil) to~
neladas ... »
Até ai V. Ex. a teria razão, mas
agora vem o resto: «••. por parte
dessa firma» .
O Sr. Ministro Roc'/w Lagoa V. Ex.a me perdoa que eu .nsista,
porque éste é o pl)n.to nodal da
questão. O Sr. Presidente da Re-·
pública, por lei, não tinha poderes
para dar licença prévia. S. Ex.a
tinha, .usando do poder discricionário, a faculdade de permitir que
entrasse no Brasil farinha moída
porque estava proibida a sua entrada. A concessá() de licença prévia é função da 'CEXIM ...
O Sr. Ministro Luiz Galrotti O Presidente da República deu a

licença baseado no pronunciamento favorável da CEXIM.
O Sr. Ministro Rocha Lagoa -

... tanto assim que a própria impetrante dirigiu-se após à CEXIM
pedindo licença e no contrato com
a firma do Uruguai consta que a
remessa só viria depA>is que a firma Gea Importadora e Exportadora exibisse a 1' cença prévia .
V. Ex.a me perdoe ainda a Interrupção, porque .considero êste o
ponto nodal da questão.
O Sr. Ministro Luiz Gallotti -·-

Recebo com muito prazer o aparte
de V. Ex.a, mas êste ponto eu o
examinarei num outro trecho do
meu voto.
O outro documento a que eu me
referia é a carta do Bafl.Cil, Nacional do Uruguai, em resposta ao

Banco do Brasil, citando nomlnalmr:nte a Gea Exportadora e Importadora Brasileira Limitada como
beneficiária da licença.
O Sr. Ministro Rocha Lagoa -

A carta do BanCA> do Uruguai não
tem fôrça para revogar a lei que
exigia licença préVIa .
O S1·. Mm.istro Luiz GallA>ttí · ·Não revoga, vou mostrar.
O Sr. Mirnistro Hahmemann Gui-

O Banco do Brasil foi
que alegou essa resposta mandada pelo Banco Nacional do Uruguai.
marães -

O Sr. Mmistro Lui.z GaZloiti --

Dizia eu, Sr. Presidente:
E fGi inspirado na preocupação
de resguardar o interêsse público,
de corrigir o êrro a que aquelas
informações o levaram, que o Sr.
Presidente da República resolveu
cancelar a licença que concedera.
Mas aí é que surge o problema
juridico: poderia o Presidente !azê-lo no momento em que o têz?
No exame de um pedido de 1!cen.ça de importação, há de caber à
autoridade, quanto à idoneidade do
pretendente, uma certa margem de
apreciação discricionária, que se
não confunde com poder arbitrário,
segundo a distinçlio conhecida.
Mas o ato dlscrlclonário o é no
sentido de que pode ou não ser
praticado. Uma vez praticado, pode ser vinculante.
A nomeação de ui:n serventuário
vitalício, em caso de livre escolha,
é discricionária. Mas dai não se
segue que possa ser desfeita.
Sôbre a revogabilidade dos atas
admin'str.ativos, o que ten.ho sustentado é que nlio podem ser revogados, mesmo quando discricionários, se dêles nasceu um direito
público subjetlvo, salvo se o a to
não obedeceu à lei. Porque, então,
o ato revogador viria restabelecer
o império da lei, que o ato revogado ferira, e, se ao Judiciârlo
cabe em nosso regime o contrOle
de legalidade dos atos administra-

-185tivos, estaria êle falhando à sua
missão se, ao invés de manter o
ato revogador que, cumpriu a lei,
restaurasse o ato revogado que a
violara.
Teria de ressalvar ainda, é ela:
ro, os casos em que a própria le1
declare o ato revogável: p. ex.,
a nomeação de um func!onário d~
missivel «ad nutum», enquanto n.ao
adquirir estabilidade. :1!: a p~pria
lei que assim o declara demiss1vel.
Vejamos o que ocorreu na espécie:
Deferido o pedido de licença de
importação pelo Presidente da República, foi comunicado o deferimento à impetrante em 13 de setembro de 195t> e publicado no «Diário Oficiab de 15. A 21, o Ban.co
do Brasil se diriP.'iU ao Banco do
Uruguai, a fim de que êste provjdenciasse a licença de exportaçao
em favor da emprêsa urugua'a a
que fôsse confiado o fornecimento. Em 23 de outubro de 195t>, o
Banco do Uruguai comunicou ao
Banco do Brasil que havia adjudicado à Suney S.A. a licença de
exportação. A 31 de outubro de
1950, foi celebrado o contrato de
compra da farinha entre a impetrante e a Suney. Por despacho de
24 de novembro de 1950, publicado
a 9 de dezembro de 1950, o Sr.
Presidente da República cancelou a
licença.
Quer dizer: denois de concedida
a licença, depois que produzira
efeitos, Inclusive o contrato de
compra da mercadoria, foi revogada.
O Sr. Ministro Rocha Lagoa
O contrato de compra ficou dependente da concessão de licença
prévia. Está aqui a carta.
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o Sr. Mmistro Hahnemann Guimarlies - V. Ex.a está invocando
uma razão de que o Banco do Brasil não se socorreu.
O Sr. MVIIist?·o Lui$1

Gal~tti

-;-

0 Banco do Bras!J comunicou of•.~

cialmente ao Banco do Uruguai a
concessão da licença à impetrante.

O Sr. Ministro Rocha Lagoa Sou juiz e tenho que apreciar os
elementos constantes dos autos. O
certo é que a licença não foi ex~
pedida e pelo contrário o embarque
dependia desta licença.

o Sr. Mmistro Luk: Gallotti Estou me baseando em cónia fotostática de documento que cons~
ta dos autos.
O Sr. Ministro Rocha Lagoa ·Aliás é cópia de um documento
cujo sêlo não foi pago.

O Sr. Ministro Lui2 Gallotti. O contrato não perde sua eficácia
porque não está selado; cabe aí
o procedimento fiscal.
Vou continuar a leitura do meu
voto:
Ocorreu, porventura, alguma das
hipóteses em que tenho admitido
a revogabilidade?
O ato revogado violara a lei ?
Não. Teria sido inconveniente.
Não se atendera ao cr:tério da
«tradição:r>, não estatuído pela lei
mas adotado como norma de conveniência pela própria Administração.
Essa só revisão de critério, porém,
não basta para autorizar a revogação do ato de que nasceu um
direito, mormente após ter o beneficiário celebrado contratos conseqüen.tes com terceiros.
Aqui o em'nente Dr. Procurador
Geral da República, cujo exemplar
dev.l)tamente na defesa da União
só merece o nosso irrestrito louvor, argumenta que foi contrariado o Decreto 26.159 de 7~1-1949.
Mas não se trata de lei. :1!: ato
do Poder Executivo, que apenas
suspendeu, até ulterior deliberação
do próprio Poder Executivo, a importação da farinha de trigo.
E foi o Executivo, por seu Chefe, que .tomou a del'beração de conceder a licença questionada.
Ter-se-ia verificado outra hipótese de revogabilidade ? Teria sido esta facultada pela própria lei ?
Tambem não.
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Alega-se que a licença dependia obtenção da licença. Ora, no conde ser formalizada, de ser expe- trato de compra, que é de 31 de
dida a licença pràpriamente d.ta. outubro de 1950, ze-ae:
«Primeira: De acõrdo com o
Mas êsses eram atos de mera
combinado
no contrato epistolar
execução do despacho presidencial,
de
seis
do corrente, confirdatado
que concedera a licença e fôra pumado
pela
Vendedora
pela carta de
blicado, comunicado à impetrante e
doze
do
mesmo
e
telegrama
de vinao Banco do Uruguai, que responte
e
um
do
corrente,
a
firma
Sudeu confirmar.do, e, em conseqliênc:a, assinado o contrato de compra. ney S. A. se compromete a venTanto eram atos de mera execu- der a Gea Exportadora e Importação do despacho concessivo da li- dora Brasileira Limitada, e esta a
cença, que, para a revogação des- comprar daquela, de acõrdo com a
ta foi necessário outro ato do Pre- autorização concedida pelo Go.vêrno brasileiro, conforme memoransidente ela República.
dum
que fica fazendo parte inte. Mas a revogação só se poder:.a
do presente contra.to, 30.000
grante
dar juridicamente nas condições
(trinta mil) toneladas métricas de
que mencionei.
farinha de trigo, de origem uru· Montané de La Roque,.em livro
recente sôbre «A Inércia dos Po- guaia, obedecendo ao seguinte: ... »
deres Públicos», mostra que, com
O Sr. Ministro Rocha Lagoa a substituição do Estado-Gendar- Vê-se,
aí, que no próprio contrato
me pelo Estado-Providência, a in- a impetrante
se encarregou de fatervenção dêste no domínio e(:o- zer a distinção
entre «autorizanômico se vai acentuando e a sua ção» e «licença»: não pode haver
responsabilidade se vai amplian- melhor interpretação.
do até alcançar atos de mera abstenção.
O Sr. Ministro Nelson Bung1·ia
A Suney S. A., de Montevidéu, - O titular da faculdade de lique vendeu a farinha à impetran,- cença era o Presidente da Repúte, no seu memorial de a.a. prejudi- blica.
cada, alega que, passado o mês de
navembro de 1950, como não lhe
O Sr. Ministro Rocha Lagoa tivesse a impetrante comunicado a O titular legal era a CEXIM.
obtenção da licença nem a abertura de crédito e garantias bancáO Sr. Ministro Luiz GalZotti -rias, concedeu-lhe um último pra- Mas, no caso, a CEXIM pronunzo improrrogável, até 20 de dezem- ciou-se a favor da licença c o Prebro de 1950, em carta de 16 de sidente da República a cor.cedeu.
dezembro e notif!cou oficialmen- «Autorizar» é permitir, é dar lite ·à impetrante em 28 de dezem- cença. São expressões equivalenbro». Assim, está cancelado o con- tes.
trato desde 20 de dezembro de 1950
2). O contrário, quanto a prae não mais teria objeto a licença zo, diz o seguinte:
em questão.
«Embarque - Os embarques seNão temos de decidir aqui sôbre rão efetuados a partir do mês de
Um possível litígio entre a impe- novembro em lotes parcia's de
trante e a Sun.ey.
aproximadamente 7. 500 (sete mil e
Entretanto, atendendo a uma quinhentas) toneladas métricas
possível repercussão do cancela- mensais como mínimo. - O primento do contrato de compra sô- meiro embarque, entretanto, devebre a efetividade da licença no- rá ser realizado dentro do prazo tle
tarei o seguinte:
'
15 (quinze) dias aproximadamente
1) A Suney alega que, decorri- após haver recebido a Vendedora a
correspondente licença de importado o més de nCJVembro •de 1950, a
impetrante não lhe comunicara a ção. devendo estar tôrla a importa-
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Como poderia, em face de tal
contrato, que estabelecia o prazo
terminal da Importação para
fevereiro de 1951, f.xar a Suney
aquêle prazo improrrogável até 20
de dezembro de 1950 ?
Por último, na informação oficial
foi invocado um Mandado de Segurança, denegado por êste Supremo Tribunal, n.0 1.014, sôbre importação de farinha de trigo, de
que foi Relator o eminente Sr. Ministro Hahnemann Guimarães. Eu
era, então, Procurador Geral da
República. A decisão, naquele
mandado, foi unânime, no sentido
de indeferir o pedido.
Peço licença ao Tribunal para
ler um trecho do meu parecer, naquele mandado, para se ver que
não há a menor analogia entre
aquêle caso e o presente.
Dizia eu:
«A Lei 262, de 23 de fevereiro de
1948, autor:zou o Poder Executivo
a subordinar ao regime de licença prévia e intercâmbio de importação e exportação.
A constitucionalidade dessa prática já foi reconhecida pelo Egrégio Tribunal, em memorável e unânime julgamento sôbre a delegação relativa ao tabelamento de preços.
O Decreto 25.314, de 3 de agôsto de 1958, incluiu a farinha de
trigo no regime de licença prévia.
E, a partir daquela data, foram
concedidas licenças referentes exclusivamente a transações comprovadas e definitiva;mente fechalllas
antes da "jlromulgação do Decreto
n.o 25. 314, <de agõsto de 1948.
O Decreto 26.159, de 7 de janeiro
de 1949, ainda concedeu um prazo
de tolerância, de 15 dias, para que

fõssem providenciados os últimos
embarques de farinha já licenciados pela Carteira de Exportação e
Importação.
Pois bem; decorreu êsse últ'mo
periodo de tolerância, sem que n
impetrante 'fizesse o embarque, ou,

ao menos, pleiteasse a prorrogação
daquele prazo.
•••••••••••••••••••••••••• ' •• o ••• o

Acresce que a requerente só obteve a J:cen.ça, em 13 de novembro de 1948, por haver apresentado
prova do ajustamento do negócio
com a firma Henrick Mennerfrid
Inc., anteriormente à vigência do
Decreto 25,314, de 3 de agõsto de
1948. No entanto, em sua petição
inicial, afirma que, só após 13 de
novembro de 1958, já de posse da
licença, «contratou o respectivo fi-

nanciamento com entidade norteamericana e a compra da farinha
com os Moinhos S.haumee MiZling
Oompany.

Assim, de duas uma: ou a requerente, conforme alegou para obter
a licer.ça, contratara a compra da
farinha antes de 3 de agôsto de
1948 e teve tempo de sobra para
embarcá-Ia antes de 22 de janeiro de 1949 quando terminou o período de tolerância estabelecido
pelo Decreto n.o 26.159, não podendo queixar-se senão de si mesma, ou só contratou a compra de~
pois de 13 de novembro de 1948,
como agora afirma na sua petição inicial, e neste caso confessa
que a licença em que se baseia,
foi obtida Irregularmente, dela não
podendo, assim nascer qualquer
direito».
Vê o Tribunal que não há nenhuma analogia entre o Mandado de
Segurança n.o 1.014 e o presente
caso.
São estas as razões pelas quais
concedo a segurança.
Mandados de Segurança
e 1.431 - D. Federal

Ns. 1.424

VOTO
O Sr. Ministro Lafayetie de Andrada - Sr. Presidente, estou de

côrdo com o eminente Ministro Relator.
Não se trata, na espécie, de um
ato discricionário, pois a licença
prévia tal não pode ser considerada
porque regulada em lei. Ela só pode ser denegada nos casos do art,
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2.0 do Decreto 27.541 ou por não
REPRESENTAÇÃO N.o 260
terem sido preenchidos os requiDISTRITO FEDERAL (BAHIA)
sitos do art. 26.
Não ocorreram razões para essa
Representação - Seu acolhidenegação. Os votos que acommento para declarar a incon:spanho isso admitiram com mu:ta
titucionalidade das Leis . Baiaclareza. Realmente o Indeferimennas, de m. 544, de 6 de ma?'to é autorizado quando o Importaço ,de 1953; 503, de 28 .de nodor não oferecer a possibilidade de
·vembro de 1952 e 506, de 6 de
fazer entrar no Pais quantidade
março de 1955.
necessária do gênero alimentício
ou quando não houver disponlbiACÓRDÃO
l:dade monetária, para o pagamento, ou ainda quando houver êsse
Vistos, relatados e discutidos, êsproduto no Pais. Só em tais hipó- tes Autos de Representação r..o 260,
teses a licença poderá ser recusada. do Distrito Federal, sendo RepreComo acentuei Isso não se deu.
sentante, o Dr. Procurador Geral
Também admito que o ato ad- da República, e Representado, o
ministrativo é, em regra, revogá- Governador do Estado da Bahla,
vel. Quando, porém, resulte um acordam, em Tribunal Pleno, os
vinculo jurídico, não pode haver Ministros do Supremo Tribunal Ferevogabllidade de ato.
deral e a unanimidade, em acolher
O vinculo se estabeleceu com a a representação para declarar a
pennlssão concedida à lmpetrante, inconstltuclonal'dade das Leis n.s.
e com a celebração do contrato. 544, de 6 de março de 1953; de n.O
Concedo o mandado, pedindo vê- 503, de 28 de novembro de 1952 e
nla ao Sr. Ministro Rocha Lagoa.
de n.0 556, de 6 de março de 1955
tOdas do Estado da Bahla, nos têr~
TRIBUNAL PLENO
mos das notas taquigráficas antecedentes.
Mandados de Segurança
Rio de Janeiro, D.F., em 26 de
Ns. 1.424 e 1.431 - D. Federal
outubro de 1956. (Data do julgaRequerente: Gea Exportadora e mento. - Orosimbo Nonato, Presidente. - Ary de Azevedo Franco,
Importadora Brasileira Ltda.
Relator.
DECIS!O

Como consta da Ata, a decisão
foi a seguinte: Deferido o cancelamento do pedido de Mandado de
Segurança n.O 1.424 em vista da
apresentação do Pedido n.0 1.431,
unânimemente. Foi concedida a
segurança, contra o voto do Sr.
Ministro Rocha Lagoa.
Não tomaram parte no julgamento os Srs. Ministro Edgard Costa e Barros Barreto.
Deixaram de comparecer, por
motivo justificado, o Exmo. Sr.
Ministro Orosimbo Nonato; por se
achar em gõzo de l:cença, o Exmo.
Sr. Ministro Ribeiro da Costa, sendo o último substituído pelo Exmo.
Sr. Ministro Abner de Vasconcellos.

TRIBUNAL PLENO
RepresentaÇllo n.o 260
Distrito Federal

(BAHIAJ

Relator - O Senhor Ministro
Ary Franco.
Representante - Procurador Geral da República (Prefeito e Câmara dos Vereadores do Município de
Mundo Novo).
Representado - Governador do
Estado da Bahla.
RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ary Franco -

O

Procurador Geral da República
com fundamento no disposto no
parágrafo único do art. s.o da
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Constituição Federal e no art. 1.o
E, finalmente, a terceira repreda Lei n. 0 2.271, de 22 de julho de sentação (doe. n.o 1), também
1954, apresentou a seguinte repre- aponta os mesmos vícios Indicados
sentação.
·
nas duas outras representações, relativamente
ao desmembramento
<0 Procurador Geral da Repúblido
Município
de <Calteté», para
ca, com fundamento no disposto n.o
parágrafo único do art. 8.o da Cons- const.tuir o de <Igaporá,.
Solicitadas por esta Procurado·
titUição Federal e no art. 1.0 da Lei
n.0 2.271, de 22 de julho de 1954, ria Geral à Assembléia Legislativa
vem submeter à esclarecida apre- do Estado da Bahia as necessá·
ciação e julgamento dêste Egré- rias Informações, nos têrmos do
gio Tribunal, como o seu parecer, as disposto no art. 1.o da Lei n.o
inclusas representações feitas pe- 2.271, de 22 de julho de 1954, !o~
los Senhores Prefeito e Vereadores ram as mesmas prestadas e enviadas com o incluso Oficio n.o 601,
à Câmara Munjcipal de Canavieiras pelo Farmacêutico Eulálio de de 28 de junho de 1955 (doe. ns.
Miranda Motta, ratificadas pelo Se- A, B e 'C), nelas tendo ficado denhor Prefeito do Município de No- monstrado que ·a criação dos três
vo Mundo, e pelo Deputado Fede- referidos munJcipios tem apoio no
ral Jaime Spínola Teixeira - jun- disposto no § 2.0 do artigo 35 do
tamente com o Professor e Advo- Ato das Disposições Constituciogado Jayme J(mqueira Alves ..-, nais Transitórias do Estado da Bacom o objetlvo de ser declarada a hia e no art. 206 da Lei Orgâniinconstitucionalidade das Leis ns . ca dos Municípios do mesmo Es544, de 6 de março de 1953, 503, tado (Lei r•.0 140, de 22 de dezemde 28 de novembro de 1952 e 566, bro de 1948) in verbi8.
<§ 2.o do art. 35 do Suprad'to
de 6 de março de 1953, tôdas do
'
Estado da Bahla, por terem des- Ato,:
membrado respectivamente parte
Os Municípios, cuja criação
dos Municípios de Canav!eiras,
fôr proposta no prazo e nos
Mundo Novo e Caiteté, para constêrmos dêste artigo ou aquêles
·tituirem os novos Municípios de
cuja criação !ôr sugerida, em
«Portlraguá», «Piritiba» e «!,gapoaditamento, no paracer da Corb, sem a observância da legislamissão competente, serão Insção e da jurisprudência dêste Egrégio Tribunal.
·
talados, na forma da lei que se
criar,
independentemente das
A prime:ra representação Cdoc.
condlçGes
exigidas nesta Consn.o 1) diz que sôbre o desmembramento do Município de «Canntituição, salvo o disposto no
vieiras», não foi ouvida a respecn.0 I do art. 93>.
·
tiva Câmara de Vereadores nem se
~Art. 206 da Lei n.o 140, de 1948.
realizou o plebiscito exi~;Üdo no art.
As condlelíes exlgidiJ.S .nesta
9.0 da Lei Orgânica dos Municílei para a criação e instalapios da Bah'a Cn.o 140 de 22 de
ção de novos murJcipios, não
dezembro de 1943), e que os pose aplleam às emenaas ou provos dos arraiais e pequenas vilas
jetas a que se refere o art.
recém-emancipadas não preen35 do Ato das Disposições
chem as «condições mínimas», exiConstitucionais Transitór:as, de
gidas, para tal, pela Constituit:ão
2 de agôsto de 1947~.
~stadual e pela Lei Orgânica jà
,ndicada.
Caso semelhante aos ora em
exame foi o constante da RepreA segunda representação (doe. al
faz a mesma crítica com respeito sentação n.o 243, feita pelo Ser.hor
ao desmembramento do Município Prefeito Municipal de dtabuna~.
de Novo Mundo, para constituir o ar.güindo a lnconstltuclonalldade
da Lei do Estado da Bnhia, n. 0 491,
de «Piritlba».

I

de 22 de outubro de 1952, que
criou o Mun:cipio de dbicaraí»,
haver.do êste Egrégio Tribunal, em
decisão de 16 de dezembro de 1955,
julgado, à unanimidade, a mesma
improcedente, pelos mesmos fundamentos constantes das inclusas
informações encamir.hadas a esta
Procuradoria Geral com o Ofício
n.o 601, de !:8 de junho de 1955, do
Senhor 1.0 Secretário dá Assembléia Legislativa do referido Estado.
~ão é po:s, de se decretar a inconstitucionalidade das Leis do Estado da Bahia, n.0 503, de 28-11-52,
544, de 6-3-53, e 556 de 6-3-53, por
haver sido observado o disposto n.o
parágrafo 2.0 do art. 35 do Ato
das Disposições Cor.stituclonais e o
artigo 206 da Lei n.0 140, de 221-48, ambos do aludido Estado.
Em se tratando, porém, de argüição de inconst:tucionalidade de
leis de um Estado, vem esta Procuradoria Geral submeter ao esclarecido exame e julgamento deste
Egrégio Tribunal, as três inclusa~
representações, que pede sejam
com esta dlstribufdas e processadas na forma da lei, opir.ando pela sua improcedência.
Distrito Federal, 10 de abril th
1956. - Plínio de Freitas Travaesos, Procurador Geral da República.
É o relatório.
VOTO

Nlío estou de acôrdo oom a conclusão da representação elo Dr.
Procurador Geral da República e
para tanto me reporto ao voto do
eminente Ministro Hahnemann Guimarães na Representação n.o 21·1,
do mesmo Estado da Bahia .
Disse Sua ExceJiência.
Para que pudesse ser criado o
Município de Tranquinho, oom fundamento em. emenda apresentada
ao A.D.C.T., era preciso que a comissão reg'mental competente devolvesse ao plenário o projeto, dentro de 60 dias, e que pudessem o
Prefeito e os · Vereadores ser elei-
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tos para mandatos, que termir.ariam em 31 de janeiro de 1951 (A.
D.C.T., de 2 de agõsto de 1947,
art. 35, parágrafos 1.0 e 3.0 ).
O Municip.o sõmente poderia surgir em 1952, se fõsse observada a
disposição do art. 93, parágrafo
úr.ico, da Constituição Estadual,
desenvolvida na Lei n.O 140, de 22
de dezembro de 1948, Lei Orgânica
dos MunJcípios, arts. 3.0 e 4.o, parágrafo único, 5.0 I e parágrafo
único, 6.o e 7.0 e 9. 0 , onde se regula o plebiscito.
A le: n.o 506, de 28 de novembro de 1952, r.ão observou as condições para que o distrito de Feira de Santana pudesse ser constituído em munJdplo.
Declaro lnconst:tucional a lei citada».
Estou na convicção de que o prazo de 60 dias é preclusivo e se
não se tomou providência dentro
dêste prazo, não era possível usarse o prazo do Ato Constitucional
das Disposições Transitórias.
Acolho a representação, para dedurar a Inconstitucionalidade das
Leis ns. 544, de 6 de março de
1953; 503, dQ 28 de novembro. de
1952, e 556, de 6 de março de 1955,
tôdas do Estado da Bahia, por tcrem desmembrado, respectivamente, parte dos Municípios de Canav:leiras, Novo Mundo e Caiteté, para constituírem os novos Municípios de «Portlraguá,, «Piritiba) P.
dgaporlb.
·;i:~
l!: o meu voto, que está, aliás,
de acôrdo com a jurisprudênc:a do
Tribunal.

Becurao extraortlmárro
N.o 17.738 - São Poolo

(Matéria Constitucional)
Relator: O Senhor Ministro Luíz
Gallotti.
Recorrente: Fazenda do Estado
ele São Paulo.
Recórrldo: Banco do Comércio c
Tn.dí1stria de São Paulo S. A.
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O Sr. Ministro Luiz Gallott-i -

I

Trata-se de execut;vo fiscal movid0
pela Fazenda do Estado de S. Paulo contra o Banco do Comércio e
Indústria de São Paulo, para cobrar Cruzeiros 4. 753,20, de Impôsto de Transmissão «inter vivos», relativo à aquisição de ações da c· a.
Cidade Jardim.
O Juiz julgou improcedente o
executivo, porque não se trata de
transmissão de propriedade imobiliária mas de transferência de cotas, na qual o sócio, conforme nota Wilson Amaral, cede apenas os
seus dire'tos de sócio, e n.ão os bens
com que entrou para a formação
do capital social, qualquer que seja a sua natureza, os quais ficam
pertencendo à sociedade, {!omo entidade à parte que é distinta d:1
d~ seus sócios. E o Código Civil
nao considera imóveis as cotas sociais ou ações de companh'as (art.
44), ainda que todo o património social consista em imóveis, porque a cota ou parte n.a sociedadP
não confere domínio ao sócio, sendo dela e não dêste a propriedade. Acresce que, além de não ser
o tributo em aprêço reservado aos
Estados, pela Constituição, haveria bitr'butação vedada, pois n
transferência de cotas e ações ele
sociedades comerciais paga sêlo fP.dcral proporcional.
O Tribunal de Justiça confirmou
a sentença, atendendo ao disposto
no art. 19, III, da Constituição,
pois as ac:õcs são títulos de crédito, de natureza móvel.
A Fazenda recorreu êxtraordinàriamente, ir.vocando as alíneas a
e c, do art. 101, III. da C'onstituição.
As partes arrazoaram.
E o Dr. Procurador Geral da
República opiniou: (f!s. 86):
«1. O recurso foi manifestado,
·oportunamente, sob invocação das
alíneas a e c, do preceito constitucional, alegando a recorren.te que o
v. acórdão de fls. 54 contrariou
o art. 19, III, da Constituicão FPdr.ml (fls. 55-57).

·

2. Trata-se de cobrança de Impôsto de Transmissão inter .vivos,
com os acréscimos legais sôbre a
transferência de ações de sociedade imobiliária.
Confirmando, em pronunciamento unânime, a sentença de ils. 37
a 43, que julgara improcedente a
ação·, decidiu o v. acórdão recorrido
que, conforme assentara em prejulgado o colendo Tribunal de Justiça, no agravo de petição número
48.155, entre partes a Fazenda do
Estado e a Cia. Melhoramentos de
São Sebastião> (Rev. dos Tribs.
vol. CLXXXVII, pg, 853), fôra
revogado o inciso 7 do art. 2.0 do
livro V, do Código de Impostos e
Taxas (Dec. Estadual n.O 8.255, de
23 abr:J de 1957), por fôrça de sua
manifesta inconstitucionalidade digo - manifesta Incompatibilidade com o art. 19, III, da Constituição Federal, uma vez que as ações
ou cotas de capital são títulos de
crédito, de natureza móvel, cuja
transferência não afeta o património soc:aJ, que continua pertencendo à entidade jurídica.
3. Em assim decidindo, o v.
acórdão recorrido, não contrariou
o citado dispositivo constituc'onal.
antes o aplicou à hipótese dos autos, pois, em verdade, sendo as
ac:;ões ou cotas de capital considemdas bcn.s de natureza móvel, para os efeitos legais, segundo dispõe o miigo 48, II, do Cód'go
Civil, não é lícito aos Estados tributar a sua transferêr.cia sõbre a
qua I :ncide o impôsto federal d·.1
sêlo proporcional, esgotando-se a
sua competência tributária no que
se refere à transmissão de propriedade imobiliária inter vivos. e sua
incorporação ao cap!tal de sociedade, nos têrmos da regra constitucional.
·
Ainda que se trate de emprésa
que vise a exploração de bens imóveis, como acontece em relação il
recorrida, a transferência das
ac:;ões ou das cotas não implica na
dos imóveis, que continuam a pertencer à sociedade, pessoa juridlc<l
de direito privado, com exlstllnci.:t

-

e património dist:nto dos de seus
membros.
4. Não se verifica também o
pressuposto da alinea g, qual o de
que se tenha julgado válido lei ou
ato do Govêrno local, impugnado
em face da Con.stituição ou de lei
ff?C)eral.
5. O recurso é, porém, cabível,
pelo fundamento da alinea d, ci~
que, em contrário à tese adotada
pelo v. acórdão recorrido, decidiu o
Egrégio Supremo Tribunal Federal, pela sua calenda 2.a turma, em
hipótese idêntica, ao julgar o Rec.
Extr. n.o 14. 686, entre as mesmas
partes atuais, em acórdão ur.ãníme de 4 de julllo de 1950, de que foi
Relator o eminente Ministro Ed·
gard Costa.
A ilustrada turma julgadora co·
nheceu do recurso interposto pela
ora recorrida e negou-lhe provimento, decidindo pela legitimidade
da tributação impugnada.
Opostos embargos infringentes,
rejeitou-se o Pretória Excelso, em
acórdão de 22 de novembro de
1950, de que foi Relator o eminen·
te Ministro José Linhares, contra
os votos dos eminente 1\Iinistros
Anibal Freire, Orosimbo Nonato,
Lafayette de Andrada, e Rocha Lagoa, tendo deixado de votar, por
impedido, o eminente M'nistro Lu17.
Gallotti.
Decidiu o Pretório que, embora se
tratasse de Impõsto de Transmls·
são inter vivos de bens de natureza móvel, ações ou cotas do capi·
tal de sociedade Imobiliária era
legitima a tributação impugnada,
e:x: vi do artigo 21 da Const. Federal,
segundo o qual podem a Ur.lão
e os Estados decretar outros tri·
butos, além dos que lhes foram
atribuídos na d.:scriminação de
rendas excluindo o lmpõstQ federal e estadual idêntico.
Data venia, de acõrdo com os
doutos votos vencidos, o clt. art.
21 da Carta Magna não legitima
a cobrança do !mpôsto com Incidência na transmissão de bens mó116Í8 eis que se não trata de tr~buto
novo, mas do mesmo Impõsto de
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Transmissão 'inter vivos, incluído
na partilha tributária, impõsto que
os Estados-Membros sõmente podem decretar para incidir sôbre a
transferência da propriedade imo·
biliárla. ( Const, Fed., artigo 19,
III).

6. Não se trata de simples derroga!:ão de lei por dispositivo constitucional superveniente, mas, em
verdade, de declaração de inconstitucionalidade, por isso que o preceito do art, 19, III, da Const. de
1946, com a qual é manifestflmente incompatível a lei tributária, estadual, na parte referente à relação de direito controvertida, já
existia na Carta Magna de ]934
(art. 8.0 , I, letra c), vigente ao
tempo em que o Govêrno do Estado baixou o citado Decreto n.o
8.255 (Código de Impostos e Ta-

xas).

A hipótese dos autos é idêntica
à dos Recursos Extraordinários números 20. 504 e 20. 343, que a calenda 2.a turma decidiu submeter
à apreciação do E. Tribunal Pleno, em acórdãos de 17 de junho de
1952 e 16 de janeiro de 1953, respectivamente contra o voto do Relator, o eminente Ministro Lafayette de Andrada, que não conhecia
dos recursos :nterpostos pela Fa::cnda do Estado.
7. A vista do exposto, opino,
Tll'eliminarmente, pelo conhecimento do recurso, quanto ao fundamento da letra d. e de meritis, uma
vez declarada pelo E. · Tribunal
Pleno a inconstitucionalidade da lei
estadual impugnada, pelo seu não
provimento, confirmando-se, poJs, o
v. acórdão recorrido,.
N'a Turma, assim me pronunciei,
em antecipação ao voto: (fls. 93):
«Senhor Presidente, lamento não
poder adotar, no caso, o critério
que seguiu a Segunda Turma, e
que foi lembrado ,Pelo Ilustre advogado.
«S. Ex.a tem razão ao dizer que a
letra d não foi invocada e que a
letra c, não se ajusta à hipótese,
porque a lei estatal foi julgada lnvállda e essa letra refere-se tllo SÕ'-
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mente ao caso em que a lei estatal, seja considerada válida.
Quanto à letra a, peço vênin
para ponderar que há pronunciamento do Tribunal Pleno, no sentido de que o tributo em causa é
constitucional. É exato que tal decisão foi proferida por pequena diferença de votos e que o Tribunal,
hoje, já tem modif.cada a sua
composição, de modo que, se a
questão fôr reexaminada, é possível que o desfecho venha a ser diverso. Enquanto, porém, persistir
êsse julgamento do Tribunal Pleno, a Turma só tem dois caminhos
a seguir: ou decidir de acõrdo com
êle, ou remeter os autos ao Tribunal Pleno Para novo exame. O
que não é possivel é julgar a Turma de modo contrário ao pronunciamento do Tribunal Pleno. :S:ste
decidiu que a Const:tuição Federal
assegura ao Estado que - digo
- o direito de cobrar o tributo em
questão. O Estado diz, então, que
a Constituição foi contrária, porque
o aresto ora recorrido lhe negou
o direito que ela lhe assegura .
Atendo, entretanto, ao apêlo do
ilustre advogado, no sentido de remessa ao Tribunal Pleno. Lembro
que é muito comum, quando o recurso vem baseado na alinea a
e se alega v:olação da Constituição, remeter-se o processo ao Tribunal Pleno, antes que a Turma
se pronuncie sObre o cabimento do
recurso. Após o pronunciamento do
Tribunal Pleno, é que então a Turma conhece, ou não. do recurso,
conforme o sentido daquele pronunciamento. Recordo, por exemplo, os casos, dos Cassinos, do ImJlÕsto de Renda de jornalistas ou
professOres e da taxa sObre o algodilo. Em todos êles, remeteu-se a
matéria eo exame do Tribunal Pleno e, depois, na Turma nlio se conhereu do recurso extraordinário, .
Li, a seguir, o seguinte voto:
(fls. 94):
«Embora haja, como lembra o
Dr. Procurador-Geral, pronunciamento do Tribunal Pleno em novembro de 1950 pela constituclonn-

!idade da lei estatal, houve então
quatro votos vencidos, e dois novos Ministros foram nomeados
após aquela data (além do que
também eu não participei daquêle julgamento por ser Impedido).
Assim, voto pela remessa dos autos ao Tribunal Pleno, a f.m de
que novamente se pronuncie sõbre
a matéria constitucional em discussão».
A decisão foi unânime no sentido
dêssc voto.
É o relatório .
Em acórdão do Tribunal Pleno, de
11 de setembro de 1953, de que
foi Relator o eminente Ministro
Lafayette de Andrada, já foi declarado inconstitucional o tributo em
questão, contra o voto do eminente Ministro Barros Barreto
(Rec. Extr. n.o 20.504).
Acolho, assim, a arguição de inconstitucionalidade.
TRIBUNAL PLENO

Recurso erctraordinário
N.o 17.738 -

São Paulo

Recorrente: Fazenda do Estado
de Sãf> Paulo.
Recorrido: Banco do Comércio e
Indústtia de São Paulo S. A.
DECISÃO

Como consta da Ata, a decisão .
foi a seguinte:
Acolheram a argüiçlio de inconstitucionalidade da lei paul'sta, devendo os autos voltar à Turma
para julgamento final .. Unânimemente.
Ausentou-se o Sr. Ministro Mário Guimarães, justiflcadamentc.
Deixaram de comparecer, por se
acharem em gõzo de licença especial, os Srs. Ministros Barros Barreto Rocha Lagoa e Nelson Hungria', e por se achar em ~xercic' o
no Tribunal Superior Eleltoral, o
Sr. Ministro Edgar Costa, substituídos, respectivamente, pelos Srs.
Ministros Abner de Vasconcellos,
Afrânio Costa, Henrique D:Avil.a
e Macêdo Ludolf. - Octacflw Ptnneiro, Subsecretário.

- 51!4Recurso extraordinário
N.0 17.738 - São Paulo
11/Wonstitucionalidade da lei
pauZista que sujeita a Impllsto de Transmissão inter-vivos
a compra de Cl{:Ões Ide companhia imobiliária.
·ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de Recurso Extraordin.ârlo n. 0 17.738, de São Paulo, em
que é recorrido o Banco do Comércio e Indústria de São Paulo, decide o Supremo Tribunal Federal,
em Primeira Turma, não conhecer
do recurso, unãnimemente, de acôrdo com as notas juntas.
"
D.F ., 7-10-1Q54. ·-.A. M. Ri·
beiro da Costa, Presidente: -- Luiz
Gallotti, Rela tor.
PRIMEII?.A TURMA'
Recurso extraordinário
N.o 17.738- São Paulo

Relator - O Sr. Ministro Luiz
Gallotti.
.
,
Recorrente - Fazenda do Estado de São Paulo.
Recorrido - Banco do Comércio
e Indústria de São Paulo S.A.
R!lLATÓRIO ·

O Sr. Mi-nistro Luiz Gallotti Trata-se de executivo fiscal movido pela Fazenda do Estado de São
Paulo contra o Bar.co do Comércio
e Indústria de S. Paulo, para cobràr Cr$ 4. 753,20, de Impôsto de
Transmissão «inter vivos», relativo
à aquisi!:ão de ações da Cia. Cidade Jardim.
· O Juiz julgou improcedente o executivo, porque não se trata de
transmissão de propr'edade imobiUâr'a mas de transferência de cotas, na qual o sócio, conforme nota Wilson. Amaral, cede apenas os
seus direitos de sócio, e não os
bens com que entrou para a formação do capital social, qualquer que seja a sua natureza, os

quais ficam pertencendo à sociedade, como entidade à parte · que
é, distinta da de seus sócios. E' o
.Código Civil r.ão considera · imóveis as cotas sociais ou ações de
companhias (art. 44), ainda que
todo o património social consista
em imóveis, porque a cota ou parte
na sociedade. não confere domínio
ao sócio, que, sendo dela e não
dêste a propriedade. - Acresce
que, além de não ser o tributo em
aprêço reservado aos Estados, pela .Constituição, haver:a bitributação · vedada, pois a · transferência
de cotas e ações de sociedades comerciais paga sélo federal proporcional.
O Tribunal de Justiça confirmou
a sentença, atendendo ao disposto
no·. art. 19, III, da Constituição.
pois as ações são títulos de crédito,
de ·natureza móvel .
. A Fazenda recorreu extraordinàr:alllente, invocando as alíneas
a. e c, do art .. 101, III, da Constituição.
As partes arrazoaram,
E I) Dr. Procurador Geral . da
República opinou. (fls. 86):
«1, O recurso foi manifestado
oportunamente, sob .invocação das
letras. u e c do preceito constitucional, alegan.do a recorrente que
o v; acórdão de fls. 54 contrariou
o art. 19, III, da Constituição Federal (fls. 55-7).
2. Trata-se de cobrança de impôsto de transmissão inter vivos,
com os acréscimos legais sôbre a
transferência de ações de sociedade imobillária .
Confirmando, em pronunciamento, unânime, a sentença de fls. 37
a 43, que julgara improcedente a
ação, decidiu o v. acórdão recorrido que conforme assentara, em
prejulgado, o colendo Tribunal de
Justiça, no agravo. de petição n.O
48.155, entre partes a Fazenda do
Estado e a «Companhia Melhoramentos São Sebastião) (Rev. dos
Tribs., vol. •CLXXXVIII, pg. 853),
fõra revogado o inciso 7.0 do art.
2.o do livro. V do Código de Im·
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Postos e Águas, CDec. Estadual r..0

8. 255, de 23 de abril de 1937), por

fôrça de sua manifesta incompatibilidade com o art. 19, ·.III, da
Const. · Federal, uma vez que as
ações ou cotas de capital são títulos de crédito, de natureza móvel, ·cuja transferência não afeta o
património · social, que continua
pertencen.do à entidade jurídica. ·
3. Em. assim decidindo, o v.
acórdão recorrido não contrariou
o citado dispositivo constitucional,
antes o aplicou à hipótese dos autos, pois, em verdade, sendo as
ações ou cotas de capital consideradas bens de natureza móvel, para os e:feitos legais, segundo dispõe
o art. 48, II, do Código Civil, não
é lícito aos Estados tributar a sua
transferência sôbre a qual :ncide o
impôsto federal de sêlo proporcional, esgotando-se a sua competência tributária no que concerne à
transmissão de propriedade imobiliária mter vitvos, e sua incorporação ao capital ·de· sociedade, nos
têrmos da regra const.tucianal.
Ainda que se trate de emprêsa
que vise a exploração de bens imóveis, como acontece em relação à
recorrida, a transferência das ações
ou das cotas não implica na dos
imóveis, que continuam a pertencer
à sociedade, pessoa jurídica de direito privado, com existência e património distintos dos de seus membros.
4. .Não se verifica também o
pressuposto da alínea c, qual o de
que se tenha julgado válido lei
ou ato do Govêrno local, impugnando em face da Constituição ou
lei :federal.

I

·j
l

i

i

i

\
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5. O recurso é, porém, cabí.'Vel,
pelo fundamento da alínea à eis
que, em contrário à tese adotada
pelo v. acórdão, decidiu o E. Supremo Tribunal Federal, pela sua
calenda 2. 3 Turma, em hipótese
idêntica, ao julgar o Rec. Extr.
n. 0 14.686, entre as mesmas partes
atuais, em acórdão unânime de 4
de julho de 1950, de que foi Relator
o eminente Ministro Edgard Costa.

A ilustrada turma julgando co:r.heceu do recurso interposto pe1~ ora recorrida e negou-lhe proVImento, decidindo pela legitimidade da tributação impugnada, ·
Opostos embargos infringentes,
rejeitou-se o Pretória EXcelso, em
acórdão de 22 de . novembro de
1950, de que foi relator o eminente Minjstro José Linhares, contra
os votos dos eminentes Ministros
Ar.!bal 'Freire, Orosimbo Non.ato,
Lafayette de Andrada e Rocha La·
goa, tendo deixado de votar, por
impedido, o eminente Min.istro Luiz
Gallotti.
Decidiu o Pretória que, embora,
se tratasse de Impõsto de Transmissão inter vivos de bens de natureza móvel, ações ou cotas do capital de sociedade imobiliária era
legítima a tributação impugnada;
ex vi do art. 21 da Constituição
Federal, segundo o qual podem a
União e os Estados decretar O'lttros
tributos, além dos que lhes :foram
atribuídos na discriminação de
rendas, excluindo o impõsto fede•
ral e estadual idêntico.
Data venia, de acõrdo com os
doutos votos vencidos, o citado art.
21 de Carta Magna não legiti.-na
a cobrança do impôsto, com Incidência na transmissão de bens móveis, eis que se não trata do tributo novo, mas do mesmo Impõsto
de Transm'ssão inter vivos, incluido na partilha tributária, impôsto que os Estados-Membros sõmente podem decretar para !nci·
dir sõbre a transferência da propriedade imobiliária. (Const. Fed.,
art. 19. III).
6. Não se trata de simples derrogação de lei por dispositivo
.constitue· onal superveniente, mas,.
em verdade, de declaração de inconstitucionalidade. por Isso oue o
preceito do art. 19, m, da Const.
de 1946, com o qual ê manifestamente incompatível a lei tribul·ária
estadual, na parte referente à relação de direito controvertido. jâ
existia na Carta Magna de 1934,
(art. s.o, I, letra c), vigente l\Q
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(Código de Impostos e Taxas). A
hipótese dos autos é idêntica à dos
Recursos Extraordinários ns. 20.504
e 20.343, que a colenda 2.8 Turma
decidiu submeter à apreciação do
E. Tribunal Pleno, em acórdãos de
17 de junho de 1952 e 16 de janeiro de 1953, respectivamente,
contra o voto do Relator, o emin.ente Ministro Lafayette de Andrada, que não conhecia dos recursos, nterpostos pela Fazenda
do Estado.
7. A vista do exposto, opino,
prelimmarmente, pelo conhecimento do recurso, quanto ao fundamento da letra d e, ,de meritis, uma
vez declarada pelo Tribunal Pleno a inconstitucionalidade da lei
estadual impugnada, pelo seu não
provimento, confirmando-se, pois, o
v. acórdão recorrido:..
Na Turma, assim, me pronunciei,
em antecipação ao voto: (fls. 93):
«Senhor Presidente, lamento não
poder adotar, no caso, o critério
que seguiu a 2.8 Turma e que foi
lembrado pelo Ilustre advogado.
Sua Excelência tem razão ao dizer que a letra d não foi invocada e que a letra c não se ajusta
à hipótese, porque a lei estadual
foi julgada inválida e essa letra refere-se tão sõmente ao caso
em que a lei estadual seja considerada válida.
.
Quanto à letra a, peço vénia
para ponderar que há pronunciamento do Tribunal Pleno, no sentido de que o tributo em causa é
constitucional. É exa to que tal dec'são foi proferida por pequena diferença de votos, e que o Tr'bunal, hoje, já tem modificada a sua
composição de modo que, se a
questão fôr re-examinada, é possível que o desfecho venha a ser
diverso. Enquanto, porém, persis·
tir êsse julgado do Tribunal Pleno, a TUrma só tem dois caminhos
a seguir: ou decidir de acôrdo com
êle, ou remeter os autos ao Tribunal Pleno para novo exame. O

que não é possível é julgar a Turma de modo contrário ao pror.unclamento do Tribunal Pleno. tl:ste
decidiu que a Constituição Federal
assegura ao Estado o direito de
cobrar o tributo em questão. O
Estado diz, então, que a Constituição foi contrariada, porque o
aresto ora recorrido lhe negou o
direito que ela lhe assegura. Atendo, entretanto, ao apêlo do Ilustre advogado, no ser.tido de remessa, ao Tribunal Pleno. Lembro que é muito comum, quando
o recurso vem baseado na alinea
a, e se alega violação da Constituição, remeter-se o processo ao
Tribunal Pleno, antes que a Turma se pronuncie sôbre o cabimento do recurso. Após o pronunciamento do Tribunal Pleno, é que
então a TUrma, conhece, ou não
do recurso, conforme o sentido daquele pronunciamento. Recordo,
por exemplo, os casos dos Cassinos, do Impôsto de Renda de jornaFstas, ou professõres, c da taxa
sôbre o algodão. Em todos êles
remeteu-se a matéria ao exame do
Tr:bunal Pleno e, depois, na Turma não se conheceu do Recurso
Extl'aordinário~.

Li a seguir, o seguinte voto:
94).
«Embora haja, como lembra o
Dr. Procurador Geral, pronunciamento do .Tribunal Pleno em novembro de 1950 pela constitucionalidade da lei estadual, houve então quatro votos vencidos, e dois
novos Ministros foram r.omeados
após aquela .data (além do que
também eu não participei daque-.
Ie julgamento por ser impedido).
Assim, voto pela remessa dos autos ao Tribunal Pleno, a fim de
que novamente se pronuncie a matéria constitucional em discussão.
A decisão foi unânime no sentido
dêsse voto».
No Tr:bunal Pleno proferiu o
seguinte voto: (fls. 104):
«Em acórdão do Tribunal Plen.o,
de 11 de setembro de 1953, de que
foi Relator o eminente Ministro
(f]s,
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Lafayette de Andrada, já foi declarado inconstitucional o tri)>uto em
questão contra o voto do eminente Ministro Barros Barreto. (Rec.
Extr. n. 0 20.504).
Acolho, assim, a argülção de lnconstitue· onalidade~.
A decisão foi (fls. 105) : - acolheram a argUição - de Inconstitucionalidade da lei paursta, devendo os autos voltar à Turma para julgamento flr.al, unânimemente.
l!: o relatório.
VOTO PREILWINAR

De acôrdo com o pronunciamento do Tribunal Pleno, e tendo sido
o recurso interposto apenas sob
Invocação das alineas a e c (nenhuma das quais se configura), dêle não conheço.
TRIBUNAL PLENO
Recurso extraordinário
N.o 17.738 - São Paulo

Recorrente - Fazenda do Estado de São Paulo.
Recorrido - Banco do Comércio e Indústria de São Paulo S.A.
DECISÃO

Como consta da Ata a dec'são
foi a seguinte:
Não teve conhecimento o Recurso, à unanimidade.

. 'Deixaram de comparecer os Srs.
Ministros Barros Barreto, Presidente e Nelson. Hungria, que se
acham em gôzo de licença especial,
sendo substituídos, respectivamente, pelos Srs . Ministro Abner de
Vasconcellos e Henrique D' Avila.
Octacilio Pinheiro, Subsecretário.
SFJGUNDA TURMA
Recurso extraordiná'l'io
N.O 18.997 - São Pau'Zo

t inconstitucional o acréscimo criado pelo art. 12 da Lei
Paulista. n.0 185, de 13 de no-

)

•vembro de 1948, para o caso
de ser a hercunça inaliená1!6l·
ACÓI!DAO

Vistos, relatados e discutidos êstes autos n.0 18.997, de São Paulo, em que é recorrente a Fazenda
do Estado, e recorrido Rui de Toledo Piza, acordam em Segunda Turma, os Ministros do Supremo Tribunal Federal negar provimento ao
recurso extraordinário conforme as
notas juntas.
Rio de Janeiro, 30 de novembro
de 1954. - Orosimbo Nonato Presidente. - Hahnemann Guimarães - Relator.
SFJGUNDA TURMA
Recurso extraordinário
São Pau'Zo

Nl.o 18.997 -

Relator - O Sr. Ministro Hahnemann Guimarães.
Recorrente - Fazenda do Estado.
Recorrido - Rui de Toledo Piza.
RELATÓRIO

O Senhor Illfinistro Hahnemann
Guimaí'ães - Rui de Toledo Piza,

no processo de divisão da herança
deixada por seu pai, Dr. Alcibiades de Toledo Piza, impugnou, pelo agravo de instrumento e decisão
em que o Juiz da 15.a Vara de Família e das Sucessões homologou o
cálculo do impôsto, na parte em
que se fêz n.o tributo um acréscimo de 10%, por ser herança defer'da ao agravante ir.alienável.
Foi alegada a inconstitucionalidade do acréscimo criado pelo art.
12 da Lei Estadual n. 0 185, de 13
de novembro de 1948, com lnfração
do disposto n.o art . 19, II e III, da
Constitulç!io.
A 5.a Câmara do Tribunal de
Justiça, em acórdão de 3 de novembro de 1950 (fls. 24), remeteu
os autos ao Tribunal Pleno, que já
decretara a inconstitucionalidade
ale.gnda, por ser defeso ao Estado
gravar o cxercicio de um direito
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garantido na lei civil, qual seja o
de. imporem os testadores ou devedores a in.al!enabilidade aos bens.
Reiterada a decretação de inconstitucionalidade pelo acórdão de
7 dé fevereiro de. 1951 (fls. 26l,
velo. a Fazenda do Estado com recurso .fundado. no art. 101, III, a,
da Constituição, . (fls. 28}, da qual
se ·teria infringido o. art. 19, II.
.As: razões do recorrente· (fls. 32),
foram contrariadas pelo recorrido
(fls. 36).
A Procuradoria Geral da República opinou pelo não conhecimento 'do recurso (fls. 46).
VOTO PRELWINAR

A decisão recorr'da não ofendeu
o preceito constituCional do art. 19,
II, mas· afirmou que ·IÍ.ãÓ· podia o
Estado decretar o impôsto que restringisse a faculdade .de.,imporem
os testadores ou doadores a inalienabilidade aos bens (C. 'Civil, ·artigos 1.676 e 1. 723).
Não hâ, pois, fundamento para
o recurso, de qué não conheço'
'

SEGUNDA
TURMA
.
''
.'

SEGUNDA TURMA
Recurso extraordinário
N. 0 18.997- São Paulo
VOTO

O Senhor Ministro Orosimbo Nonato - (Presidente) ·- Se não me

falha a memória, ·em caso da Bahia, juLguei, como Relator, · que
preceito corresponde ao do citado
art. 12, da Lei Paulista n.o 185,
de 13 de novembro de 1948, nlio
p:tdccia da civ:t de inconstitucionalidade quanto à cobrança do Impôsto causa mortis, fundado em que o
Estado pode ,tributar. livremente
nesta matéria,. .:
.. , · . . .:
.
.No Brasil, o Impôsto de .Transmissão causa. 7lW'I:f;is é deixado ao
Estado, não obstante poder o Estado-Membro, através de sua imposição e cobrança, traçar larga
politica socia!'sta. Desde que a
Constituição deixou. o impôsto ao
Estado, admito a constitucionalidade do citado dispositivo da lei.
.Por êste .motivo, tendo em· vista
o caso ar.terior. de que 'fui Relator,
conheço do recurso pela·' letra.; à,
pôsto . não ·alegada.. E nego-lhe
provimento.

.... ,.

'

'Recurso' extraordinário·
0 18.997 - São Paulo ·.
N.
. '
. '
'
'

. VO~ .PRELIMINAR '

O Senhor Ministro Afranio António da Costa ·-· Sr. Presidente,

acompanho o voto do Sr .. Ministro
Relator,· ·Hahnemann GUimarães,.
não conheço do. recurso.

SEGUNDA TURMA
,

,

I

!•

I

· : Recurso extraordinário
N.o 18.997- 'SãO Paulo
'

'

VOTO'.

• O Senhor Ministro Rocha Lagoa

- Sr;. Presidente; conhe~o do re"
curso' pela' letra' a, e nego-lhe 'pro-'
· '
vlmento. ·
,

' •

r

•'

t

Recurso extraordináorio
N.O 18.997- São Paulo

Recorrente - Fazenda do Estado.
Recorrido·- Rui de .Toledo, Piza.
.,

'DECISÃO ,

·'

"

L:.;

'

I

'

Com() consta;: da. Ata, a decisão
foi a seguinte:
.: , ·
.Não conheceram do .Recurso os
Senhores Ministros Relator ,e Afrânio Costa contra os ·votos. dos Srs.
Ministros Rocha Lagoa e Presidente. Ficou· aguardando' o pronunciamento do Sr. Ministro Lafayet.te 'de Andrada. ·., , ...
De xaram de comparecer o ·sr.
Ministro Lafayette de Andrada, por
motivo· justificado e o· Sr. Ministro Edgard Costa, por se achar
i ;.

' SEGUNDA
TURMA
'J''
.
.

I

,

,

.

-599-

afastado,. em .exercicio no Tribunal Superior Eleitoral, sendo subs;..
tituído pelo Sr. Ministro -Afrânio
Costa. -.Subsecretário.
.

. .

'

SEGUNDA TURMA

Recurso ext~aordmário
N; 0 18.997- São Paulo

SEGUNDA TURMA

VOTO
O Senhor Mmtstro Halvnemann

Guirmaráes (Relator) · '- Sr. ·Presidente, o Tribunal de Justiça de
São Paulo, na dectsão impugnada
pelo recurso extraordinário, julgou
inválido .. dispositivo de lei estadual, que aumentava . a taxa do
lmpôsto · incidente sôbre a · trans•
missão de bens mortiB causa, ·desde que o herde'ro tenha de ficar
sujeito à inalienabilidade dos bens
que lhe foram deixados. l!l necessário que os autos vão 'ào Tribunal
Pleno, para exame dessa argUição' de incónstituclonalidade. Neste' sent'doê·o meu voto.' ·
BliJGUNDA TURMA

Recurso erotraordinário

.· ..N.0 18.997- São :Paulo
VOTO PRELIMINAR

o

Senhor Ministro Lafayette de
A nàrada ..:...:. Sr~ · Presidente ;....:. conh~o. do recurso, .mesmo não .ten-

do sido invocada a: letra d, · porque V. Ex. a e eu conhecemos o
dissídio jurisprudencial.
SEGUNDA TURMA

i

j
II
I

I

. Recurso ·erotraordinário
N.o 18.997- São Paulo
Recorrente - Fazenda do Esta·
do.
Recorrido - Rui de Toledo Piza.
DECISJlO

remessa dos autos ao Tribunal
Pleno.
Deixou de comparecer o Sr. Ministro Edgard ·Costa, por se achar
afastado em exercício do Tribunal
Superior Eleitoral, sendo substitui:..
do pelo Sr: Ministro Afrânio Costa.

·-

Como consta da Ata, a decisão
foi a se,guinte:
Conhe.ceram do recurso e detera
tnlnarnm.. por · votação unân.lme,
I

Recurso extraci-dmt!rio
N. 0 18.997--:- São Paulo
Relator - O Senhor Ministro
Hahn.emann Gu'marães.
·
Recorrente- Fazenda do Estado.
Recorrido ·- Rui de ToledG Piza.
RELATÓRIO

O Senhor Ministro H21tnemann
Guimarães - Sr. Presidente, o

presente recurso extraordinário, .em
que é recorrente· a Fázenda do Es•
tado e recorrid<>. Rui de Toledo Pi-'
za, já foi admitido ao conhecimento desta Turma, por decisão de 16
de dezembro de 1952, conforme se
vê a fls. 56 dos autos.
.Foram·os autos remet'dos ao Tribunal Pleno· para .se . apreciar ·a
argüida inconstitucionalidade da
Lei Estadual .Paulista n.o 185, de
13, de novembro de 1948,. art .. 12,
e o Tribunal Pleno, por decisão de
18 de dezembro de 1953, proferiu
a decisão resumida na seguinte
ementa:
.
.
«É inconstitucional o acrésc·mo
criado pelo art. 12 da Lei Paulista n.0 185, de 13 de novembro de
1948, para o caso de ser a herança inallenável.
.
O Tribunal de Sã.o Paulo entendeu que a disposição era inválida,
porque restringia o poder dado pela lei civil aos testadores ou doadores; Foi esta decisão confirmada pelo Supremo Tribunal Federal
na decisão de 18 de dezembro de
1953, cm conseqüência da qual voltam os autos a esta Turma, para
aprcdar a causa em seu mérito.
É o relatório.

- 6oóVOTO

Nego provimento ao recurso, de
acôrdo com a decisão do Supremo
Tribunal, em sessão plena, que
reafirmou o pronunciamento do
Tribunal de Justi!;a de São Paulo.

.

SEGUNDA TURMA

Recurso ext-raordjnário
N.O 18.997- São Paulo

Recorrente - Fazenda do Estado.
Recorrido - Rui de Toledo Piza.
DJIICISXO

Como cor.sta da Ata, a decisão
foi a segu nte:
Negaram provimento por decisão
unânime.
Não compareceu, por se achar
em exercício no Tribunal Superior
Eleitoral, o Sr. Ministro Edgard
Costa, substituído pelo Sr. Ministro
Macedo Ludolf. .
. .
Octacílio Pinhei;·o -- Subsecretário.

gado a 24-5-1955 (inconst. do Dec.
Estadual n.0 365, de 11-12-1942) i
4) Recurso Extraordinário n. 0
24.139, de São Paulo, julgado a
8-8-1955 (inconst. do art. 32 da
Lei Qr,gànica dos Municíp:os -Lei
n..o I, de 18-9-1947) i
5) Recurso Extraordinário n. 0
24.843, de Pernambuco; julgado a
10-1-1955 (inconst. do art. 2.0, letra d do Decreto 457, de 22-1-1940) i
6) Recurso Extraordinário n. 0
25.265, do Distrito Federal, julgadi) a 29-10-1954 <inconst . do adicional de Impõsto de Renda cobrado aos magistrados) .
Apresento a V. Ex.a. os protestos ·
de alta consideração e aprêço. -a) Ministro• Orosimbo Nonato, Presidente do Supremo Tribunal Federal.

Representaçlio n. 0 192
Distrito Fedf!l'al
Representação do Ptoc1.wa-.
dor Geral da República. InteZigéncia dos artigos 7.0 , inciso
VII, letra. e e 28, inciso II,
da ConstituiÇão Federal e 102,
n.o XV, da Constituição 'do Es:..
tado ·de Goiás., Atenta ·contra
a autonomia municipal a lei
estal.lual que desmembrar parte do terri~6rio de um município sem audiéncia da Gamara
respectiva, quando a Constitui.,.
ção Estadual 1-h.e_ atribui. essa
compet~.
· '
'· ··

A Comissão de Constituição
e Justiça. autuado, separadamente, cada caso.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAI.
Ref. 264-57 - Em 20 de maio
de 1959.
·
Of. n.o 347-P.
Senhpr Senador
Vi ce-Presidente do Senado.
Envio a V. Ex.a. as seguintes
cópias de decisões dêste Tribunal,
que· julgaram inconstitucionais diversas leis federais e estaduais.
1) Representação n.0 192 - de
Goiás, julgada a 19-9-1955 ( 'nconst. do art. 1.o da Lei n.o 173,
de 7-10-1948) i
2) Representação n.0 238, do Espírito Santo, julgada a 19-9-1955
(inconst. das Leis ns. 777, arts.
3,0 e 7,0, e 779, arts. 1.0 a 5.0, de
29-12-1953) i

3) Recurso- .Extraordinário n. 0
21.247, do Rio Grande do Sul, jul-

I'

·ACÓRDXO

Vistos, relatado's e discutidos êstes Autos.de Representação n.0 192,
do Procurador GeraL da República
contra a Assemblé'a Legislativa do
Estado de Goiás, acordam em sessão plenária os Ministro do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, julgar procedente a representaç;ão, nos têrmos
das notas taquigráficas anexas, integrado neste o relatório de fls.
53.

Rio de Janeiro, 19 de setembro
de 1955 (data do julgamento). --

I'·

-601José Lin.hares Presidente. -

.Ro-

cha Lagoa, Relator.
TRIBUNAL PLEJlNO

Não contestou, entretanto, o alegado na in!clal.
1!: o relatório.
VOTO

Representaçllo n.0 192

Distrito FederaZ

Relator: O Sr, Ministro Rocha
Lagoa.
Representante: Procurador Geral
da República.
Representada: Assembléia Legislativa do Estado de Goiás.
RELATÓRIO

-

O Senhor Ministro Rocha Lagoa
O Ilustre Dr. Procurador Geral

da República com fundamento no
disposto no parágrafo único do art.
8.o da ConstitUição, submete à
apreciação dêste Supremo Tribunal Federal a representação formulada pelo Prefeito Municipal de
Paraúna, Estado de Goiás, na qual
se argüi a inconstitucionalidade do
art. 1.o da Lei Estadual n.0 173, de
7 de outubro de 1948, por isso que,
ao estabelecer as divisas do Município de Aurilãnd!a, incorporoulhe o distrito de Mo'tu, que até então integrava o Município de Paraúna, sem haver observado o preceito do art. 102, n.o XV, da Constituição Estadual, que atribui à
Câmara Municipal competência para deliberar sõbre a anexação c
desmembramento do município.
Sustenta o ilustrado chefe do Min'stér!o Público Federal ter havido ,..xorb!tânc!a do Legislativo Estadual ao fazer aquêle desmembramento, sem que a edil~dade local
se pronunciasse a respeito, havendo destarte, ofensa à sua autonomia, assegurada pela lei maior.
Requisitados esclarecimentos, ma·
n!festou-se a Assembléia Legislativa, confirmando a criação do Município de Aurllflndla, pela Lei n. 0
173, com os limites nela consignados, os quais foram transcritos no
oficio de resposta àquela requisição.
·
·1

Está expresso no art. 102, n. 0 XV,
da Constituição no Estado de Goiás,
competir à Câmara Municipal deliberar sôbre a anexação e desmembramento do município.
Lícito, não era, assim ao legislativo ordinário auexar ao Munlcip:o. de Aurllândia o distrito de Moitu, até então pertencente ao 1\i.i:unicípio de Paraúna, sem que a Càmara Municipal respectiva se manifestasse sôbre tal anexação.
Manifestamente inconstitucional
é, pois, o diploma em aprêço, que
golpeou o preceito constitucir,na I
estadual e atentou contra a autonomia municipal assegurada na
Carta Magna, em seus artigos 7.0 ,
n. 0 VII, letra e, e 28, n.o II.
No julgamento da Representação
n. 0 175, de que to! Relator o eminente Sr. Ministro Oroslmbo Nonato, já. proclamou êste Tribun1l
a inconstitucionalidade de lei do
mesmo Estado de Goiás, estabelecendo que parte c:lo Município d~
Goiás passaria a integrar o Mun'-:
cip!o de Firminópolis, sem a prévia audiência daquela edilidade.
Nestes têrmos, voto no sentido
de reconhecer a a~üida inconstitucionalidade, acolhendo, para todos os efe'tos,. a representação do
ilustre Dr. Procurador Geral da
República.
TRIBUNAL PLlilNO
Repre88fltaçilo

fll. 0

192

Distrito FederaZ

Representante: Procurador Geral
da República.
Representado: Assembléia Legislativa do Estado· de Goiás.
DECisXo

Como consta da Ata, a decisão
foi a seguinte:
Foi julgada procedente a representação, para todos os efeitos,
un!\ n.lmemente.

- 8Ó2Ausentes ao relatório os .Senhores Ministros Edgard ·Costa, Lafayette de Andrada. e ,· Afrânio
Costa.
Ausentes, em· gõzo de licença especial, o Sr. Ministro Barros Barreto, substituído pelo Sr. Ministro
Afrânio Costa, .e G Sr·. Ministro
Luiz Gallotti,·· em exercício na Presidên,cia do Superior Tribunal Eleitoral, subst'tuido pelo Sr. Ministro
Macedo Ludolf.
··
Octacilio Pinheiro, Vice-Diretor.

RepresentaÇão n.o 238
JDspirito Banto
I".·

·Ementa:·

Sem resoluÇão da · Odmara
Munictpa,Z ·de Oolàtina, não se
·'Podiam · desmembrar distritos
do Muni.cfpio.
..

mar a MunicipaL de Colatina,· que a
Constituição Estadua!;·art. 19, VIII,
exige, para se desmembrarem distritos, com que se crl!iram··os Municíp'.os de .. São Domingos .e Pancas.
· .... : .· '.
·
Acham-se',em aperisô os Autos n.o
2. 785 em que o Município de Cclatina desistiu do recurso ordiná~
rio (fls .. 305) oposto ao .:acórdão
de 29 de abril de 1954,·· em:quc o
TribunaL de Justiça •. r.egou:, por
maioria de votos; mandado:·de ·segurança, entendendo que não há
na lei de organização• municipal ou
na Const'tuição, a exigência dalniciativa da· Câmara'·Muriiêipàl nara
a criação de riuinlcipios (tls; 209) .
É o -relatório~ :"': · ,,.,,,.·""•' ~ · ··•··
•

j.

;

:.

: : ••• : : ; , : ; ' ;

l".: . ·. j,·.~ .:, i:: l:.

Dispõe a Constituição -do 'Estado, no art.· 19, VIII:·' ,•
. • .. ::::: ·

' ACÓRDXO

•Vistos, relatados e discutidos êstes 'Autos n,.o 238.. do Espírito: Sar.to,
acórdam os Ministros •do Supremo
Tribunal Federal julgar procedente
a representação do Sr;• Procurador
Geral da ·República; conforme. as
notas· juntas,·· ..•.
Rio de Janeiro;. 19 :de •setembro
de 1955;: .:._ José Lmhares,:. Presidente. • --''Halmemann: ·Gui!lnarães,
Relator. · · · ·· · • ·,· .:' ,, .. ·:·.
; ' 1"

. Répresentação n1.o
Jilspfiito Santo

'

~

' t

•

I '

•

.238 · ·· ·
. .. , :
, :. •, " i

1• I

•

Relator: O Sr. Ministro Hahne·· . • ·
mann Guimarães.·
Representante: Procurador Geral
da República. ,·.
, ,. ·
· . Rl!lLATÓRIO

Senhor,. Minist~:o. Ha.hnemann
Guimarães,- O, Sr. ,Dr, Procura-

:. ! "

. "i'.:..

•

• t;

j ' (; ;,

• :'' :

·,,1_;

. ,.,,,

1,

Sem "rêsô!ução •dá' Cârhara MIÍ~
nic!pal ·de'.·Colat!na;' !lão ·se' podiam
desmembrar do'' murileiplo• os' dis~
tritos; •que· passara·m •a constituir' os
Municípios'de. São· 'Domingos'· e·
Pancas:·
· ··"'· ·:.
:rendo sido contrariado o prlncíplo da auton.Omia municipal, declaro a ·inconst:tuclonalldade do desmembramento. · .· ··• ...
.,
1

: !• '.

.O

dor Geral da República argúi a inconstitucionalidade das Leis do Estado ,.do Espírito •. Santo ... de 29 de
dezembro de 1953, n.0 777, arts.
3.o a 7.o, en.o. 779, arts. 1.~ a 5.0 ,
que :violaram a ,autonomia .munici~
pai dispensando a. resolução da C'â-

·; ' ' • '"

· «lll. da competência .exclusiva
da Assembléia ·. Legislat:va
<aprovar· :as :resoluções:.· das Câ: • maras ·-Municipais sõbre 'a· ln, · .corporaçãoi· subdivisão' ·ou ·ctes.· niembrament6 de município, ·~á:
serem'' 'adotadas nas'· revisões
' periódicas da divisãO· 'adrriiri.!s.:;
trat!va ·âo Estado~. · · · · · ·

••

•

.. ,

,.·, ..

Representação n.o 238 · ··
•1iiB1JÍrito •Santo
· ··· ·
• _. · . , :

~

. · ' •·t '.: ~

. ) ; .• :

J

~

c; : .. ·1 ,

....

Representante: .Procurador. Geral
da República..
. ... , . , , , , .
.. Representados: ~ssembléia LP.~
gislat!va e, Governador do Estado
do Espírito• Santo.
'

Ij'

'
''!
.

~

'I

I,

-803DECISÃO

RELATÓRIO

Como consta da Ata, a decisão
foi a seguinte:
Foi julgada procedente, unãni.
memente. .
Ausentou-se, por motivo justificado, o .Sr ... Ministro .Edgard .Coota.
Ausentes, - em gôzo de licença
espec'al, o Sr. Ministro Barros
Barreto, substituído pelo Sr.. Ministro Afrânio .Costa e o Sr. Ministro Lulz. Gallotti, em , exercício
no Superior Tribunal .Eleitoral,
substltuldo pelo Sr. Ministro Macedo Ludolf. - ,Octacílio Pinheiro,
Vice-Diretor.
·

o Senhor Mmistro Hahriemann
Guimarães - O Juiz dos Feitos da

· Recurso e:x:traordinzdrio'
N.o 21.247 - Rio Grande do Sul
(Matéria Constitucional) ·
Emer.ta:

É i1WOnstitucional o Decreto·
EstaduaX n.0 365, de 11 de dezembro •de 1942, ea:pedido pelo
Interventor s~ • obsenvar o
,disposto no ·Dec.-lei n.O 1.202,
, de.;S de abril de 1939, .art; 5.o.
:·· ·

'l

'·'·· '.·
' ', ~•

.

,

·

, ,i

:r

:,ACÓRDÃO,

,: 1 r • ·

.

·•

1

• :

•

~

·

i

·:.

•

Vistos, relatados e d!:;cut dos ês~
tes Autos n.0 21.247, do Rio Gràil~
dédo'SuJ; em que,é recorrente ,Antônio :r:erreira Carposo Filho. e, re:corrldo o J):stado do Rio Grand,e
do Sul, acordant os Ministros. do
Supremo.· Trlbu'rial .Federal, .décla-.
rar ineonstituCional ·ó. C!ecreto ·e'sta~
duàl. rêstltuind() os autos à' :rur"
nia. conforme as notasjuntas. ' .
Rio. d(' Jan~l~.o, 24 1 d~ ma 'o , de
1955~ · -... oros1mbo :N;onato, .P~~~i
dente. - Hahm.emann Guimaraes.
Relator;•·· · · '·
· · .. · '· ·
-~ :

• ,

\
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, , . , ·SEGUNDA TURMA

·..

'· '' Récurso'éx:traordinário.
N.o 21.247 ...:., Rio Grande do sul
>
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I
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1

1

i
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'

'

,

.

Relator: O Sr. Ministro Hahnc.,..
mann Guimarães. ,
Recorrente: , .Antônio . Ferreira
C'ardosi> Filho. ,: , ; ,
Recorrido: Estad.o· .do Rio Gran~
de.do'Sul.
, ..
)

•

Fazenda . Púbfcà, . Dr. . Oswaldo
Opitz, condenou o Estado do Rio
Grande do Sul a ·pagar a Antôni.o
Ferreira Cardoso Filho: a diferença
de venCimentos a contar de 3 de
agôsto cie. 1943, quando, .por fôrça
do. art. 75. do Decreto 4.009, de 24
de janeiro de .1928, cabia ao autor
a promoção dada a Vlniclus .Barcela, com fun.damento rio .Decreto
n.o · 635, de 11 . de. dezembro de
1942, que ·.é inconstituCional, por~
que o expediu o Interventor sem
observar o. dispost.o no art. 5.0 do
Decreto-lei n.0 1.202, de 8 de abt::l
de 1939 (fls. 46).
Em acórdão de 12 de julho de
1951, a Câmara remeteu ·os autos
·ao .Tribunal Pleno (fls. 61), que
rejeitou, em acórdão de 19 ·de dezembro de'1951, a inconstitucionalidade do Decreto. n.0 635, pois o
Poder Legislativo dado aos interven,tores pela Constituição de 1937,
art. ,181, não suportava as. ~estri
ções · feitas pelo Decreto~lei n.0
1.022 (f!s,,67) .. ': .. ·.·: ·. · '
A Terceira Càmara Cível jtil.gou o auto~ .caJ;"ecédor c1e .. açã~.
atendendo o. acórdão ..de 29. de .malCJ
de 1952 a que .oi art:. 75 do D.ecr,e~'
to n.O 4 '009,foi revogàdo' pelo 'D.ecre.to n.0 .635. Çfls., 70),.. ,,. · .
O autor impugnou a ,decisã() :Pe-.
lo art; 101, III c, da Constituição
(fls .. 74) 1 e deduziu razões (fls,
77), contrariadas. à fls. 85. . . . ..
A Procuradoria : Geral . da .República. considerou intempestivo .o recurso que cumpria fôsse oposto ao
acórdão de fls. 67.< Admltindo~se a
tempest'vidade o recurso ·merece
provimento, (fls .. 91) . . , .
É o relatório.
'·
I'

'

'''

·,'''I, I

I

VOTO

Considero oportuno o recurso· extraordlr.ârlo Interposto à decisão
da causa em ..última. estância ordinária.
..
'

~

-604C'onheço do recurso e lhe dou
provimento, para restabelecer a
sentença de primeira instância (fls.
46), porque os Governos Estaduais,
sob a Const:tuição de 1937, art.
181, exerciam a função legislativa
nos têrmos do Decreto-lei n.o 1.202,
de 8 de abril de 1939, modificado
pelo Decreto-lei n.o 5.511 de 21 de
maio de 1943. O Decreto Estadual
n.0 635, de 11 de dezembro de 1942
é, pois, ineficaz, porque não se deu
a necessária colaboração do Departamento, depois Conselho Administrativo, segundo dispunha o
Decreto-lei n.o 1.202, art. s.o.
Proponho que os autos sejam remetidos ao Tribunal Pleno, par.:t
exame da eficácia do citado Decreto n.0 635.
8/iJGlf!NDA 'l'URMA
Recurso e:ctraorditufrio

N.O 21.247 .- Rio Grande do Sul
DECISXO

Como consta da Ata, a decisão foi
a seguinte: Consideram Tempestivo o recurso e determinaram a remessa dos autos ao Tribunal Pleno. Un.ânimemente.
Ausente, justificadamente, o Excelentisslmo Senhor Ministro Lafayette de Andrada.
Deixaram de comparecer, por se
achar em gõzo de licença especial,
o Exmo. Sr. Ministro Rocha La·
goa, e por se achar em exerclclo no
'Tribunal Superior Eleitoral, o
Exmo. Sr. M'nistro Edgard Costa,
substituldos, respectivamente, pelos Exmos. Srs . Ministros Afrânio Costa e Macedo Ludolf .. '
Octacílio Pinheiro - Subsecretário.
TRIBUNAL PLEWO
Recurso emtraordmdrio
N.o 21.247 - Rio Grande do SUl

(Embargos)
Relator: O Sr. Ministro Hahnrmann. Guimarães .

Recorrente: António
Cardoso Filho.

Ferreira

RELATÓRIO

O Senho1' :Niimlistro Halvnemann
Gui.marães - Senhor Presidente,

vou ler o relatório apresentado na
Segunda Turma:
«0 Juiz dos Feitos da Fazenda
Pública, Dr. oswaldo Opitz, condenou o Estado do Rio Grande do
Sul a pagar a Antônio · Ferreira
Cardoso Filho, a diferença de vencimentos a contar de 3 de agõsto
de 1943, quando por fõrça do art.
75, do Dec. n.o 4.009, de 24 de
janeiro de 1928, cabia ao autor a
promoção dada a Vinlclus Barcela, com fundamer.to no Dec. n.0
635, de 11 de dezembro de 1942,
que por inconstitucional, porque
o expediu o Interventor sem observar o disposto no art. 5.0 do
Dec. -lei 1. 202, de 8 de abril de
1939 (fls. 46). - Em acórdão de
12 de julho de 1951, a inconstitucionalidade do Dec. n. 0 635, pois
«o poder legislativo dado aos interventores pela Constituição de
1937, art. 181, não suportava. as-restrições feitas pelo. Decreto-lei
n.0 1.202, (fls. 67). - A Terceira
Câmara Clvel julgou o autor carecedor de ação, atendendo o acórdão
de 29 de maio de 1952, a que .o. art.
75 do Dec. n.o 4.009, de, toi revogado pelo Dec. n.0 (fls. 70),- O
autor impugnou a decisão pelo art.
101, III c, da Constituição (fls. 74),
e deduziu razlles · (fls. 77), contrariadas a fls. 85. - A Procuradoria Geral da República, considerou intempestivo o recurso, que
cumpria fOsse oposto ao acórdão de
fls. 67. Admitindo-se a tempestividade, o recurso merece provimento.
(fls. 91). - :S: o relatório».
Foi, por mim, proferido o voto
seguinte:
«Considero oportuno o . recurso
extraord 'nário. interposto à decisão
da causa em última instância ordinária. - Conheço do recurso e
lhe dou provimento, para restabe-

,I ..

I:
t

I,;

-605lecer a sentença de 1.a Instáncia
(fls. 46), porque os Governos Estaduais, sob a Constituição de 1937,
art. 181, exerciam a função legislativa nos têrmos do Dec.-léi n.o
1.202, de 8 de abril de 1939, modificado pelo Dec.-lei 5.511, de 21
de maio de 1943. O Decreto Estadual n. 0 635, de 11 de dezembro
~ 1942, é, pois, ineficaz, porque
nao se deu a necessár.a colaboração do Departamento depois Conselho Administrativo, segundo dispunha o Dec.-lei n.O 1.202, art.
5. 0 · - proponho que os autos sejam remetidos ao Tribunal Pleno,
para exame da eiiclicia do citado
Decreto n.o 635».
1!: o relatório.
VOTO

Pelo voto que tive ensejo de dar,
na Turma, declaro incnnstituc· onal
o Dec. n.0 635, de 11 de dezembro
de 1942, porque foi elaborado sem
a necessária colaboração do Conselho Administrativo, segundo dispunha o Decreto-Lei n,o 1.202, de 8
de abril de 1939, art. 5.o. Essa
colaboração era indispensável.
TRIBUNAL PLENO
Recurso emaordm6rio
Rio Grande do Sul

N.o 21.247 -

(Matéria Constitucional)
Recorrente: Antônio Ferreira
Cardoso Filho.
Recorr'do: Estado do FI-lo Gran·
de do Sul.

Afrânio Costa e Sampaio Costa.
Octacilio Pinheiro - Subsecrt>tãrio.
·
Recurso e.mraordinário
N.0 24.139- São Paulo
A Constituição de 1946 estatui, pelo seu art. s.o, n.o' XV,
letra g, que à Uniiio compete
legislar s6bre desCJFopriação,
ao mesmo passo que pelo àisp6sto no art. 6.0 , não inclui,
nessa matéria, a legislação estadual, supletwa ou complementar, reservando, destarte, a
privativiàa.de à federal.
Inconstitucionalidade do artiuo 32 da Lei Orgd.nica dos Municfpios do Estado de Silo Paulo (Lei n.0 1, de 18 de setembro
de 1957).
Conhecimento e provimento
do ~lo especifico.
AOÓRDliO

Vistos e relatados êstes autos de
Recurso Extraordinário n.o 24.139,
de São Paulo, recorrente Prefeitura Municipal de São Paulo, recorrida Angelina de Campos Sales.
Acorda o S. T.F., em 1.a Turma, con.hecer do recurso e lhe dar
provimento, unànimemente, nos
têrmos elas notas taquigráficas
anexas.
Custas cex-lege».
Rio, 8 de agôsto de 1955 - A.
li'!. Ribeiro da Costa - Presidente
e Relator.
..
PRIMEIRA TURMA

DECIS!O

Como consta da Ata a decisão
foi a seguinte: foi declarado inconstitucional o Decreto Estadual
de.vendo os autos voltarem à turma
para julgmnento final, unftn-imamente.

Não compareceram, por se acharem em gôzo de licença, os Exmos.
Senhores Ministros Barros Barreto e Lafayette de Andrada, substitu!dos, respectivamente, pelos Excelentíssimos Senhores Ministros

I

Recurso e~raordindria
N. 0 24.139 - Silo Paulo

Relator: O Sr. M'nlstro Ribeir()
da Gosta.
Recorrente: Prefeitura Municipal de São Paulo.
·
Recorrlria: Angelina de Campos
Sales.
RELATÓRIO

O Senhor Ministro Ribeiro da
Costa - Devolvido ao E. Tribunal
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Pleno o · conhecimento preliminar
da. argüição de inconstitucionaLdadc do art. 32 da Lei Orgânica Municipal do Estado de São Paulo
(Lei n.0 I, •de"l8 de setembro de
1947), ficou a matéria decidida pelo acórdão a fls · 206, que acolheu
aquela · preliminar.
·
Retornam, êm •conseqüência, os
autos a· esta Turn;ta para se completar o· julgamento dó presente
recurso::
· ·
· ·
' o relatÓrio. de fls. 188-193, focaliza, ·~s. ,pontos essenc:ais do apêlo
Oerl . . . . . . .
É o· relátório.

·.voTO
N'à voi:o que proferi, em .Plenário· acomplu;hado ·· unânimemente
pelos meus eminentes colegas, assim expus a questão debatida no
recurso: (!ôlhas 194-201):
«Assenta o .fUJ)damento basilar
da decisão rerordda em que o Decreto-lei n.0 ,3.365, ·de 21 de junho de 1941, não .pode ser obedecido quando. atribua . ao . Prefeito
Municipal prerrogativas que lhe são
negadas pela Const;tuição Estadual
e leis ordinárias do .Estado.·
A Const. Estadual, acrescenta o
juLgado, no art. 20, letra «C», reserva para .a .Assembléia Leg'slativa a comi;>etência para autorizar
desapropriações, no âmbito da administração do Estado. E a lei de
organização municipal, Lei n.0 I, de
18 de setembro de 1947, no .art. 16,
parágrafo 1.0 , n.0 4, confere priva'tivamente ao município a atr'buição de decretar a desapropriação
por utílidade.públlca não estendendo tal faculdade ao Prefeito; quando tra(1a, no art. 58, a esfera de
competência do .Chefe do Executivo Municipal. Nem seria lógico
que se !nvest'sse o Prefeim de um
poder que se recusou ao Governador do Estado.
Posta questão idêntica perante,
esta Turma Julgadora, definiu-a,
em síntese segura, o eminente Senhor Ministro Barros Barreto, re-

!atando o Rec. Extr. n.0 8. 203, de
São Paulo, verbis:
«Afigura-se-me, como já •tive
oportumdade de votar em hipótese
análoga e de acôrdo com o juridi~
co parecer da Procuradoria: Geral
da República, que o Decreto-lei
3.365, de 21 de junho de 1941 ressalvando, no art. 2.0 , ~s bens do
domínio dos Estados,•municipios, D.
Federal e territórios, para os quais
o ·ato de desapropriação deve pre~
ceder de autorização ·'legislativa,
confere ao Poder Execut.vo,' pór
ato exclusivo dêste, a · declaração
de utilidade pública, mediante decreto do Presidente da · República,
Governador, Interventor ou Prefeito (art. 6.0 ), principio aliás, consagrado no art. 5.o do Decreto-lei
1. 202, de 8 de abril de 1939.
O ilustre prolator da decisão re~
corrida ofendeu a referida Lei .Federal n.O.l9.491, quando, sem apoio
nesta, sustenta desdol>rar~se .entre
os Poderes Legislativo. !! ~xecu
tivo a competência ..do orgao. ex~
propriante. .
O ato ~ um só, de iniciativa do
Executivo, com a expedição do Decreto declarando de· utilidade pública a coisa expropriada (art. 6. 0 ).
Não há. como se pretender que õ'
Legislativo, a fim de atender a
determinado ·serviço público, deva
autorizar, sempre, a despropriação,
expedindo, então, o órgão executi~
vo, para a sua efetivação, o respec~
t:vo decreto.
Isto acontecerá, no caso de o
Poder Legislativo, tomar a Inicia~
tiva da desapropriação, o que tam·
bém lhe é facultado, 6:11-'lli do disposto no art. 8.0 • Cifra-se, eni face dêsse colendo julgado, o anta·
gonismo ·com que; ao mesmo texto
da lei federal, se lhe dá Interpretação, para aplicá-lo ao caso sub
juàice. A Con.stltul<:ão de 1946, d'~
ta, pelo seu art. 5.0 , n.0 XV, letra
g, que à União compete legislar
sôbre desapropriação ao mesmo
passo que pelo disposto no artigo
6.o ni!o inclui, nessa matéria, a le-gislação estadual, supletiva ou com-

I,j
i~

.,
.,
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plementar, reservando destarte, a
privatividcule, à federal.
.Aplaude Carlos Maximiliano, sem
reserva,. a .·manutenção. dêsse sistema, pela Constituinte de. 1946 com
essas .palavras: .
,«A desapropriação. constitui .uma
decorrência do interêsse público em
face ,,·do. particular concernente à
propriedade..
,,
.. ,
.Esta:. se rege,. por . normas federais, .exclusivamente: seda ilógico
e pràt.camente .. perigoso atribuir
aos Estados competência para regular o assunto, embora supletivamente.
· ·
·. ·
.
Basta lembrár que, '.mau grado
das restrições legislativas vigen~
tes na atualidade e no passado, pulularam os abusos e arbitrariedades. contra o domír.lo privado; por
parte das autoridades locais.
.
Em boa hora, portanto ·a Emenda número 2.250 que aos poderes
federais, mas não privativamente,
atribuía a competência para legislar, sôbre desapropriação). (Co,ments. à Constlt. Brasil., 4. a ed.,

1-198).

cObserva, no mesmo sentido, José Duarte:
«A desapropriação toi incluída
entre as matérias sôbre as quais
só à União caberá legislar. A desapropriação entende com o d:reito de propriedade e não há nenhuma vantagem em admitir, a respeito dela, a legislação estadual». <A
Const. Bras., de 1946, vol. 1.0, página 294).
.
Secunda-o Pontes de Miranda:
«Quando se legisla sôbre. desapropriação, .formulam-se · regras
em que se fixam os pre8supostos e
se. diz o processo dentro do qual
~e pode expropriar. A legislação,
é portanto, material e formal».
<Coments. à Const. de 1946, vol.
1.o, página 266).
Análogo é o eonce:to com que
se exprime Them'stocles Cavalcanti:
«A matéria de desapropriac:ão é
de direito substancial - digo substantivo e formal, porque, não

se disciplina ali sõmente o conteúdo do direito •do Estado, mas também;. o. processo próprio para tor-.
nar. efetiva a incorporação dos bens•
ao :domínio do Estado ... )
· ~ natural que também o poder
de legislar sôbre a· matéria tivesse ficado .com a União, não tendo
ficado para os .Estados nem a .le-·
gislação supletiva, o que. torna nula
qualquer disposição de lei estadual
que discipllna.a matéria. (A Const.
Comentada, vol. 1.o,. pá.gina •120).
«Seabra Fagundes professa:
.«0 ato declaratório· emanará,· em
regra; ·da mais elevada autorida,;.·
de executiva· da circunscrição territorial, em cujo favor· se faça. o
expropriamento e dentro do· qual
esteja situada a coisa expropriada
<Da· Desapropriação ·no,. Direito
Brasileiro; 2.a. ed., página·63).
Dispondo o art. a.o do Decretolei 3. 365, 'que «a declaração de ut!lidade pública far-se-á por decreto
do. Presidente da ·República; Governador,. Interventor ou Prefeito», assim se compatibiliza com a·. disposição constitucional vigente, .. sem·
deslocar a competência do Poder
Legislat'vo, · sempre que se tratar
de ato expropriatório concernente aos bens do dominio dos Estados, municipios e territórios; os
quais , poderão ser desapropriados
pela Ur.l!io e dos 'municípios pelos
Estados,. devendo, porém,- ao ··ato
preceder autorização ·· legislativa
Iart. 2. o, parAgrafo 2.o) . ·
'Cabe, ainda, o .pronunciamento
do Poder Leg'slativo, que sôbre êlc
terá iniciativa, cumprindo, nesse caso, ao Executivo praticar os atos
necessários 1'l sua efetivac!io, (artigo 8.0 ).
Tais hipóteses constituem exceções à norma genér'ca.compreendida pelo artigo 6.o da Lei de Desapropriações. Nem a Const. dos
Estados de São Paulo, nem a lcl
orgânica do munlciplo, criam ou
podem cpor entraves à observãn~
cia dêsse preceito de lei federal.
«Se é certo que o art. 20, letra
c, daquela Constituição assenta ca·
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ber à assembléia legislar sôbre de- dido aos que escreveram sôbre a
sapropriação, entretanto, desautomatéria a Zatera do Decreto-lei
3o365, e bem assim ao Congresso
riza o caput da. disposição em aprêço essa competência, declaradaNacional, ao elaborar nova lei orgâni.ea do Distrito Federal»
mente restrita, dentro dos limites
E acrescenta ·o exímio jurista:
das atribuições conferidas ao Estado pela Constituição Federal (art.
«No entanto, quer Seabra Fa20). Com efeito, ter-se-la lesado o gundes, quer Eurico Sodré, aplauEstatuto Politico de 1946 se a
diram, sem qualquer restrição a
competência federal, invasão con- solução adotada que lhes terá pacorrente, pelas Constituições ou recido compativel com o regime releis dos Estados, ainda que a titulo presentativo, aliás, já em véspede supletiVidade, esta não consen- ras de ser restaurado: e lldefonso
t:a (Const. Fed. art. 7.0 ).
Mascarenhas, cujo livro é poster:or
Nessa matéria, só à União cabe à nova Constituição, não opõe
ditar nonnas de direito material e qualquer reparo que, certamente,
formal, sob as quais o ato exprolhe acudiria ao comentar o artipriatório há de submeter-se, seja go 6.0 •
por iniciativa do Legislativo ou dePor outro lado, mais expressivacorrente nos casos previstos, de demente,
ainda, o Congresso, ao lecreto Execut;vo Federal, Estadual
ou Municipal. Por outro lado, o gislar sôbre a organização do Disart. 32, da Lei de Organização trito Federal (Lei Orgânica n.o
Municipal, Lei n.0 1, de 18 de se- 217 de 15 de janeiro de 1948), referendou a t:tulação no Executivo
tembro de 1947, dispõe quanto à
da atribuição que terá tido por incompetência da ·Câmara Municipal,
censurável, ao dispor, no artl.go 24,
para legislar, com sanção do Prefeito, sõbre as matérias da compe- parágrafo 1.o, n.o IV que ao Prefeitêr.cia do municipio, referindo-se o to compete: «Decretar a desaproart. 16, parágrafo 1,0, n.0 IV, à priação nos casos por lei considedesapropriaçAo, mas sob a cláusu- rados de necessidade ou utilidade
la contida nesse dispositivo «nos pública ou de interêsse sociab.
casos e pela fonna estabelecidos
Assim, pelo exposto, voto pela
em lei». E os casos e fonna esta- inconst
tucionalidade do art . 32 da
belecidos em lei, objeta o eminenic Lei Orgânica
Mun.ieipab
Ministro Laudo de Camargo, (fls
Conheço
cm
face do exposto do
92-93), só o podem ser os da lei
recur~o,
e
lhe
dou provimento, a
federal: declaração pelo Execu tifim de cassar a decisão recorrida
vo e, igualmente, pelo Legislativo,
quando tiver a in'ciativa.
PRIMEIRA TURMA
Não fôra assim, o poder legioperante, . atribuido privativamente n
Recwrso extraordinário
União, deixaria de exaurir-se, para
N.o 24.139 - Sflo Paulo
ser exercido completamente pelos
Recorrente: Prefeitura Municipal
Estados, contra a preceituação da
de
São Paulo
Constituição Federal:r>
Envolve aspecto· relevante, a pre-,
Recorrida: Angelina de Campos
tendida inconstitucicnalldade da Sales
competência do Executivo, após a
DIIICISÃO
reconstitucionalização do Pais,
com a restauração das Assembléias
Como consta da Ata, a decisão
Legislativas, tema sôbre o qual disfoi
a seguinte:
serta o eminente Ministro Castro
Conhecido
e provido o recurso,
Nunes, em seu douto parecer, ad1tndmimemente
vertindo que teria, de certo, acuo
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Ausente, em gôzo de licença especial, os Srs. MJnlstros Barros
Barreto, Presidente da Turma, e
Mário Gulmar!les substituidos pelos Srs. Ministros Afrânio Costa e
Sampaio Costa. - OctacUio Pin.hetro - Vice-Diretor.

Recurso 6111traordinário
N.0 24.843- Pernamõuco

<Matéria constitucional)
Vendas de colheitas. Princípjo de «mobilização ~tecipa
da~. Be as ánuores ou frutos
pendentes, qua.ndo destacados,
se ton&am betl8 móveis, a compra e '~lenda de que os tenha
por objeto, quando amda não

deata.ctUioa, mas OOIIdicionada
a. efetiva tradiçi!o para quando o torem, o que se tz11!'eaenta é compra e venda de bens
móveis. N<io indUncfa do Impdato de Tr~miBsão «inter
~Vivos>: que só diz com a pro-

priedade imobiliária.

Incons-

tftucionaZidade dó art. 2.0 letra
«d~, do Decreto n.o 457, de 22
de jM!eiro de 1940, do Estado
de Pernambuco».
ACÓRDlOS

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de Recurso Extraordinário n.0 24 .843, no tocante à suscitada matéria constitucional, acorda o Supremo Tribunal Federal,
· unânímemente, declarar a in.constitucional'dade do art. 2.0 , letra
«d», do Decreto n.o 457, de 22 de
janeiro de 1940, do Estado de Pernambuco, na confonnldade das notas precedentes.
.CUstas ex-lege.
Distrito Federal, 10 de janeiro de
1955. - José Lmhares, Pres'dente. - Nelson Hungria, Relator·
Relator: O Senhor Ministro Nelson Hungria.
Recorrente: Usina 13 de Maio
Sociedade An0n 1ma.
Rec.orrlda: Fazenda do Estado.
-~

RELATÓRIO

O Br. MmiBtro Nelson Hungria

- Sr. Presidente, quando do julgamento na Primeira Turma àêste
Tribunal, em 3 de junho do ano
passado, do presente caso, proferi o relatório e o voto seguinte:
«A Fazenda do Estado de Pernambuco moVeu ação executiva
contra a Usina 13 de Maio S. A.
para cobrança de ImpOsto de
Transmissão dnter-vivos:. sôbre a
importância de Cr$ 1.310.000,00,
porquanto a executada adquiriu as
safras de cana de propriedade de
Alberto de Souza Leão e outros.
Foram opostos embargos, alegando a executada que não se tratava de compra e ver.da imobiliária, po's o objeto da aqulsiçAo foi plantação de cana destinada a corte, isto é, coisa ·que,
embora atualmente anexada ao solo, só deverá e poderá ser entregue depois de separada ou mobilizada. Foram, porém, rejeitados
os embargos acentuando o Dr. Juiz
que o lmpôsto exigido está preVisto no art. 2.0 , letra «d~, do Decreto Estadual n.0 457, de 22-1-40,
e o nosso dire:to, segundo a advertência de Clovis BeVilacqua, desconhece a espécie de móveis pqr
antecipação do direito francês. Interposto agravo, nAo teve êste proVimento, rejeitando o Tribunal a
argUição de inconstitucionalidade
do citado decreto est11dual, pôsto
que as safras pendentes são imóveis, nos têrmos do art. 43, I, do
Código Civil.
«Dai, o presente recurso, com
pretendido apoio na letra «d, do
preceito constitucional, pois o acórdão recorrido estaria em dlssidio
com arestos de outros Tribunais,
entre os quais o Supremo .Tribunal Federal.
«A fls. 104. of'clou o Dr. Procurador Geral da República, que
assim opina:
«0 recurso foi interposto com
fundamento na letra «d~ do n. 0 Ill
do art. 101 da Constituição (fls.
83-84).
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Não nos parece, entretanto, que xar, entre ·êstes, os do Supremo
haja divergência entre o julgado Tribunal. O pr:meiro dêles, desta
recorrido (fls. 81v-82) e os ares- 1.a. Turma, tem a seguinte ementos referidos a fls. 84 .
ta: «O principio geral da divisão
«Nestes se tratou de vendas de dos bens em imóveis e móveis soárvores e matas com o fim ime- fre as modificações determinadas
diato de serem abatidas e corta- pela vontade das partes e pelas
das para transformação em lenha circunstâncias especiais de cada caou madeira.
so .concreto. Pode-se, assim, acei«No caso dos autos, como diz tar o principio da mobilização dos
a recorr.da, trata-se de venda da ber.s por antecipação. Um bem
safra de camas pendentes, que o atual e certamente imóvel pode recomprador deveria .conservar e vestir cará.ter de móvel em razão
tratar por largo tempo, até a épo- dos contratos de que foi objeto, do
ca de sua exploração.
ponto de vista de sua utilização fu«Há, pois, entre as duas hipó- tura. As árvores vendidas para seteses sensível diferença.
rem abatidas são bens móveis por
«0 que se pode admitir, no par- fõrça de mobilização antecipada:~>.
ticular, como disse o ilustre Dr.
Também desta 1.a. Turma é o outro
Procurador Geral do Estado (fls. aresto
indicado, cuja ementa as80), é que o assunto é muito dissim reza: «As árvores que, encutido em doutrinal. Mas a ver- quanto aderentes ao solo, o Códidade é que o Código Civil não go Civil def'ne como bens imóveis,
cogita de móveis por antec.pação perdem essa condição jurídica,
<v. Clovis Bevilacqua, Comentários
vendidas para corte» . Não
ao Código Civil, vol. 1.0 , p~gs. 265- quando
vale
dizer
que nos casos sõbre que
266).
versaram
tais
acórdãos as árvores
«Vale aqui transcrever parte da haviam sido vendidas
para corte
lição de Clovis:
imediato,
enquanto
que
no caso
«O. nosso direito não con~ece~ a vertente o corte das canas
se
espécie de móveis por antecipaçao, daria ulteriormente, quando sónara
de que se ocupam escritores :fran- isso apropriadas, sendo que nesse
ceses. As safras alinda não co'lhi- me:o
tempo o amanho das plantadas os frutos ainda pendentes dos
ções
ficaria
·a cargo dos compra'
- conramos,
ou madeiras a n da nao
dores.
Desde
que os acórdãos ditadas, são imóveis por natureza, vergentes admitem
a «mobilização
como parte integrante do so~o a antecipada), não há dível"gentes
que aderem. Podem essas co1sas, admitem a - digo, não há discomo também as máquinas, os ins- tinguir entre uma hipótese e o'!ltra,
trumentos aratórios e os animais isto
venda para corte lroe· de serviço agricola, ser objeto de diatoé, eentre
venda
corte ulterior .
penhor mas nern 'DOr isso, se mo- Ass:.m, conheçopara
do
recurso, pelo
bilizam{, ·esses bens de raiz. E, pa- seu fundamento. Acontece,
ra ev-itar qualquer dú.viãa, que pu- tanto, que no caso sub j'Uidice,entreemdesse haver, o Oóàigo declm·ou o bora não expressamente formulapenhor agricola imóvel (considerando-o direito real sôbre imóvel da pela recorrente, se apresenta
questão de inconstitucionalidade do
artigo 44-lh>.
art.
2.o, letra a, do Decreto Es~a
Pelo não conhecimento do recurdual
n.0 457, de 22-1-40, que dtsso, pois, é o nosso parecer».
põe sõbre a incidência do ImÉ o relatório.
pôsto de Transmissão inter-vivos
sôbre compra e ver.da de safras
VOTO
pendentes . Proponho, pois, que os
É manifesto o contraste entre o
autos sejam presentes ao Tribunal
acórdão recorrido e os indicados Pleno, para julg!llnlento dessa
como divergentes. Limito-me. a fiquestão).

I
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A decisão foi no sentido da remessa dos autos ao Tr.bunal Pleno para que fôsse apreciada a ma·
téria constitucional.
:1!: o relatório.
·
TRIBUNAL PLENO

Recurso e:»traordinário
N.O 24.843 - PernambUco

(Matéria Constitucional)

voro
C? Senhor Miniatro Nelson Rungrw,- Nao depara razão alguma

Recurso extraordinário

N.0 24.843- Perna.mbUco

voro

q

Ben:.hor Miniatro Hahnemann

Gu,maraes - Sr. Presidente o Código Civil diz no art. 43, inélso II,
o seguinte: «Tudo quanto o homem incorporar permanente ao solo, com a semente lançada à terra, os edificios e construções, de
modo que se não possa retirar sem
destruição, modificação, fratura ou
dano».
'~orno acentuou, entretanto, o
emmente Sr. Ministro Nelson
Hungria, quando se vende uma colheita futura, não se vende um
~m imóvel. Ao realizar a tradiça?, a coisa alienada será bem
m~vel. Dispondo diversamente, a
le1· pernambucana, desprezou o ·
conc:eito de. be~ imóvel, o que torn~ m.constltUCJonal o preceito da
le1 pernambucana.

para a sua não adoção, em nosso
direito, o principio da «mobilizac;:ão antecipada. Se as árvores e
frutos pendentes, quando destacados, se tornam bens móveis, a
compra e venda que os tenha por
objeto, quando ainda não destacados, mas condicionada a efetiva
tradição para quando o forem, há
de ser considerada, necessAriamente, compra e venda de bens móveis.
O que se compra e o que se venRecurso extraordinário
de são as futuraa árvores cortaN.0 24.843- PernambUco
das, os futuros frutos apanhados,
as futuras safras colhidas. Segun(Matéria Constitucional)
do a lógica de Clóvis Bevilacqua a
Recorrente: Usina Treze de Maio
própria emptio spei, desde que 'se
tratas se de coisas a aderir futu- S.A.
Reecorrida: Fazenda do Estado.
ramente a um imóvel, deveria ter
caráter imobiliário, - o que, senmcrsXo
gundo me parece, · ninguém seria
capaz de sustentar. Não há que
Como consta da Ata, a decisão
diferençar entre vender produtos
a colhêr e vender produtos já co- foi a seguinte:
lhidos, isto é, entre vender coisa a
Julgaro.trn inconstitucional a lei
ser necessàriamente moblllzada e perno.trnbucana
devendo os autos
vender coisa já moblllzada. O ca- voltarem à Turma
para julgamenso é idêntico ao da venda de ma- to tmaZ, undnimemente.
teriais de uma casa velha a ser
futuramente demolida; ninguém
Ausentes ao relatório os Senhopoderia identificar ai uma venda res Min'stros Macedo Ludolf, subsde bens móve:s.
tituto do Sr. Ministro Edgar CosA venda de quaisquer produtos ta, em exercício no Tribunal Superiódicos, para futura colheita, é
Eleitoral, Afrânio Costa,
venda mobi!iária e, as$im, não po- perior
de incidir sob o Impôsto de Trans- substituto do Senhor Ministro
missão inter--vivos. Dispondo de Barros Barreto, em gOzo de licenmodo contrário, o art. 2.o. letra j, ça especial, e Lafayette de Ando Decreto n.0 457, de 22-1-1940, drada.
do Estado de Pernambuco, é lnOctacílio Pinlheiero, Subsecretáconstitue' onal, e neste sentido é o
rio.
meu voto.

-812Recurso ~àinário
N. 0 24.843 -Pernambuco
Relator: o Senhor Ministro Nelson Hungria.
Recorrer.te: Usina Treze de Maio
S. A.
Recorrida: Fazenda do Estado
de Pernambuco.
RELATÓRIO

O Sr. Ministro Nelaon Hungria
A Fazenda do Estado de Pernambuco moveu ação executiva
contra a Usina 13 de Maio S. A.
para cobrança de lmpôsto de
Transmissão inter vivos sôbre a
bnportâncla de Cr$ 1.310.000,00
por quanto a executada adquiriu
as safras de cana de propriedade
de Alberto de Souza Leão e outros. Foram opostos embargos,
alegando a executada que não se
tratava de compra e venda Imobiliária, pois o objeto da aquisição
foi plantação de cana, destinada a
corte, isto é, coisa que, embora
atualmente anexada ao solo, só deverá e poderá ser entregue depois
de separada ou mobilizada. Foram, porém, rejeltadQS os embargos, acentuando o Doutor Ju z que
o ImpOsto exigido está previsto no
art. 2.0 , letra d, do Decreto Estadual n.o 457, de 22-1-1940, e o nos. so direito, segundo a advertência
de Clovis Bevllacqua, desconhece a
espécie de móveis por antecipação,
do direito francês. Interposto agravo, não teve êste provimento, rejeitando o Tribunal a argllição de
inconstitucionalidade do citado decreto estadual, pôsto que as safras pendentes são Imóveis, nos
têrmos do art. 43, I, do Código
Civil.
l>ai, o presente recurso, com nretend'do apoio na letra à do preceito constitucional, pois o acórdão recorrido estaria em dissidlo
com arestos de outros TribUnais
entre os quais o Supremo Tribunal
Federal.
A fls. 104, of1clou o Dr. Procurador Geral da República, que assim opina:
-

«O recurso !oi interposto com
fundamento na letra à do n.0 III
do artigo 101 da ConstitUição (fls.
83-84).

Não nos parece, entretanto, que
haja divergência entre o julgado
receorrldo (fls. 81v-82) e os arestos referidos a fls. 84.
Nestes se tratou de vendas de
árvores e matas com o fim •mediato de serem abatidas e cortadas para transformação em lenha
ou madeira.
No caso dos autos, como diz a
recorrida, trata-se de venda da safra de camas pendentes, que o comprador deveria conservar e tratar
por largo tempo, até a época de
sua exploração.
.
Há, pois, entre as duas hipóteses
sensivel diferença.
Há, pois, entre as duas hipóteses, sensivel, digo, - O que se
pode admitir, no particular, como
disse o ilustre Dr. Procurador Geral do Estado (fls. 80), é que o
assunto é multo discutido em doutrina. Mas a verdade é que o Código c:vil não cogita de móveL~
por antecipação (V. Clóvis Bevilacqua, Oomentários ao Oóàigo Oi·
vil, volume 1.0 , páginas 265-266) . ~
Vale aqui transcrever parte da
lição de Clóvis:
«0 nosso direito n4o conhece a
espécie de móve:s por antecipaçlo
de que se ocupam escritórios frar.ceses. As safras ainda não. colhidas, os frutos ainda pendentes dos
ramos, ou madeiras ainda não cortadas, são imóveis por natureza,
como parte integrante do solo a
que aderem. Podem essas coisas,
como também as máquinas, os Instrumentos aratóriClS e os animais
do serv:ço agrlcola, ser objeto de
penhor, mas, nem 1107' isso, se mobilizam !?ases bens de raiz. E, para
evitar qualquer dúwta, que fiUdes- ·
se ha.ver, o Oódigo declarou o penhor agricola Imóvel <considerando-o direito real sôbre Imóvel, artigo 44-1)~
Pelo não conhec1mento do recurso, pois, é o nosso parecer» .
t o relatório.
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É manifesto o contraste entre o
acórdão recorrido e os Indicados
como divergentes. 'Limito-me a fixar, entre êstes, os do Supremo
Tribunal. O primeiro dêles, desta
1.a Turma, tem a seguinte ementa: «O principio geral da divisão
dos bens em imóveis e móveis sofre
as modificações determinadas pela
vontade das partes e pelas circunstâncias especiais de cada caso concreto. Pode-se, assim, aceitar o
princípio da mobilização dos bens
por antecipação. Um bem atua! e
certamente Imóvel pode revestir
caráter de imóvel em razAo dos
contratos de que foi objeto, do ponto de vista de sua utilização futura. As árvores vendidas para serem abatidas são bens móveis por
força de mobilização antecipada».
Também desta 1.a Turma é o outro
aresto Indicado, cuja ementa assim reza: «As árvores que, enquanto aderentes ao solo, o Código Civil define como bens imóveis, perdem essa condição jurídica, quando
vendidas para corte». Não vale dizer que nos casos sObre que versaram tais acórdãos as árvores
haviam sido vendidas para corte
imediato, enquanto que no caso
vertente o corte das canas só se
daria ulteriormente, quando para
Isso apropriadas, sendo que nesse
melo tempo o amanho das plantações ficaria a cargo dos compradores. Desde que os acórdãos diVel1gentes adm'tem a cmoblllzação
antecipada:., não há distinguir entre uma hipótese e outra, Isto é,
entre venda para corte Imediato e
venda para corte ulterior. Assim,
conheço do recurso, pelo seu fundamento. Acontece, entretanto, que,
no caso sub-judice, embora não expressamente formulada pela recorrente, se apresenta questão de
inconstitucionalidade do art. 2.0 ,
letra à, do Decreto Estadual n. 0
457, de 22~1-1940, que dispõe sôbre a lncldênc·a do Impôsto de
Transmissão inter-vivos sôbre
compra e venda de safras pendentes. Proponho, pois, que os autos

sejam preser.tes ao Tribunal Pleno, para julgamento dessa ques-

tão.

Recurso e:ttraordinário
N.o 24.843 - Pernambuco
Recorrente Usina Treze de Maio
S.A.
Recorrida - Fazenda do Estado.
DECIS~O

Como consta da Ata, a decisão
foi a seguinte: Determinou-se a remessa dos autos ao Tribunal Pleno para apreciação da matéria
constitucional, unân'memente.
Ausente o Sr. Ministro Barros
Barreto, que se acha em gôzo de
licença especial, substituído pelo
Sr. Ministro Afrânio Costa. Octacílio Pinheiro, Subsecretário.
Recurso ~aordinário
N.o 25.265- Distrito Federal
Adicional de lmp~sto de
Renda; empréstimo compulsório. Os magistrados e a isenção conatitucionais. Acolhimento à argüição de inconstitucionalidade.
ACÓRDJO

Vistos e relatados ·;·stes Autos de
Recurso Extraordinário n.o 25.265,
do Distrito Federal,.. recorrente
Unido Federal, recorridos Rubens
Machado da Rosa e outro.
Acorda o Supremo Tribunal Federal, em sessão pler.a, julgar inconstitucional a cobrança compu!·
sórla adjecta ao Impôsto de Ren·
da aos magistrados contra o voto do Exmo. Senhor Ministro Hahnehann Guimarães, nos têrmos das
notas taqulgráficas anexas.
Custas ea:-lege.
Rio, 29 de outubro de 1954.
José Linhares, 'Presidente. - A.
M. Ribeiro àa Ooata, Relator.
PRIMEIRA TURMA
Recurso eztraordinário
N.o 25.265- Distrito Federal

Relator: O Sr. Ministro Ribeiro
da Costa.

-614Recorrente: União Federal.
Recorridos: Rubem Machado da
Rosa e outro.
RELA.TÓRIO

O Sr. Mini8tro Ribeiro da Costa

- Questão relevante, suscitada
nestes autos, onde se controverte
o principio constitucional da irredutibil dade dos venc:imentos .dos magistrados, decidiu-a, em primeira
instância, o ilustre Juiz, Dr. Atí!io
Parim, em exercicio na 4.a. Vara da
Fazenda Pública, com a seguinte
sentença: (fls. 41-4 -ler);
«Vistos etc ...
Rubem Machado da Rosa, Ministr~> do Tribunal de Contas, qualificado a fls. 2, impetra mandado de segurança .contra ato do Senhor Delegado Regional do Impôsto de Renda do Distrito Federal,
que Indeferiu a reclamação do Impetrante, contra lançamento do adicional de 15% .criado pela Lei n.o
1.474, de 1951, ao qual não se julga sujeito, por não ser o referido
adicional irnpôsto geral, e, sim empréstimo compulsór:o, não se enquadrando assim na única exceção
admitida pela Constituição, em relaçã~> à irredutibilidade dos vencimentos dos magistrados, entre 'JS
quais se enumeram os Ministros do
Tribunal de Contas, equiparados
aos juizes do Tribunal Federal de
Recursos, no que diz respeito a direitos, garantias, prerrogativas e
vencirnentoo, ex-vi do artigo 76 §
1.0 da mesma Constituição.
A inicial argumenta não só com
a irredutibilidade dos vencimentos
da magistratura, corno também com
a Inconstitucionalidade dos emprés. tlmos compulsórios.
Informações ·a .fls. 26-29, onde
se alegea que o adicional da Lei
n.o 1.474 não constitui gravame
que recaia especificamente sôbre a
magistratura. ocorrendo ainda que
o referido adicional não reduz a
capacidade econômica do contribuinte visto ser restituível, acrescido
de urna bonificação .
A Procuradoria da República ofi·
ciou a fls. 32-33, acrescer.tando as

aludidas razões da autoridade
apontada como co·atora, a preliminar de i:npropriedade do mandado
de segurança, pela incerteza do di·
reito pleiteado, em face da manifestação de dúvidas, conseqüente
ao debate juridico nos autos.
A fls. 38, o Desembargador Doutor Miguel Faria de Serpa Lopes
requereu litisconsórclo ativo, com
extensão à sua pessoa, dos benefícios do mandado que fôr porventura concedido.
Ouvido o Ministério Público niio
se opôs o mesmo ao lítisconsórcío
(fôlha 40).
Expressamente defiro, nesta
oportunidade, o citado pedido de
litisconsórc'o não pelo fundamento
alegado, de conexão, pois entendo
que, se conexão existe no caso, não
é aquela, em sentido estrito, que
constitui ·a segun.da hipótese do
artigo 88 do Código de Processo
.Civil, mas sim pela existência da
terceira hipótese dêsse art'go, afinidade de questões por um ponto
comum de fato ou de direito podendo então as partes adotar o
litisconsórcio, quando de acõrdo, o
qual se encontra expressamen.te
manifestado nos presentes autos.
Isto põsto:
A preliminar suscitada pelo digno Dr. Procurador da República,
de impropriedade do mandado de
segurança, por existirem dúvidas
em tôrno do alegado direito do
Impetrante, é um eco daquela fase distante, em que se ensaiavam
os primeiros passos desta medida
judicial, no direito, pátrio. Afirmavam então certos espíritos receiosos dos abusos que poderia dar
lugar tão expedito processo, que o
mandado unicamente poderia ser
concedido quando, a par da certeza em relação às circunstâncias de
fato, também fôsse a tese jur!dica imune a qualquer discussão no
terreno doutrinário. :S:ste ponto de
vista trazia duas conseqüências
inadmissíveis: atribuir incapacidade ao julgador para manifestar o
direito a ser aplicado a.o caso e
empregar o mandado de segurança

-

apenas contra atos tão gritantemente Ilegais que a medida não
passaria de uma camisa .de fõrça contra funcionários acometidos
de loucura. Por tais motivos semelhante objeção foi abandonada,
emergindo, no entanto, curiosamente, de tempos em tempos.
No tocante à extensão do pr;ncípio da irredutibilidade de vencimentos aos Ministros do Tribunal
de Contas, ninguém a contesta em
presença do que dispõe a Constituição artigo 76, § 1.o.
Não vislumbramos lncpnstitucional'dade nos empréstimos compulsórios no que diz respeito ao direito pátrio. Nem sempre os principlos vigentes no direito constltuc:onal Inglês, ou no americano,
se ·aplicam ao brasileiro. Bem sabemos que as franqu'as populares
nos países anglo-saxões têm como
correspectivo o devotament.o do
povo à causa pública e a sua participação intensa nos negócios do
Estado.
Nos países como o noss,o, porém, se não houver uma certa coerção, - pouca eficácia se esperará dos Poderes da República.
Por êste motivo, entendemos não
'f1olar a Lei Básica a ordem de
colocarem os cidadãos uma parte
de seus haveres a serviço transltórlo da Nação.
De tôda forma, pedimos vênia
para não nos aprofundarmos no
referido assunto, pois somos pela
procedência do presente pedido pel,o outro fundamento Invocado pelo
Impetrante ao qual se aliou posteriormente, o lltlsconsorte, sendo
êste outro fundamento autónomo
em relação ao da inconstitucionalidade, que pode, portanto, permanecer Indeciso .
O caráter de empréstimo compulsório, de que se reveste o adicior.al, é de tal maneira evidente,
que ninguém nestes autos esboçou
o menor gesto de contestá-lo.
A própria Lei 1.474, não se
refere a esta contribuição senão
com a singela designação de «adic!onal». Jamais a qualifica de im)
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pôs to .ou de taxa. A Portaria 1.012,
adota esta última denominação
«taxa», mas no item XLIII, como
adverte o Impetrante a fls. 7, confere ao adicional, o caráter de empréstimo.
Seja como fôr, o adicional em
causa não é «impôsto» no conceito doutrinário. Acresce que uma
lei, embora revogada, o Decretolei n. o 2.416-40, definiu o que se
entende por impôsto, no seu art.
1.o, § 2.o, e nessa def nição não
cabe o adicional submetido à decisão. Serve êsse DL, quando menos, para confirmar o que a doutrina oferece a respeito.
Conforme nos manifestamos em
caso, não igual, mas semelhante
ao presente, bem sabemos que tôdas as importâncias, cobráve:s
executivamente, e destinadas a ali- ·
mentar a receita do Estado, representam, em última análise verdadeiros impostos. Mas, na linguagem técnica da legislação vigente,
assim nã.o se deve entender. Portanto, quando se trata de disposição legal de caráter especial, em
que não se pode fazer interpretação extensiva, é vedado desprezar
o significado corrente das palavras, para atribuir sentido controvert:do, embora ele alcance altruístico.
·
«Interpretam-se estritamente os
dispositivos que instituem exceções às regras firmadas pela Constituição. Assim se entendem os que
favorecem algumas profissões,
classes, ou indivíduos, excluem outros, estabelecem incompatib lldades, asseguram prerrogativas, ou
cerceiam, embora temporàrlamen.te,
a liberdade, ou as garantias da
propriedade. Na dúvida, siga-se a
regra geral». (Carlos Maximiliano,
«Hermenêutica e A,plicação do Direito». n.o 377).
A lrredufbilidade dos vencimentos dos juízes não é um favor; é
um imperativo de .ordem pública;
constitui portanto, regra geral.
Todavia, ainda que fôsse encarada
como exceção, seria por mais forte
motivo, também exceção, em rela-
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impostos gerais, e como tal submetido à ir.terpretação estrita.
A Lei 1.474, art, 3.0 , § 3.0 , manda rest.tuir as importâncias cobradas a titulo de adicionais, ordenando que essa restituição se
faça em titulas da divida pública.
Forma flagrante de empréstimo.
Os magistrados estão sujeitos
aos impostos gerais, mas não aos
empréstimos,. ainda que geralmente compulsórios.
Pelo exposto, julgo procedente, o
presente pedido e concedo o mandado de segurança impetrado, nos
têrmos da 1n cial,. determinando
que do mesmo se beneficiem f) Min!stro Rubem Machado da Rosa e
o Desembargador Doutor Miguel
Maria de Serpa Lopes, tanto em
relação às cobranças em curso, do
exercício de 1952, c.omo nos exercícios seguintes, a que se refere a
Lei 1.474, de 1951. CUstas ex-lege,
Recorro de oficio para o E. Tribunal Federal de Recursos.
Faça-se o expediente para as
necessárias comunicações.
P.R.I.
Rio de Janeiro, 30 de janeiro ele
1933),
. .
O acórdão, unânime, de fls. 64,

pr.olatado pelo eminente Ministro
Djalma da Cunha Mello, negou
provimento ao recurso de oficio e
ao voluntário, interposto pela União
Federal.
Manifestou-se o Relator, nestes
têrmos (fls. 59 ler):
«Nego provimento aos recursos.
O ·impetrante, Ministro do Tribunal de Contas da União Federal,
tem os mesmos direitos, garantias,
prerrogativas e ver.c!mentos dos
juizes do Tribunal Federal de Re·
cursos (Constituição, art. 76, §
1.0) , Os juizes do Tribunal Fede·
ral de Recursos, gozam, entre outros da garantia da lrredutibU!dade de vencimentos (Constituição,
arts, 94, parte geral e ln ciso ll
e 95, parte geral e 'nciso IT) . Ao
9ue deflui, nitldo, peremptório, da
ultima parte do inciso m do art'
95, da Constituição) só impostos

gerais podem reduzir, afetar, vencimentos de magistrados et e;usdem farifl<l8. Ressalte-se a :tis. 55 e
56, (parecer do Procurador da Rep(lbl!ca Caiado de Godoy), que o
adicional de 15 por cento da Lei
n(lmero 1 .474, de 1951, é cuma
tributação de ordem gerab, «tem
caracteristlca de generalidade»,
atinge indistintamente, os contribuintes, «Certo. - Mas não é
impõsto. Por melo do impôsto os
individuas, na proporção das suas
posses, das fontes de seu trabalho, sustentam a máquina estatal, os serviços públicos. Não se
compreende como impôsto, a contr:bulção que permite tirar vanta.gem do servlco público determJnado. Não se pode entr,osar no conceito de lmpôsto, uma contribuição
que o Estado devolverá em espécie, a cada contribuinte, decorridos alguns anos, como ocorre, com
a da Lei n.0 1.474, de 1951, ora
controvertida. Não se tratando de
impôsto, mas de um empréstimo
compulsório, não podia ser exigida de magistrados, ,C)U de servidores para êsse efeito equiparados a
magistrados. O impetrante e o 1!tisconsorte se insurgiram contra
uma medida fiscal recalcitrante
ao disposto na última parte do lnciso ITI do art. 95 da Constituição.
Fêz bem (:j juiz a quo em precatálos contra a exorbitância fiscal por
melo dum wnt. 'Confimto•llle a atitude de re.:ferênclu .
A União, inconformada, intenta
recurso extraordinário, na base da
alinea a do art. 101,. m, da Constituição Federal.
Alega que a Lel n.o 1.474, de
1951, crl.ou, em seu art. 3.0 , uma
contribuição de 15% adicional ao
Impôsto de Renda, sem que em
nenhum de seus dispositivos fôsse aberta exceção para quaisquer
classes ou categorias de contribuintes, estando, assim, lmpllcitamente, Incluídos os membros da
magistratura.
Atalha a recorrente que não pode existir dúvida quanto ao caráter geral de sua Incidência, ll'llla
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vez que não atinge apenas os vencimentos dos magistrados, mas os
de todos os contribUintes do Impôsto doe Renda. Resta saber se está
~nquadrada no conce'to geral de
1mpôsto, compreensivo também das
taxas exigidas pelo poder público
em retribulçã.o a serviços especificados.
Vinculada ao lmpôsto de Renda
corno acessório, para o efeito de
lançamento e cobrança, não pode
entretanto, aquela contr:bulção fu~
gir à definição genérica de taxa
eis que é determinada a um deter~
minado fim de utilidade pública,
especificado, na lei, corno consta do respectivo texto. li:, todavia
uma taxa sui 9B11erls, cuja co~
brança é compensada, ainda com
a reposição posterior.
'
Assim, seja com caráter acessório, seja corno taxa, não fere sua
exigência o princípio constitucional invocado ..
Posta. impugnação ao récurso,
subiram os autos, nos quais se declarou impedido IJ< Exmo. Sr. Doutor Plinto Travasso (fls. 80).
Oficiou, pelo parecer de fls. 82,
seu Ilustre substituto legal, verbis:

«< - O cabimento doo apêlo está
perfeitamente assegurado quer na
invocada alinea a, do permissivo
constituc!IJ<nal, .quer na alinea b,
desde que, nos precisos têrmos dêste último, foi questionada a validade de lei federal - <Lei n.o
1.474, de 26-11-1951, art. a.o), em
face da Cor.stitulçllo ( art 95, Illl
e a decisão recorrida negou aplicação à lei impugnada.
n - Fixado que o recurso merece conhecimento, n!l.o temos, no
mérito - para esperar o seu provimento - o que aduzir aos fundamentos consignados pelo Ilustre
Procurador Caiado de Godoy CQIIl o nosso assentimento n.a
petição e arrazoado de fls . 66-68.
Rlo de Janeiro, 28 de junho de
1954. - Alceu Octacflio Barbêdo.
Procurador Geral da República,
Substituto).»
É o relatório.

VOTO PRELIMtNAR

Pr.oponho a remessa dos autos
ao Tribunal Pleno a fim de ser
apreciada a argUição de inconsti·
tucionalidade da Lei n.o 1.474, de
26 de novembro de 1951, art. 3.o,
em face do disposto no art. 95,
n. 0 III, da Carta Magna.

Recurso extraoràin4rio
N.O 25.265- Distrito Federaz
VOTO PRELIMINAR

O Sr.

Ministro Nelson Hungl'ia

- Sr. Pres:den.te, se se tratasse
de impOsto, teria de me declarar
impedido, porque tenho ação ajui·
zada no sentido de considerar lndevidamente a cobrança, aos juízes, de um impôsto que a própria
Constituição declara não geral, desde que dêle iSenta determinadas
classes ou categorias de pessoas.
No caso, porém, não se trata de
lmpõsto. Assim, estou de acOrdo
em que sejam os autos remetidos
ao Tribunal Pleno para apreciar a
argUição de inconstitucionalidade.
PRIMEIRA TURMA

Recmrso extraoràindrio
N.0 25.265- Distrito Feileral

Recorrente - União Federal.
Recorridos - Rubem Machado
da Rosa e outro.
DECls1lo

Como consta da Ata a decisão foi
a seguinte: - Remetidos os autos
ao Tribunal Pleno para apreciação
de argUição de inconstituc'onalldade.
Ausente o Sr. Ministro Barros
Barreto, Presidente, em gôzo de 11cenca especial, substituído pelo Sr.
Ministro Abner de Vasconcellos. OctaclZio Pmheiro, Subsecretârio.

Recurso extraordinário
N.0 25.265- Distrito Federal

(Matéria constituc!onal)
Relator: - O Senhor Ministro
Ribeiro da Costa.
Recorrente: ·- União Federal.
Recorridos: - Rubem Machado
da Rosa e outro.
RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ribeiro da Costa

- Sr. Presidente, perante a Egrégia Primeira Turma, apresentei o
seguinte relatório (fls. 84·91):
«Questão relevante, suscitada
nestes autos, onde se controverte
o principio constitucional da h·redutibilidade dos vencimentos dos
mag"strados, decidiu-a, em primeira _instância, o ilustre Juiz, Dr.
Attilio Parim, em exerci cio na 4. a
Vara da Fazenda Pública, com a
seguinte sentença: (fls. 41-4 ler):
«Vistos etc ....
Rubem Machado da Rosa, Ministro do Tribunal de Contas, qualificado a fls. 2, impetra mandado
de segurança contra ato do Sr.
Delegado Regional do Impõsto de
Renda do Distr"to Federal, que indeferiu a reclamação do impetrante, contra lançamento do adicional
de 15% criado pela Lei n.0 1.474,
de 1951, ao qual não se sujeitou,
por não ser o referido adicional
impõsto geral, e sim empréstimo
compulsório, não se enquadrando
assim na única exceção admitõda
pela Constitulçlio, em relação à irredutibllldade dos vencimentos dos
magistrados, entre os quais se enumeram os Ministros do Tribunal
de Contas, equiparados aos juizes
do Tribu~al Federal de Recursos
no que diz respeito a dire:tos, ga~
rantias, prerrogativas e vencimen·
tos, e:JJ-Vi do art. 76, § 1.o da mesma Constituiçlio.
A inicial argumenta não só com
a irredutibilidade dos vencimentos
da magistratura, como também
com a inconstitucionalidade dos

618"empréstimos compulsórios.
Informações a fls. 26-29, onde se
alega que o adicional da Lei 1 474
não constitui gravame que re~aia
especificamente sõbre a magistratura, ocorrendo ·ainda que o referido adicionâl não reduz a capacid~de econõmica do contrlbuir.t!!,
v.sto ser restitulvel, acrescido de
urna bonificação.
A Procuradoria da República oficiou a fls. 32-33, acrescentando
às aludidas raZÕes da autoridade
apontada como coatora, a preliminar de impropriedade do mandado de segurança, pela incerteza
do direito pleiteado. em face da
manifestação de dúvidas, conseqüente ao debate juridico nos autos.
,: •,; . l'"'
'1.1
A fls. 38, o Desembar.gador Doutor Ml.guel Maria de Serpa Lopes
requereu llt!sconsórc!o ativo, com
extensão à sua pessoa, dos benef1cios do :mandado que fôr porventura concedido.
Ouvido o Ministério Público, não
se opôs o mesmo ao llt!sconsórcio
(fls. 40).
Expressamente defiro.
nesta
oportunidade, o citado pedido de
lltisconsórclo, não pelo fundamento alegado, de conexão, pois entendo que, se conexão existe no caso, não é aquela, em sentido estrito, que constitui a segunda hipótese do art. 88 do >Código de
Processo Civil, mas sim pela existênc!à de terceira h'pótese dêsse
artigo, afinidade de questões por ·
um ponto comum de fato ou de
direito, podendQ então .as partes
adotar o lltisconsórcio, quando de
acõrdo. o qual se encontra expressamente :manifestado nos presentes autos.
Isto põsto:
A preliminar suscitada pelo dign.o Dr. Procurador da ReoúbUca,
de impropriedade do mandado de
segurança, por ex'stirem dúvidas
em tõrno do alegado direito do impetrante, é um eco daquela fase
distante, em que se ensaiavam os
primeiros passos desta medida ju-
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dicial, no direito pátrio. Afirmavam então certos espíritos receiosoa dos abusos que poder:a dar lugar a tão expedito processo,· qae o
mandado Unicamente poderia Sel'
concedido quando, a par da certeza
em relação às circunstâncias de fa·
to, também, fôsse a tese juridlca
imune a qualquer discussão no ter·
rena doutrinário. :S:ste ponto de
vista trazia duas conseqüências
inadmissiveis: atribuir incapaclda·
de do julgador para manifestar o
direito a ser aplicado ao caso e
empregar o mandado de segurança apenas contra atas tão gritantemente ilegais que a medida não
passaria de uma camisa de fõrça
contra funcionários acometidos de
loucura. Por tais motivos, semelhante objeção foi abandonada,
emergindo, no entanto, curiosamente, de tempos em tempos.
No tocante à extensão do principio da irredutibilidade de vencimentos aos Ministros do Tribunal
de Contas, ninguém a contesta,
em presença do que dispõe a Constituição art. 76, parágrafo 1.o.
Não vislumbramos Inconstitucionalidade nos emprést:mos compulsórios, no que diz respeito ao direito pátrio.
Nem sempre os princípios vigentes no direito constitucional inglês, ou no americano, se anllcam
ao braslle'ro. Bem sabemos que
as franquias populares n.os paises
anglo-saxões têm como correspectivo o devotamento do povo à causa pública e a sua participação in·
tensa nos negócios do Estado. Nos
paises como o nosso, porém, se
não houver uma certa coerção,
pouca eficácia se esperará dos poderes da República. Por êste motivo, entendemos não violar a Lei
Básica a ordem de colocarem os
cidadãos uma parte de seus ha·
veres a serviço transitório da Nação.
De tôda forma, pedimos vênin
para não nos aprofundarmos no
referido assunto, pois somos nela
procedência do presente pedido pe·
lo outro fundamento Invocado pelo

Impet. ao qual se aliou posteriormente, o Jitisconsorte, sendo êste
outro fundamento autõnom01 em
relação ao da Inconstitucionalidade, que pode, portanto, permanecer
indeciso.
O caráter de empréstimo compulsório, de que se reveste o adicional, é de tal maneira evidente,
que nin.guém nestes autos esboçou o menor gesto de contestá-lo.
A própria Lei 1.474, não se refere a esta contribuição senão com
a singela designação de «adlcio·nal». Jamais a qualifica de impOsto ou de taxa. A Portaria 1.012,
adota esta última denominação
«taxa», mas r.o item XLIII, como
adverte o Impet., confere ao adicional, o caráter de empréstimo.
Seja como fôr, o adicional em
causa não é «impõsto» no conceito
doutrinário. Acresce que uma lei,
embora revogada, - o Decreto-lei
n.o 24-16-40, definiu o que se entende por impôsto, no seu art. 1.0 ,
§ 2.0 , e nessa definição não cabe o
adicional submetido à decisão.
Serve ésse DL, quando menos, para confirmar o que a doutrina oferece a respeito.
Conforme nos manifestamos em
caso, não igual, Jllas semelhante
ao presente, bem sabemos que tõdas as importâncias, cobráveis executivamente, e destinadas a alimentar rece'ta do Estado, representam, em última análise, verdadeiros impostos. Mas, na linguagem técnica da legislação vigente,
assim não se deve entender. Portanto, quan.do se trata de disposição legal de caráter especial, em
que não se pode fazer interpretacão extensiva, é vedado desprezar o
significado corrente das palavras,
para lhes atribuir SP"ltido controvertido, embora de alcance altruístico.
..
--·""·
«Interpretam-se estritamente
os dispositivos que instituem,
exceções às regras gerais firrmadas pela Constituição. Assim se entendem os que favorecem algumas profissões,
classes, ou individuas, excluem
~-.··:·
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outros, estabelecem incompatibUidades, asseguram prerrogativas, ou cer.celam, embora
temporAriamente, a liberdade,
ou as .garantias da propriedade. Na dllvida, siga-se a regra gerab. (Car}os Maximiliano, diermenêutlra e Aplicação
do Direito:., n.0 377) .
A irregUlaridade dos vencimentos
dos juizes não é um favor; é um
Imperativo de ordem pllbllca; constitui, portanto, regra geral. Todavia, ainda que fõsse encarada como exceção, seria, p'lr mais forte
motivo, também exceçâo, em relação a ela, o preceito. referente
aos impostos gerais, e como tal
submetido à :nterpretação estrita.
A Lei 1.474, art. 3.0 , § 3.0 , manda restituir as Importâncias cobradas a titulo de adlclor.als, ordenando que essa rest:tuição se faça
em tftulos da diVida pública. Forma flagrante de empréstimo.
Os magistrados estão sujeitos
aos impostos gerais, mas não aos
emprést mos, ainda que geralmente compulsórios.
Pelo exposto, julgo procedente o
pedido e concedo o mandado de
segurança impetrado, nos têrmos
da inicial, determinando que do
mesmo se beneficiem o Ministro
Rubem Machado da Rosa e o Desembargador Doutor Miguel Maria de Serpa Lopes, tanto em relaçlio às cobranças em curso, do
exercício de 1952, como nos exercicios seguintes, a que se refere
a Lei 1.474, de 1951. Custas exlege.
Recorro de oficio para o E. Tribunal Federal de Recursos.
Faça-se o expediente para as ne~
cessárias comunlcaç!les.
P.R.I.
Rio de Janeiro, 30 de janeiro
de 1953:..
o acórdão, unânime, de fls. 64,
prolatado pelo eminente Ministro
Djalma da Cunha Mello, negou
provimento ao recurso de oficio e
ao voluntário, Interposto pela
União Federal.

Manifestou-se o Relator, nestes
têrmos fls . 59 ler) :
«Nego prov:mento aos recursos.
O tmpetrante, Ministro do Tribunal de Contas da União Federal.
tem os mesmos direitos, garantias,
prerrogativas e vencimentos dos
juizes do Tribunal Federal de Recursos <.Constituição, art. 76, § 1.0).
Os juizes do Tribunal Federal de
Recursos, gozam, entre outros, da
garantia de 1rredutlbllidade de vencimentos (Constituição, arts. 94,
parte geral, e lr.clso II e 95, parte geral e Inciso III) . {Ao que deflui, nitldo, peremptório, da última
parte do Inciso III d.o art. 95, da
Constituição), só Impostos gerais
podem reduzir, afetar, vencimentos
de magistrados et e;usctem jariflae,
Ressalta-se a fls. 55 e 56, (parecer do Procurador da República
Ca'·ado de Godoy), que o adicional de 15% da Lei n.0 1.474, de
1951, é «uma tributação de ordem
geral», têm características de ge- ,
neralldade», atinge lndistlnta~en
te, os contribuintes». Certo. Mas
não é impõsto. Por meio do Impôsto os individuos, na proporção das
suas posses, das fontes de seu trabalho, sustentam a máquina estatal, os serv: ços públicos . Não se
compreende como impõsto, a con·
tribulção que permite tirar vantagem d.o serviço pllbllco determinado. Não se pode entrosar no
conceito de lmpõsto, uma contribuição que o Estado devolverá em
espécie, a . cada contribuinte, decorridos alguns anos, como ocox:re.
com a da Lei n.0 1.474, de 1951,
ora controvertida. Não se tratando
de impOsto, mas, de um empréstimo compulsório, não pod.la ser
exigida de magistrados, ou de servidores para t'!sse efeito equ'parados a magistrados. O lmpetrante e
o lltlsconsorte se Insurgiram contra
uma medida fiscal recalcitrante
ao disposto na última parte do lnciso III do art. 95 da Constituição. Fêz bem o juiz a quo em precatá-los contra. a exorb'tâncla fls~
cal por melo dum writ. Confirmolhe a atitude de referência,,

(,.

f)
iJ
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A Uni~o, inconformada, intenta !idade de lei federal (Lei 1.474 de
recurso extraordinário, na base da 16 -11-1951, artigo 3.o), em face da
alinea a do art. 101, lli, da Cons- Constituição (artigo 95, III) e a detituição Federal.
c:são recorrida negou aplicação à
Alega que a Lei n.o 1.474, de lei Impugnada.
1951, criou, em seu art. 3.o, uma
II - Fixado que o recurso mecontribuição de 15% adic:onal ao rece conhecimento, não temos, no
Impôsto de Renda, sem que em ne- mérito, para esperar o seu proVInhum de seus dispositivos fôsse mento - o que aduzir aos fundaaberta ex.ceção para quaisquer mentos consignados pelo ilustre
classes ou categorias de contribu- Procurador Caiado de Godoy ·Intes, estando, assim, implicita- com o nosso assentimento - na
mente, incluidos os membros da petição e arrazoado de fls. 66-68.
magistratura.
Rio de Janeiro, 28 de junho de
Atalha a recorrente que não po- 1954. - Alceu OctacfZio Barbêdo de existir dúv:da quanto ao cará- Procurador Geral da Repúbl;ca
ter geral de sua incidên.c:a, uma Substituto)~.
vez que não atinge apenas os
A Turma, unânlmemente, delibevencimentos dos magistrados, mas rou submeter ao Trlbllllal Pleno
os de todos os contribuintes do a argülção de inconstitucionalidaImpôstOõ de Renda. Resta saber se de.
esta enquadrada no conceito geral
É o relatório.
de impôsto, compreensivo também
TRIBUNAL PLENO
das taxas exigidas pelo poder púRecurso ea7traorllinário
blico em retribuição a serviços esN.o 25.265- Distrito FelleraZ
pecificados .
VInculada ao Impôsto de Renda
(Argü:ção de lnconstituclonalldadel
como acessório, para o efeito de
lançamento a cobrança, não pode,
VOTO
entretanto, aquela contribuição fugir à definição genérica de taxa,
O Sr. Mmistro Ribeiro da Costa
eis que é determinada a um deter- - A Imposição fiscal de que se
mir.ado fim de utilidade pública, trata, - adicional de 15%, criado
especificado na lei, como consta pela Lei n.0 1o474, de 26 de novemdo respectivo texto. :S: toda via bro de 1951, - desfigurada, se·
uma taxa aui generiB, cuja cobran- gundo o lmpetrante, ora recorrido,
ça é compensada, ainda, com a reda especificidade inerente a impdsposição posterior.
to, também não revestindo os atri·
Assim, seja com caráter acessó- butos de taxa, porém, apenas, os de
rio, seja como taxa, não fere sua emprlattmo compuZa6rio, antepõe
exigência o principio constitucio- êle isenção decorrente de prerroganal Invocado.
tiva fundamental, qual seja a do
Pôsto Impugnação ao recurso, cargo de Ministro do Tribunal de
subiram os autos, nos quais se Contas da União, ex-vi do dlspos•
declarou Impedido o Exmo. Sr.
to nos arts. 76, § 1.0 e 95, n.O m,
Dr. Plinto de Freitas Travassos do Estatuto Politico de 1946o
(fls. 110).
Reconhece a União Federal, no
Oficiou, pelo parecer de fls. 82, oficio de fls. 27, subscrito pelo Deseu Ilustre substituto legal, 1ler- legado Regiooal do Impôsto rle
Rer.da do Distrito Federal, que o
bia:
adicional criado pela Lei n.0 1.474,
d - O cabimento do apêlo está perfeitamente assegurado quer de 26-11-51, no montante de 15%
na invocada allnea a do permissi- sôbre as Importâncias devidas pevo constitucional, quer na a!inea los contribuintes do fulpôsto de
Renda a partir, quanto às pesb, desde qu!!, nos precisos térmos
desta última, foi questi9nada a va- soas flslcas, de Cr$ 10 000,00 reo

o
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veste o caráter de empréstimo
compulsório, quando admite que o
mesmo «não altera o padrão de
vencimentos da magistratura, nem
constitui gravame que recaia especificamente sôbre essa classe,
acrescendo que a capacidade econômica não é, de qualquer modo, reduzida por aquilo que, emprestado a outrem, é restituível,
como é o caso, acrescido de uma
bonificação».
Observa, entretanto, o ilustre
Procurador da República, Dr. Caiado de Godoy, que «0 ponto crucial
da questão é indagar se se trata,
ou n!io, de uma contribuição de
ordem geral, isto é, se os 15% atingem indistintamente a todos 11S
contribuintes, se tem a característica de generalidade' no sentido da
defin :ção constitucional».
E a seguir, atalha: «Parece-nos
que não pode existir dúvida quanto ao caráter geral de sua incidência, uma vez que não atinge
apenas os vencimentos dos magistrados, mas de todos os contribuintes do ImpOsto de Renda. Resta
saber se está en.quadrada no conceito geral de impôsto, compreensivo também das taxas exigidas pelo
poder público em retribuição a serviç.os especificados .
<Quer nos parecer, que, embora
cobrada como acessório do Impôsto de Renda (para efeitos de lançamento e cobrança), não pode fugir aquela contribuição à definição genérica de taxa, eis que é
destinada à satisfação de um determinado fim - o reaparelhamento de portos, ferrovias e outras
obras públicas. É uma taxa sui
ueneri.•:, atenuada pela reposição
posterior, sob a forma de empréstimo» (fls. 55-6).
Proclama, todavia, a sentença de
primeira instância:
«0 caráter de empréstimo compulsório, de que se reveste o adicional, é de tal maneira evidente,
que n:nguém nestes autos esboçou
o menor gesto de contestá-lo,
«A própria Lei n.0 1.474 não se
refere a esta contribuição senão

6:12-

com a singela designação de «adicion.al» . Jamais a qualifica de impôsto ou de taxa. A Portaria n. 0
1.012 adota esta última denominação, «taxa», mas no item XLIII,
como adverte o impetrante, a fls.
7, confere ao ·adicional o caráter de
empréstimo.
•••••••• o ••••

o ••••••• o ••••••••••

«A Lei 1.474, art. a.o, § a.o,
manda rest:tuir as importâncias
cobradas a títulos de adicionais,
ordenando que essa restituição se
faça em títUlo·s da dívida pública.
Forma flagrante de empréstimo.
«Os magistrados, conclui a sentença, estão sujeitos aos impostos
gerais, mas não aos empréstimos,
ainda que, geralmente, compulsórios».
Conceitua o acórdão recorrido,
pelo voto do eminente Relator, Sr.
Ministro Djalma d.a Cunha Mello:
«Não se compreende como impôsto, a contribuição que permite
tirar vantagem do serviço público
determ'nado. Não se pode entrosar
no conceito de l.mpôsto, uma contribuição que o Estado devolverá
em espécie, a cada contribuinte,
decorridos alguns anos, como ocorre, com a da Lei n.O 1.474, de 1951,
ora controvertida. Não se tratando
de impôsto, mas, de um empréstimo compulsório•, não podia ser exigido de magistrados, ou de servidores para êsse efe'to equiparados
a magistrados» .
A êsses argumer.tos conceituais,
embora recalcitrante, não trouxe,
porém, a União, matéria nova, senão a de que o adicional como acessório do Impôsto de Renda, e sem
fugir à definição genérica de' taxa,
é tributação de ordem geral em
cujo sentido atinge indist'ntamente a todos os contribuintes, sendo a
sua cobrança compensada, ainda,
com a reposição posterior.
Seja, pois, com a característica
de taxa, com a finalidade de constituir um fundo espec'al para ser
aplicado no programa de reaparelhamento de portos, ferrov'as e
outras obras públicas, preconizadas na Lei n.0 1.474, certo é que o
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adicional respectivo, se reduz a mero empréstimo compulsório porque
restituído afinal ao ·contribuinte,
em títulos da dívida pública.
A determinação da causa a que
se prende a contribuição fiscal,
estimada por Bielsa, como indispensável por motivos fundamentais de ()rdem jurídica e também
de índole política (Anuário dei Instituto, de Derecho Publico, Rosário, 1938, I, pág. 123) impõe-se:
I - Para explicar o fundamento
político de tôd.a contribuição fiscal.
2.o - Para explicar o fundamento jurídico - (constitucional) das
contribuições, tanto em relação à
obrigação dos habitantes considerados contribuintes - (obrigação
condicionada pelos princípios de
igualdade, proporcionalidade e
eqüíd.ade) como n.o que diz respeito
aos .governos que a Constituição
criou ou reconhece, isto é: a) .govêrno nacional (Estado, Nação); e
b) governos locais (Estados Províncias) .
Assim, a determinação da causa
é necessária na decisão de certos
conflitos de jurisdição fiscal.
a.o - Para determi:r.ar o regime
jurídico de cada .classe ou c!!teg.oria de contribuições em relaçao aos
contribuintes. Sendo a contribuicão o gênero, é evidente que o impôsto, a taxa e a contribuição espec'al têm a sua .causa própria, específica. A falta de causa invalida a contribuição. (Vide Trat. de
Dir. Adm. vol. II, pags. 98-9 ·Themistocles Cavalcantl) .
Embora conhecida a distinção geralmente feita entre impôsto e taxa, esta segundo observa Themistocles Cavalcanti, em larga esplanação perdeu a feição primitiva puramente remuneratória de serviço
efetivamen.te prestado, pagamento
post tacto de uma utilidade fornecida pelo Estado, para integrarse na ciência e no direito financeiro, como um elemento regulador
da economia pública, de lnrga in.tluên.cla na vida soclnl.

Mas, a conceituação autorizada
entre taxa e impôsto, registra-se
segundo o critério adotado pela
2.a. Conferência de .Técnicos em
Contabilidade Pública e Assuntos
Fazendários, contido no § 2.o do artigo 1.0 da 'Codificação aprovada
pelo Decreto-lei n.0 2.416, de 7 de
julho de 1940, rverbis:
«A designação de impôsto fica
reservada para os tributos destinados a atender indistintamente às
necessidades de ordem geral da adminjstração pública, a taxa para os
eXigidos como remuneração de serviços especificados prestados ao
contribuinte ou postos à disposição ou ainda as contribuições destinadas ao custeio de atiVidades
especiais do Estado ou do município, provocadas por conveniências de caráter geral ou de determinados grupos de pessoas». (Vide
ob. cit. pag, 162).
J!l fora de dúvida, pois, ~ue pela
sua causa própria, espec1fica, o
adicional em aprêço não apresenta
as características de impôsto, porquanto a sua c.ontribuição não se
destina a atender indistintamente
às necess·dades de ordem geral da
administração pública, mas a serviços especificados, além de tornar-se restituível ao contribuinte,
a certo prazo, em títulos da dívida
pública.
Por essa razão duvidoso é que se
possa considerar o adicional como
taxa, mesmo sui generis; é antes
uma contribuição especial, a que
alude Bielsa, na passagem acima
referida.
'Colocada a questão sob êste prisma cabe decidi-Ia em função do
disposto nos arts. 76 § 1.o e 95,
n.0 III, da Carta Magna.
O direito assegurâd.o aos magistrados à irredutibilidade de vencimentos suporta, em linha de
princípios, exceção única, expressa e ·peremptória, nos têrmos do
inciso III, do art. 95 da Oonsti·
tuição Vigente, a exemplo do• que
as anteriores Cartas Políticas passaram a dispor, após o advento da
reforma constitucional realizada
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em 1926, no Govêrno Bernardes,
vale d zer, ficam aquêles vencimentos sujeitos apenas aos impostos gerais.
Já ensinava, ao propósito, Barbalho:
«Ora, cumpre não perder de vista que» a Constituição, como lei
fundamental de Govêrno, deve ser
razoàvelmente compreendida, interpretando-se suas palavras e
seus poderes de .con'tormidade com
os fir.s e o objeto para os quais
foram conferidos êsses poderes
«Story», comentado § 19. E no
uso do poder de taxar terá de haver-se o Congresso por forma que
não contrarie o intuito e propósito
de outras disposições constitucionais.
Lw sibi consonat.
«0 fim e objeto de poder taxar,
para proporcionar à União meios
de prover as suas despesas, perfeitamente se al.cança sem que seja indispensável levar a tributação ao ordenado dos magistrados.
Por outro lado a .Const:tulção quer
a independência dêstes e esta não
se dará se a autoridade legislativa
puder, de qualquer modo, reduzlr~lhe o vencimento. «Se se observar isolada a primeira das duas
disposições constitucionais, sem
atenção à segunda, prejudicam-se
os altos fins da Const:tuição, para
os quais é essencial uma lnde.(!Cn·
dente magistratura. Se se consi·
derar a segunda como contendo
uma virtual restrição da primeira,
não se prejudicará o fim dela, e
dar-se-á eficiência e vigor à segun~a, que sem Isso virá a ser
letra morta.
«Causa semelhante ao que a êste
respeito se deu entre nós, ocorrera na União Norte-Americana. Ali,
onde também os vencimentos dos
magistrados não podem ser d.iminuidos (Const. art. 3, secção n,
havia-lhes sido cobrada certa taxa como Imposição sôbre a renda,
por ocasião da guerra de secessão. Considerou-se Isso uma verdade!ra redução. O Juiz-presidente
Taney lavrou um protesto que por

voto cl.a Côrte Suprema foi inserido no livro das atas. Mais tarde, o secretário do :Tesouro, Bontwell, estudada de novo a questão,
teve por inconstitucional o impôsto e por iniciativa própria fê-lo
restituir aos juizes de quem fõra
cobrado indevidamente e que não
teriam podido reclamá-lo perante
si mesmos, julgando em causa
própria. Dêste modo ficou definitivamente resolvido o caso». Vide Paschal, - Ar.ot. de Estados
Unidos trad. de N. Calvoq, vol.
II, níuneros 198 e 430; Miller, on
the Const. pag. 247-8; Flander,
Const. of the U. S. página 201.
«Entre nós houve igual protesto e restituição. Vide «jurisprudênc:a do Sup. Trib. Federab, 1897,
pág. 368, ata publicada no (Diá·
rio Oficial», da sessão do mesmo
tribunal em 18 de dezembro dês·
se ano -- e avisos do Ministro da
Fazenda de 25 de março, 1.0 de
maio e 28 de setembro de 1899.
~sse protesto, redigido pelo Ministro Piza e Almeida, é digno de lei·
tura~ (Comentários à Constituição,
págs. 232-3) .
.
Conquanto não se trate, na espéc:e, de irredutibilidade absoluta
de vencimentos qualquer outra contribuição, salvo a concernente a
impôsto, não pode ser exigida ao
magistrado.
A êsse respeito, proferiu o Supremo Tribunal Federal aos 4 de
janeiro de 1929, memorável decisão, da lavra do eminer.te Ministro Bento de Faria, inserta no
Arq. Jud. vol. 12, pé,ginas 341 e
seguintes.
Fixa o acórdão os pontos !un·
damentals acêrca da lrredutlb '.li·
dade de vencimentos dos magis·
trados, sob o influxo da revisão
constitucional operada em 1926,
transcrevendo, entre outros ensl·
namentos, a lição contida em jul·
gamento da Suprema Côrte Americana, publicado no vol. 64, pág.
8 .887, da Coleção Unlted States
Supreme Court Reports, e se encon.tra resumida em português, 110
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Tratava-se de um Juiz federal
num distrito de Kentouky, o qual
teve seus vencimentos tributados
em virtude de uma lei de 24 de fevereiro de 1919, que mandava
computar como valores susceptíveis de incidirem no Impõsto de
Renda todos os ganhos, proventos,
rendas e os vencimentos, não só
do Presidente dos Estados Unidos
(!QillO os dos Juizes da Suprema
Côrte e das COrtes inferiores.
Reproduzo a transcrição de alguns dos fundamentos adotados pela Suprema Côrte:
«Com que propósito determina a
ConstitUição que os vencimentos
dos Juizes não poderão ser diminuídos durante a sua permanência no cargo ? Foi para beneficiar
os Juizes, ou antes para promover
o bem público, dando-lhes aquela
independênc·a que contrlb.uiu para um Imparcial e corajoso desempenho da função judicial. Veda o dispositivo apenas uma direta diminUicão, ou seja, expressamente redUZidos os vencimentos de
uma quantia maior a uma menor
por ano, e por êsse melo deixa o
caminho aberto à indireta, põsto
que efetiva diminuição, retendo,
por exemplo, ou reduzindo uma
parte como impôsto .o. todo ? Ou
isto significa que o juiz terá um seguro e continuado direito dos vencimentos com que êle confiadamente deve contar para sua subsistência durante a sua permanência no
cargo, de sorte que não tenha
apreensões sõbre a sua situação a
êste respeito, o que ela possa mudar em sua desvantagem ?
«A Constituição foi construída
sObre a fundamental teoria da
maior amplitude de liberdade e
justiça, d'strlbulndo os três grandes Poderes - o Legislativo, o Executivo e o Judléiárlo, - em depar·
tamentos separados, cada um relativamente independente dos outros;
e está reconhecido que sem esta
independência, a separação teria
falhado aos seus propósitos. Reco-

nhece tõda gente que restrições c
freios devem ser impostos para assegurar a .ndependência reciproca,
porque, de outra forma o departamento Legislativo, por natureza
o mais forte, poderia abusar, ou
vir a dominar os outros, e o Judiciário, naturalmente o mais fraco,
poderia ser amesquinhado ou governado pelos outros dois, especialmente pelo Legislativo.
«A oarticular necess dade de fazer o Judiciário independente foi
com grande exatldão demonstrada por Alexandre Hamilton, no Federalistas n.0 18, no qual se encontram os seguintes excertos: «0
Executivo não só dispensa as honras, como tem o comando da República; o Legislativo, não só dispõe da bôlsa, como também prescreve as regras pelas quais os deveres e os direitos de cada cidadão devem ser regulados; o Judiciário, ao contrário, não tem influência nem sôbre o comando nem
sôbre a bôlsa; ner..huma direção
exerce sôbre a fôrça ou sõbre a
riqueza da sociedade; e não pode
tomar nenhuma resolução ativa
sõbre o que quer que sejq. P.o~
de-se exatamente dizer que éle não
tem fõrça nem vontade, mas simplesmente opinião . Esta . simples
vista do assunto sugere . mu:tas
importantes conseqüências.
Prova, incontestàvelmente, que o
Judiciário é, sem comparação, o
mais fraco dos três departamentos
do poder; mas êle· não :pode .nunca atacar com êxito a qualquer dos
outros dois; e que se lhe devem
fornecer todos os meios de se defender a si próprio dos ataques dos
outros poderes.
«A completa Independência dos
. tr:bl.nais é peculiarmente essencial
num regime de Constltil.ição limitada. Por Constituição limitada
entendo eu a que contém especificadas exceções à autoridade ·legislativa; tais, como, por exemplo,
as que prolbem a decretação de
leis de ext'nçãQ de direitos Individuais, retroativas etc, Limitações
dessa natureza não podem ser prit-
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ticamente preservadas senão por
meio elos tribunais de justiça, cujo
dever é declarar nulos todos os
atos manifestamente contrários à
Constituição. Sem isso, se reduziriam a nadà tõdas as garantias de
direitos indiViduais ou privilégios».
«Mais tarde, John Marshall, cuja
rica experiência cGmo advogado,
legislador e presidente da Suprema .Côrte o autorizou a falar como
nenhum outro falaria, elegantemente dsse o segundo (Debate, Va.
Conv. 1829-1931, páginas 616-619:
«Atentai Senhores, para os deveres de um juiz. Tem êle de pr.onunclar uma sentença entre o Govêrno e o homem a quem o Govêrno está perseguindo; entre o
mais poderoso individuo da Repúbllca e o mais pobre e impopular.
clll da mais alta importância que,
no exercicio dêsse dever, observe
êle a mais absoluta imparcialidade. Tenho, porventura, necessidade de demonstrar Isto ? Ntio sente
cada um que a sua própria segurança pessoal e a garantia de
seus bens depende dessa imparcialidade ? O Poder Judiciário penetra, por seus efeitos, no lar de
· cada cidadão; e influi sõbre os se~s
bêns, a sua reputação, a sua yida, tudo. Não ê pois, da ma:or
importância que êle seja perfeito
e completamente independente sem
outra influência ou contrôle além
de Deus e sua consciência ? Eu
sempre pensei, desde a minha mocidade até hoje, que o maior flagelo com que a diVindade irritada pode punir um povo ingrato e pecador é uma justiça ignorante, corrupta, ou dependente,.
«Cônscia da natureza e fim de
poder Investido nas Cõrtes naciona's, reconhecendo que elas seriam
encarregadas de responsabilidades
mais delicadas e importantes do
que quaisquer outras, antes confiadas a tribunais e tendo em con·
sideração que elas eram, na fra·
se de George Washington «a chaVe da abóbada do nosso edifi·
cio politico, a convenção, com inU·
sitado acõrdo Incorporou na Con.s·

tituição o dispositivo que os Juizes
permanecerão em seus empregos
enquanto bem se condUZirem e re·
ceberão por seus serviços uma remuneração que não poderá ser di·
minuida durante a sua permanência no cargo.
«Pode, porventura, haver dúvida que duas coisas, assim unidas
no mesmo tom, a cláusula relativa
à permanência - during good be·
hav:our - e a relativa à indiminuivel retribuição foram par a ·par
colocadas de propósito ?
E não é claro que seu propósito era revestir os Juizes de uma
independência compatível com a
delicadeza e importância de sua tarefa, e com a imperativa neces~
sidade de um desempenho impar~
cial e intrép'do?
«Estas consid.eraeões deixam elaro que o primeiro desígnio da
proibição da diminuição foi, - não
benefic!ar a Juizes, mas, tal como
a cláusula relat:va à permanência
no cargo, atrair para os tribunais
homens bons e competentes, e fortificar aquela independência de
a~ão e de decisão, que é essencial
tanto à manutenção das ,garantias,
limitações e penetrantes principias,
da Constitu'ção, como à administração da justiça sem respeito pelas pessoas e com igual intel'êsse
pelo pobre e pelo rico.
«Tal sendo a sua intenção, êsse
dispositivo deve ser interpretado,
não como um privilégio pessoal,
mas como uma limitação imposta a
bem do interêsse público; em outras palavras, não restritivamente, porém, de acôrdo com o seu
espirita e com os prlncfpios de que
procede».
Ai está, em simples e eloqUentes palavras, o exemplo norte-americano, a que filiamos os principias e a doutrina co~stituc~onal
que, salvo a monstruosa sincope
fascista de ~. tem norteado a vida politica brasileira, desde o alvor da República, implantada por
inspiração dos mais elevados· con.ceitos fllosóf'cos, sociais e politlcos, sob continuada pregação c pe-
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regrino exemplo de Benjamim
Constant, o mestre, o positivista, o
cidadão de probidade · e de pureza imarcescivel.
·
Outra não tem sido, no assento
da matéria, a posição do Supremo
Tr:bunal Federal, como :fêz sentir Barbalho, em face da proposta de PiZa e Almeida, lavrando
protesto contra a disposição da lei
de orçamento que criava impôsto sôbre os vencimentos de todos os funcionários públicos, inclusive os Juizes federais; e, ainda,
quando Hermínio do Espírito Santo a 29 de janeiro de 1915, como
Presidente, submeteu à discussão e
votação, protesto idêntico contra o
ato do Executivo, que, pela disposição do n.o 31 do art. 1.0 do
decreto de 28 de janeiro de 1915,
sujeitara a impôsto os vencimentos dos mesmos JUÍZ!:!S·
Isto pôsto, submete-se o principio constitucional da irredutibilidade de vencimentos dos magistrados
apenas à exceção prevista no in·eiso rn, do art. 95.
Gravam os vencimentos dos Juízes sàmente os impostos gerais.
A nenhum outro titulo pode ser
tolerada a desobediência a êsse
preceito; trata-se de ta:.r:a, ou de
simples contribuição especia~, ficam a salvo dessa imposição compulsória aquêles vencimentos. É
êrro supor que a sua generalidade
lhe imprime o caráter de impõs.to.
E mesmo considerado o adicional em seu aspecto peculiar, de
empréstimo compulsório, inadm.issivel, sôbre todos os pontos esser.cíais, ser:a consentir que a êle
est:vessem, obrigados os Juizes; e
duvidoso se mostra, ainda, que a
êle estejam forçados os contribuintes em geral.
ll:, assim, que, estando os membros do Tribunal de Contas da
União em pé de igualdade com
os Juízes do Tribunal Federal de
Recursos, ex-m do art. 76, m, da
Constituição em vigor quanto aos
direitos, garantias, prerrogativas e
vencimentos, a êles se estende, ne-

cessàriamente, a irred~tibilídadc
de ver.clmentos na forma prevista
pelo inciso III, do art. 65 da mesma Carta Magn.a, não lhes podendo ser exigido o adicional de renda, tributo a que falta a característica de lmpôsto geral.
Decorre do exposto a inconsti·
tucionalidade dessa imposição fiscal contra os Juizes assim da
União, como dos Estados, inclusive
os Min'stros do Tribunal de Contas.

Recurso extraordinário

N.o 25.265- Distrito Federal

(Matéria Constitucional l
VO'l'O

O Senhor Ministro Henrique
D'A,viza - Sr. Presidente, nada tenho a aditar ao brilhante e judicioso voto proferido pela eminente Sr.
Ministro Relator, para pôr-me de
inteira conformidade com S. Ex.a.
Acolho a argüição de inconstitucionalidade.

Recurso extraordinário
N.0 25.265- Distrito Federal

<Matéria Constitucional)
VOTO

O Senhor Ministro Macedo LuSenhor Presidente, faço
minhas as palavras do eminente
Ministro Henrique •D'Avlla, para
acompanhar o brilhante voto do
ilustre Min'stro Relator. Acolho a
argüição de inconstitucionalidade.
dol{ -

Recurso extraordinário
N.o 25.265- Distrito 'Federal

(Matéria Constitucional)
VO'l'O

O Senhor M·inistro Afranio da
Costa - Sr. Presidente. acolho a
argüicão de inconst'tucionalidade,
de acôrdo com o• voto do eminente
Ministro Relator.
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Recurao eztraoràinário
N. 0 25.265- Distrito Federal
<Matéria Constitucional)
varo
O Senhor Ministro Abner deVasooncellos - Senhor Presidente, entendo que a Constituição, ao trazer
para a ordem económica o d.reito
de intervir a União na própria atividade industrial, sõmente introduziu em nossa organização tributária uma modalidade nova, que é,
porém, perfeitamente distinta do
que se entende por lmpõsto ou
taxa. Não vejo qualquer eiva de
indébito nessa Intervenção do Estado na exploração do petróleo nacional.
De outro lado, poréni, entendo
que é básico para a no~sa organ'zação politica o principio constitucional que garante a Irredutibilidade dos vencimentos dos magistrados. Assim, julgo que êstes não
podem ser atingidos pelo aclicion.al
de que ora se trata.
Acompanho, pois, o voto do eminente Ministro Relator, acolhendo
a argUição de inconstitucionalidad.e.

Recurso eztraoràinário
N.o 25.265 - Distrito Federal
<Matéria Constitucional)

voo:ro
O Senhor Ministro Mário GuitmaSenhor Presidente, acompanho o voto do eminente Ministro Relator, acolhendo a argUição
de. inconstitucionalidade.
riies -

Recurao eztraoràtndrio
N. 0 25.265 - Distrito Federal
<Matéria Constitucional)

varo

O BMhor Ministro Luiz Gallott i
- Senhor Presidente, o principio
d.a irredutibilidade dos proventos
dos magistrados está sujeito a uma

exceção, que é a relativa à incidência dos impostos gerais.
No caso, entretanto, não se trata de impõsto e, sim, de empréstimo compulsório. Assim, concluo de
acôrdo com o brilhante voto do
eminente Ministro Relator, acolhendo a argUição de Inconstitucionalidade.

Recurso extraordinário
N. 0 25.265- Distrito Federal

<Matéria Constitucional)
VOTO

O Senhor Ministro Hahnemann
Guitmarães - Sr. Presidente, lamento divergir do brilhante e erudito voto do eminente Ministro Relator. Não considero, porém, inconstitucional a disposição do art.
a.o da Lei n.0 1.474, de 26 de
novembro de 1951. A Constituição
· é radicalmente contrária aos privilégios, conforme o principio cons. tante do art. 141, parágrafo 1.o.
Assim, as garantias excepcionais
conferidas a06 mag.strados e consagradas no art. 95 não podem ser
ampliadas além dos seus estritos
limites. O que se pode ampliar, no
meu entender, é a restrição que o
preceito constitucional faz a essa
garantia excepcional, A meu ver, o
que se deve ampliar não é a garantia da irredut bllld.ade dos vencl!mentos; é o conceito de Impostos
gerais. E essa ampliação é que
estará mais de adlrdo com o preceito fundamental de que todos
são Iguais perante a lei. Quando a
Constituição fala em impostos gerais, usa a expressão em seu sentido mais amplo, latisslmo, abrangendo qualquer contrlbulçãQ. necessária aos serviços do Estado.
Ora, se os .magistrados pode:n
ser compelld06 ao. pagamento de
qualquer impôsto geral, com muito maior razão devem ser compelidos ao pagamento de uma contribuição, de um empréstimo, que
será restituido em algum · tempo.
Se pagam Impostos, devem contribuir para emprést:mos.

~

-é::aaJá tenho votado neste sentido,
particularmente no que concerne à
contribuição dos magistrados nara instituições de ·previdência social. Coerente com êsses votos, julgo perfeitamente constitucional a
exigência feita no art. 3.o da Lei
n.0 1.474.

Ree11.rso extraordinário
N.o 25.265 - Distrito FederaZ
(Matéria Constitucional)
VOTO

O Senhor Ministro Lafayette de
Andrada - Sr. Presidente, tratase de questão relativa à lrredutib!lldade dos venclmentoo dos magistrados. 1l:sses vencimentos estão
sujeitos sõmente aos impostos gerais. Ora, demonstrou o eminente
Ministro Relator que a cobrança
de que ora se cogita não é taxa,
nem impõsto, é apenas um empréstimo, que virá forçar a redução dos
vencimentos dos magistrados .
Por esta razão, considero in.constltuc'onal a cobrança dêsse adicional sôbre os vencimentos dos magistrados. De resto, tenho sempre
votado no sentido da Inconstitucionalidade dos descontos de magistrados para Instituições, inclusive
o IPASE.
TRIBUNAL PLENO

Recurso extraordinário
N.o 25.265- Distrito FederaZ
{Matéria Constitucional)
VOTO

'•

O Senhor Ministro Orosirnbo Nonato - Sr. Pres'den.te, o eminente Ministro Relator, em seu voto,
pôs em realce que a Irredutibilidade dos vencimentos dos magistrados é preceito que, com outros,
tira ao alvo de dar garantias ao
Poder Judiciário, poder inerme, e
mais aperceb'do de faculdades extraordinárias de «Contrôle~ dos outros poderes e de vecl.ar a aplicação de leis inconstitucionais.

As prerrogativas de que se trata não constituem, assim, odioso&
privilégios pessoa:s: - armam-se
para o funcionamento mesmo regular do Poder Judiciário.
A irredutibilidade de vencimentos forma entre as garantias à ma.gistratura e se insere em tôdas as
const:tuições republicanas .
lll exato que o principio perdeu
um tanto de sua ir..columidade ao
~stabelecer a Constituição que os
Impostos gerais podem ser cobrados aos magistrados.
O eminente Ministro Hahnemann
Guimarães, cujas concepções da vida social e politica atendem a altas razões filosóf' cas, entende que
as prerrogativas concedidas aos
magistrados, devem ser entendidas,
como quaisquer outras, em sentido estrito. Mas, não se trata de
privilégios odiosos, senão de meios
de assegurar a 'independência dos
Juízes.
.
No caso da contrlbu'ção para o
IPASE, também me alistei entre
os que entenderam não ocorrer diminUição dos vencimentos.
No caso, porém, conforme demonstrou o eminente Ministro Relator, trata-se de tributo, que não
é lmpõsto, nem taxa. Não é Impôsto de ordem geral, tanto assim que
o Estado restituirá a importância
em tempo oportuno, em titulos.
Impôsto é al'mento que se deve
ao Estado, para seu funcionamento; a contribuição de que ora se
trata não é alimento, que o Estado, restituirá, oportunamente.
Se assim é, não é possível identificá-la com o impôsto, nem com
taxa, ainda com a taxa em sentido amplo, que ser'a a contribuição do individuo para o funcionamento de um serviço.
Trata-se, sim, de um emprésti·
mo compulsório.
Assim sendo, sua inconstituclo·
nalid.ade, quando apl'cada a ma·
gistrados, cujos vencimentos são
irredutíveis, com a única exceç!io
dos impostos gerais.
Como não me parece possivel incluir tnl contribuição nem exce-

.
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ção, do111 pela inconstitucionalidade
argüida.
TRIBUNAL PLENO

Recurso extraordinário
N. 0 25.265 - Distrito Federal

(Matéria Constitucional)
Recorrente: União Federal.
Recorridos: Rubem Machado da
Rosa e outro.
DECISÃO

Como consta da Ata, a decisão
foi a seguinte: Julgaram improcedente a cobrança compulsória
adjecta ao Impõsto de Renda aos
magistrados, contra o voto do Sr.
Ministro Hahnemann Guimarães,
devendo os autos voltarem à l'urma julgadora para julgamento final.
Ausentes, em gôzo de licença especial, os Srs. Ministros Barros
Barreto, Rocha Lagõa e Nelson
Hungria, substitui dos pelos Srs.
Ministros Abr.er de Vasconcellos,
Afrânio Costa e Henrique D'Avila.
Ausente. em exercício no Tribunal Superior Eleitoral, o Sr. MI·
nistro Edgard Costa, substituído
pelo Sr. Mini~tro Macedo Ludolf.
- Octacílio Pinheiro, Subsecretário.
·A Oomissão de aonstituição
e Justiça, autuado, separadamente, cada caso.
O SR. PRESIDENTE - Está
finda a leitura do Expediente.
Sõbre a mesa requerimento do
nobre Senador Lino de Mattos.
É

lido e deferido o seguinte
REQUERIMENTO

N.o 127, de 1959
Requeiro à douta Mesa do Senado Federal seja solicitado ao
EXimo. Sr. Ministro do Trabalho,
Indústria e Comérc'o se digne
prestar as in.forma~es seguintes:
1.o Qual a fundamentação legal
em que se basearam as adminis-

trações dos Institutos de Aposentadoria e Pensões para negar aos
não diplomados em medicina a gratificação prev:sta no art. 145 Item
6, da Lei 1. 711 de 28-10-52? (gratificação por risco de vida e saúde);
2.0 Tendo em consideração que
do parágrafo 1.0 do artigo 1.o do
Decreto n.0 43.186 consta a equiparação de direitos dos ocupantes
de car.gos ou função, cujas atribuições envolvam atlvldades auxiliares de médicos, qual a explicação
oficial para excluir do auxílio do
risco de vida e saúde os que exercem essas fun~es e cargos auxiliares?
3.0 Os portadores de doencas
contagiosas, como tuberculose, lepra e outras, antes de recebidos pe·
los médicos são atendidos ou não
atendidos pelos serventes, porteiros
e atendentes das assistênalas médicas dos Institutos ?
Sala das Sessões, 27 de maio de
Lino de Mattos.

1959. -

O SR. PRESIDENTE - Continua
a hora do Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Miguel Couto, primeiro orador
inscrito.
O SR. MIGUEL OOUTO- (Lé
o seguinte discurso) - Sr. Presidente, nobres colegas do Senado
- Como coroamento de minha longa v da pública, ofereceu-me o no·
bre povo fluminense, num pleito
memorável, o honroso mandato de
representá-lo nesta Casa, onde se
sente a projeção da austeridade,
da ponderação, da fidalguia política, da cultura, da experiência,
amadurecida a serviço de exultante patriotismo. Neste recinto, Impregnado do espirita vigoroso dos
maiores vultos da n.ac·onalidade
sentam-se apenas 63 brasileiros, a
representarem 70 milhões de compatriotas, com encargos os mais
nobllltantes.
Aqui estão, portanto, os homens
mais credenciados ãa Nacão, os
seus lidimos representantes. Nada
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pode melhor dignificar a vida do
cidadão do que o ser escolh'do pa- que durante três anos de ad.mira defender, nesta Alta Côrte, o nistração, apesar do evidente crespovo de seu Estado, aquêle que cimento e naturais exigênCias da
mais de perto pode apreciar e jul- máquina administrativa, com sagar os méritos de seus homens pú- crificlo do próprio funcionalismo,
evitei quanto passivei, preencher
blicos.
os claros existentes. Visei com esta
Sr. Presidente, o veredictwm desassombrado das urnas fluminen- e outras providências, entre as
ses, através da cédula única, en- quais a extinção de 341 cargos,
frentando governos adversos e inclusive 33 de fiscais de rendas e
campanha eleitoral insidiosa, de- agentes fiscais, uma economia de
selegante, representou a mais ex- aproximadamente vinte e seis mipressiva !áurea que poderia ofer- lhões de cruzeiros. Alcançado o
tar-me o Estado do Rio de Janei- meu objetlvo administrativo, perro. Sabe por tudo isso o bonissi- miti-me preencher as vagas que
mo povo fluminense que eu tam- tt>rlam necessAriamente de ser probém estarei sempre a seu lado, vidas. Efetivamente, como ater.der
desassombradamente,
pugnando e zelar por cêrca de 60 novas edipelos seus interêsses, pelo seu por- ficaoões e 464 salas de aulas, 21
jardins de Infância, abrigando
vir próspero e feliz.
mais
de 40.000 mil novos alunos,
Em tôda a minha vida pública,
desde Vereador em Cabo Frio, com serviço de «Merenda Escolan,
Deputado à Assembléia Fluminen- 11 novos ,g násios oficiais e a ajuse e mais tarde Constituinte de da à campanha dos ginásios gratuitos, criados em quase todos os
1946, Deputado Federal e sete anos municiplos
?
Presidente da Comissão de Saúde
E
as
matriculas
gratuitas, que
da Câmara, Mir.istro do inolvidápassaram
de
1.
550
para
5. 520 ? As
vel Presidente Getúl'o Vargas e
nomeações
que
fiz
de
680
profesGovernador do Estado do Rio de
sOras,
ainda
são
poucas
para
suJaneiro, em tôdas essas funções,
portar
os
novos
encargos;
infe·
sempre me apressei em dar conta
de meus atos, em informar e es- lizmente ainda é grande o número
clarecer prontamente sôbre qual- de erlanças sem escolas e sei:n proquer crítica honesta ou dúvidas fessOras. Como assist r à Rádio
levantadas em tõrno de minha Patrulha, então institulda, aos noatuação. A mesma linha de con- . vos pavilhões da Penitenciária, à
duta observarei na tribuna do Se- repressão das contravenções? Co·
mo operar o Serviço Médico It'nenado.
Sr. Presidente. Servi devotada- rante para as zonas rurais, sem
mente ao povo fluminense, com o admitir médicos, dentistas, enfermáximo de esfOrço e desvêlo, go- meiros e motoristas ? Como proje·
vernando-lhe o Estado do Rio de tar, comandar e assist'r à construJaneiro durante três anos e cinco ção, retiflcação e pavimentação de
meses, com portões, portas e jane- 402 quilômetros de rodovias em
las abertas nas oficinas de tra ba- tempo recorde ? Como instalar e
lho dos Palácios e na residência manter o provimento diário de 600
da familla, onde os mais humil- milhões de litros de água tratada,
dis~ribuida por 28 municípios, e
des tinham acesso.
Documentei os esforços do Go- ma:s a construção que iniciei e dei·
vêrno em um album, retratando· xei quase concluída, do serviço de
lhe a administração. Hoje, tenho abastecimentos d'água de Duque
a honra de oferecer essa doCU."llen- de Caxias, para atender a uma
tação a todos os meus Pares nes- popUlação de mais de 120 mil pesta casa e a sua ilustre Bancada soas ? Como poderia planejar,
da Imprensa.
criar, instalar e operar em ape-
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em quilowatts do que existia, suprindo 31 munlcipios, além da incorporação da Cia. Fôrça e Luz
lber-American.a, que fornece energia elétrica a 7 municiplos e 19 localidades da linha tronco norte
Fluminense ? Como fiscalizar, arrecadar, e controlar a vertiginosa
e crescente rece ta pública do Estado, que passou de 1 bilhão e
238 milhões de cruzeiros em 1954,
para 3 bilhões e 740 milhões de
cruzeiros em 1958, ou seja um
acréscimo de 300% ? Tôdas essas
atividades .e realizações, repito, geram encargos 'administrativos, justificando-se portanto, o preenchimento das vagas.
Fi-lo, porém, rigorosamente dentro .das posslbllldades do Tesouro
estadual, previstas em verbas orçamentár'as. Tais atos me pareceram justos, necessários, indispensáveis, ainda mais que dêle se benefiCiaram, em sua maior:a, antigos, competentes. dedicados e muitas vêzes esquecidos servidores públicos.
Essas realidades foram, entretanto, deturpadas pelos meus adversários politicas e pelo próprio
Govêrr.o que me sucedeu no Palácio
do In.gá, durante a campanha eleitoral, a fim de criar um falso clima de :nverdades e escândalo, objetlvando obscurecer a minha obra
administrativa.
A fim de defender-me, caminhei
para o julgamento, da praça pública; vis ite! vila por vila, ruas e
casas, e a verdade chegou ao povo.
Sr. Presidente. Persistindo ainda
certa confusão a respeito da situação econômlco-financelra em que
deixei o Estado do Rio, a 2 de julho de 1958, quero, ao ocupar pela
primeira vez a tribuna do Senado,
expôr e documentar os resultados
de m'nha gestão financeira, considerada quase que impar dentro da
Federação, naquela época.

Em focalizandO as finanças do

Estado, devo lembrar um fato
quase inédito: - o meu govêrno
reduziu impostos e taxas: -o Impôsto de «Transmissão ·- inter-vivos~>, baixou de 8,1% para 5, 6, e
7%, de acõrdo com o valor dos
Imóveis, reservada a taxa mais
baixa para as casas populares. Para as fábricas de tecidos foi decretada a isenção da taxa de exportação e igual medida foi adotada para o café exportado pelos
portos do Estado do Rio. O resultado imediato foi êste: a) grandes vendas de tecidos ao estrangeiro, oferecendo mais trabalho e
mais poder aquis:tivo aos operários; b) intensa movimentacão dos
portos de Nlterói e Angra dos Reis,
que de autarquias deficitárias passaram a dar lucro, pela primeira
vez.
Antes de apresentar algarismos,
peço vênia para salientar que o
meu Govêrno não recebeu qualquer
ajuda ou empréstimo de Bancos
Federais e Caixas EconOmicas.
Em praça pública, durante a
campanha, sempre pude proclamar,
orgulhosamente aos fluminenses
que o vultoso programa de realizações no Estado do Rio de Janeiro
era devido, exclusivamente, ao labor e ao esfOrço do próprio povo,
trabalhando, produzindo, recolhendo seus :mpostos - à única fonte de dinheiro de que dispúnhamos.
Pelos dados oficiais constantes dos
balanços gerais do Estado, já aprovados pelo Tribunal de Contas, ve- .
rlfica-se o que foi, na sua exata expressão, o gigantesco esfOrço
do meu Govêrno para· dar às finanças públicas uma situação sólida e capaz de atender às exigências do crescente desenvolvimento
da vida fluminense. Eis como se
apresentam os resultados financeiros dos anos de 1952 e 1958, compreendendo os per!odos de Govêrno do meu eminente antecessor e
da minha gestão, . esta a partir
de 1955:

,,
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Ano

)

1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958

Despesa
Realizada

Receita
Arrecadada

.

.

781. 761.732,50
971.868.650,70
1. 288.023.042,50
1. 751.148.313,90
2. 337 .184 .439,40
2. 854.723.918,70
3. 742.440.527,80

899.780. 998,40

1.129 .301. 897,70

1. 488.763. 963,20
1. 810.074. 453,90
2. 481. 350.332,30
3.150.123.590,00
3.634.728,70

Obs.: No quadro supra figuram
na coluna <despesa realizada~. as
importâncias efetivamente pagas
por exercido, cabendo acrescer.tar-se, em cada ano, a quantia correspondente a cResto a Pagar»
que atingiu a Cr$ 238.593.373,20, em
1958 ..Tendo-se verificado, nomesmo ano, um csuperavib de Cr$
107.711.800,10, o «deficib real do
exercfcio é de Cr$ 130.881.573,10,
ou seja de 3,38% .
Como se pode observar, as rendas d.o Tesouro fluminense subiram, nos quatros anos da minha
gestão, de um bilhão e 288 mi·
lhões de cruzeiros para três bilhões e 742 milhões de cruzeiros,
ou seja, como disse anteriormente, em cêrca de 300%, apresentando um fndfce de crescimento verdadeiramente inédito na história
da administração do Estado do
Rio e incomum em nosso Pais.
E apesar dos grandes encargos
com a realização do plano de obras
de 1958 antecipado de seis meses, em sua execuç!lo, providência sempre oportuna e proveitosa
em regimes inflacionários como é
o nosso, deixei em caixa, a 30 de
junho de 1958, a soma aproximada de 160 milhões de cruzeiros,
em dinheiro, depositada em diversos estabelecimentos bancários da
Capital e do Interior. Também na
Loteria do Estado, deixei nessa

',

Deficit

+

188.019.265,70
157,433.247,00
250.740.920,70
58.926.140,00
144.165.892,90
295.399.671,30
107.711.800,10

Percentual
s/a
despesa

+

13,11 %
13,94 %
20,11 %
3,37%
6,21%
10,48 %
2,97%

data, o encaixe em dinheiro de Cr$
4.295.217,00, depois de haver distribuido em solenidades públicas,
entre ma:s de 1.500 entidades, sediadas nos 60 mur.icipios, cêrca de
50 milhões de cruzeiros· E quanto
à Mordomia do Palácio, cumpre esclarecer que no primeiro semestre
de 1958 os gastos com a manutenção dêsses serviços atingiram
sõmente a cêrca de um milhão de
cruzeiros, uma vez que dois adi·
antamen.tos já autorizados, no total de 550 mil cruzeiros, foram
cancelados pelo meu substituto.
Apenas deixaram de ser pagas as
dividas referentes ao último mês
do semestre, que não excediam de
150 mil cruzeiros.
O Banco do Estado do Rio, em
janeiro de 1955, tinha o capital de
20 milhões de cruzeiros. Foi aumentado para 50 milhões e, posteriormente, autorizada a sua elevação para 200 milhões de cruze:ros.
Nenhuma divida subsistiu quanto
à legalidade dos avais concedidos
pelo Banco para execução de obras
públicas. Quero acentuar êsse detalhe esclarecendo que a própria
Diretoria do estabelecimento, constituida durante a campanha eleitoral, depois de haver levantado
certas dúvidas insidiosas a respeito, acabou reconhecendo, em
documento oficial, a legalidade e
a lisura dessas operações. Desejo,
também, ressaltar que, nessa épo-

-

es~-

ca, era tão fim1e o crédito do Banco do Estado que, em alguns contratos em moeda estrangeira, o seu
endOsso substituiu ao dos Bar.cos
do Govêrno Federal.
Dívidas:

Além disso, cabe salientar que,
ao assumir o Govêrn.o em 31 de
janeiro de 1955, a posição dos Cllmpromissos do Tesouro estadual
era a seguinte:
132. 985 .133,30
180.000.000,00

a) créditos adicionais transferidos
b) créditos especiais ........... .
c l restos a pagar de vários exerclclos ...... : . ........
d) de exercícios findos não consolidadas ............ ..
e) dos órgãos autónomos (DER,
COM. ETC.) ........... .
Diversas Obrigações <Divida Pública) .. ..
.. .. ..

785.880. 000,00

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

1. 499. 019. 923,10

Despesa Orçamentária Fixada . . .

1.598.676.807,80

Total Geral . . . . . . . .
Para uma arrecadação prevista,
na lei de meios daquele ano, em
Cr$ 1.359.353.412,90 - verifica-se
desde logo que a soma dos compromissos era superior ao àóbro da
própria Receita estimada para o
Exercido de 1953. E sõmente foi
possível obter o equilibrio financeiro, ao fim do período governamental, através de severos cortes nas Despesas e progressiva liquidação dêsses compromissos, o
que foi alcançado sem sacri:fic'o do
extenso plano de obras anteriormente mencionado, e do aumento
do :funcionalismo.
Em relação às cotas dos municípios, sa!)e o Senado que são rarissimos os Estados da Federação
que conseguiram pagá-las. Acredito que sõmente São Paulo, Rio
Grande do Sul e Estado do Rio satisfizeram em parte a êsse compromisso. No meu govêrno as cotas :foram atendidas parcialmente,
dentro das dotações votadas pela
Assembléia Legislativa. Os pagamentos em atraso, acumulados de
vários .governos, dificilmente serão
recuperados pelos mur.lciplos.
Sr. Presidente. Não desejava
alongar o meu discurso. Devia 11-

132.876 .171,90
97.278.617,90
170. 000. 000,00

3. 007. 696.730,90

mitar minhas considerações estritamente ao meu periodo de govêrno. Entretanto, Sr. Presidente, os
chocantes acontecimentos de Nlterói, que Impressionaram tôda a opinião pública do Pais, :me deixaram
consternado, em atonla. Ao povo de
minha terra, aos lares enlutados,
apresento do fundo d'alma, condolências as mais sentidas. Está,
por tudo isso, de novo obrigatõriamente, em tela o problema do
transporte R!o-Nlterói, a construção do túnel entre as duas Capitais.
Ao despedir-me em 2 de julho de
1958, do povo fluminer.se, disse-lhe
emocionado: «lastimo deixar o Govêrno sem ver iniciada, como sempre desejei, a construção do túnel
Rlo-Niteról. l!l a grande mágoa
que levo.
Não alcanço as razões que teriam motivado a ação retardadora
do Ministério da Viação, onde se
encontra retido o processo, há um
ano apesar das reiteradas solicitações a Sua Excelência o Ministro
Lúcio Melra, e quando, nesse processo, já se contém os pareceres
fina!s dos representantes do Estad'o do Rio e Distrito Federal.
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Na minha última mensagem à
Assembléia Legislativa, fiz transcrever o oficio que dirigira,· a 25
de novembro de 1957, ao titular da
Viação, e no qual fazia veemente apêlo no sentido de ter pronta
solução o processo, abrindo-se em
seguida, a concorrência para a
construção daquela !mpresc!ndlvel
obra pública.
Aos meus ilustres sucessores Togo de Barros, e, depois de 31 de
janeiro de 1959, ao vitorioso Governador Roberto Silveira, entrego
a tarefa que para mim foi árdua
e sem os desejados frutos, de Impor e de exigir do Govêrno Federal o exato cumprimento da lei
que determinou a construção do
túnel Rio-Niterói. Voltare!, Sr.
Presidente, ao assunto logo que tenha em mãos os dados técnicos necessários, Porque hoje, mais do
que nunca estou convencido de
que o simples início das obras do
túnel Rio-N:teról, venceria o prestígio do poderoso «Grupo Carreteiro», antes que estourasse a lamentável tragédia de Niteról.
Evitar-se-la, com essa providência que tanto me empolgou e empolga, que uma população ordeira e trabalhadora, fôsse exasperada até à violência. E a paz e
a tranqüllldade de um govêrno,
cheio de propósitos real zadores,
fôsse perturbada, como está acontecendo, em prejuízo do próprio
povo fluminense.
Estive, Sr. Presidente, no Palácio
do Ir.gá, com o Governador Roberto Silveira, e posso dar ao
Senado meu testemunho da perfeita e correta noç!lo de seus deveres quanto a manutenção da ordem
pública no Estado, objetivo final de
qualquer govêrno, em qualquer regime, em qualquer país do mundo.
Fui govêrno e conheço as dlflcul·
d,ades e os imponderáveis que
emergem de todos os lados, em horas difíceis como essas, que foram vividas do outro lado da Guanabara, e que surpreenderam em
sua faina de governante o Chefe
do Executivo fluminense. Sr. Presidente. A terra fluminense, que

teve grandes governantes, dos quais
se Ufana, cada um destacando-se
num plano de realizações, dentro
das posslb!Udades da época, prosseguirá próspera e feliz. Agora,
sob a gestão competente e operosa
do Governador Roberto Silveira,
está o Estado do Rio confiante e
seguro de um futuro promissor,
em harmonia com as legitimas aspJrações de seu nobre povo. (Muito bem I Muito bem I Palmas).

O SR. PRESIDENTE - Continua a hora do Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador
Otávio Mangabeira, por cess!lo
do nobre Senador Argemiro de Fi·
gueiredo, segundo orador inscrito.
O SR. OTAVIO MANGABEIRA
-(*)-Sr. Presidente, ontem, ausente que estive na primeira parte
da sessão, não pude associar-me pelo voto; hoje, que ocupo a tribuna,
quero associar-me pela palavra à
mensagem de pesar que o Senado
da República dirigiu aos Estados
Unidos pela morte de John Foster Dulles.
Nem foi senão em homenagem à
memór:a do grande cidadão que
adiei, de ontem para hoje, o pe·
queno discurso que venho profe•
rir.
O que uma Assembléia de homens públicos, como é êste Senado, tem a consagrar em Foster
Dulles, quaisquer que· sejam ou
possam ser as criticas às suas di·
retrizes na politica externa americana, é, sobretudo, o senso do
dever, que se sobrepõe ao próprio
instinto de conservação da vida; é
a inteireza, a rigidez, a imaculabilidade do caráter; é a fortaleza
da fé naquilo em que se ·crê; é,
em suma, o espírito de sacrifício,
predicados, Senhor Presidente, de
que êle foi paradigma e que pleno
direito lhe dão, acima das dlssen.çlles ou divergências, a que, morto,
o exaltem, comovidos, os seus contemporâneos. (Pausa) .
(* J

- Nilo foi revillo p•lo orador,
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que acontecimentos como aquêles
que bê. dias se passaram em Niterói, não podem deixar de ter a
devida repercussão entre os que
praticam a politica e lhe atribuem,
cotno sagrada e primordial, a fun.ção de velar pelo Pais.
Produziram-me, Senhores Senadores, os referidos acontecimentos,
algumas impressões, de que deduzo conce:tos que me disponho externar, para meditação dos brasileiros.
Isto que já entrou ou vai entrando no nosso vocabulário com o
nome de «quebra-quebra:., é, em
si mesmo, sintoma, onde quer que
ocorra, ou aconteça, de um ambiente de anormalidade, ·seja maior
ou menor, de acôrdo com as proporções de que o caso se reveste.
Vários quebra-quebras têm havido, nestes últimos tempos, no
Brasil, ora por uma, ora por outra razão, sendo, aUás, que em geral, existe, notõriamente, no Pais,
uma !:>ase de desconter.ta:mento,
que afora motivo outros, é resultante, particularmente, do alto custo
de vida.
Em Niteról, o fenômeno, dir-seia uma eXplosão, dada a subita·
neldade e violência com que se
manifestou. O povo, que já vinha
indignado em presença do que
ocorria no tocante ao serviço de
transporte entre a sua e esta cidade, parece que perdeu a paciência
e entrou a agir desarvoradamente.
· Afirma-se - e é muito de crer
- que elementos agitadores tenham interferido, insuflando as
paixões populares, Nunca, porém,
jamais teriam conseguido maiores
resultados se não houvesse atmosfera propicia a uma eclosão de tal
envergadura.
Não desejo entrar em pormenores, até por que os não conheço. Não pretendo examinar o episódio nlteroiense sob os vários pontos de vista a que porventura se
preste, que porventura comporte.
O que quero é frisar alguns pon-

tos, para os qua1s mvoco a atenção, sobretudo das classes dirigentes, em prlme:ro lugar os responsáveis pela dlrec;:ão da República, à
frente dêles, necessàrlamente, o
próprio Chefe de Estado.
Certa vez, no curso de um dos
periodos em que andei pelo estrangeiro fui ter à Espanha e, na
Espanha, a Sevilha. Ulm empregado do hotel em que tomei hospedagem saiu comigo a mostrarme a legendária cidade; e, no melo
da palestra, teve ocasião de referlr-se a cenas de loucura coletiva
de que fôra testemunha, no curso
de moVImentos populares que agitaram e ensangUentaram a. bela
capital da Andaluzia. Fêz-me, então, um comentário, que conservei
na memória, porque se me afigurou muito expressivo: o que mais
me espantava, dizia êle, não era
aquilo que se praticava; era que
aquilo fôsse praticado por esta
mesma gente que eu via todos os
dJas a trans'tar pelas ruas, sem
que r.unca pudesse imaginar fôsse
ela capaz de cometer desatinos daquela natureza.
Refletindo, Sr. Presidente, sôbre ~
os fatos de Niterói, à luz do depoimento do homem de Sevilha, tiro, nos têrmos seguintes, a moralidade do caso; não é bom que se
tenham Ilusões sôbre a conduta do
povo, sôbre os extremos a que
êle pode chegar quando, enchendo-se, até transbordar, a taça, que
se enche pouco a pouco - porque só se enche pouco a pouco do seu descontentamento, lhe acontece perder a cabeca.
A alucinacão é inev!tável. Inevitável e contagiosa. E o alucinado é mais ou menos o mesmo,
com pequena diferença, em tôda a
parte.
Quero, de passagem, como que
entre parêntesis, dizer que a Fõrca Federal - Exército, Marinha,
Aeronáutica - tem, entre os seus
encargos - nem pode ser de outro
modo - o de manter a ordem interna. Mas até por bem do seu
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Decorridos três ou quatro dias,
prestigio, sõmente, é claro, nos casos que a Constituição estabelece, generalizou-se a impressão de que
ou quando a manutenção da mesma o motim cresceria, e o Exército
ordem escapa à capacidade, legal não sairia dos quartéis .
O Govêrno demitiu-se.
ou material dos poderes locais .
O Corpo de Fuzileiros Navais é,
Paul Doumergue, que estava um
tanto afastado das atividades púsabldamente, entre r.ós, uma fôrça
benquista, mas temida. A multidão blicas, e gozava de grande simpafluminense não se amedrontou, en- tia, foi convidado a organiZar o
tretanto, diante dos fuzileiros . Gabinete. Organizou-o, e a paz
Reagiu a pau e a pedra. E os fu- reinou na República.
zileiros, depois de uma breve ação,
Moralidade do caso: erram ou
de que resultaram, infelizmente
se enganam, profundamente, os
mortos e fer:dos, preferiram desis- governos, quando, perm.tindo se
tir, visto que lhes não era licito acumulem abusos de tOda ordem,
dizimar à bala, à metralha, a torto confiam demasiado no apoio, que a
e a direito, um povo que, se se lei lhes garante, da fôrça mateinsurgiu contra a ordem, foi por- rial.
que se cansou da deso1·dem que o
A aplicação do que acabo de dizer à atualldade brasileira, não é
abuso Inveterado representa,
Moralidade do caso: coisa é mui- m ster que a faça; cada um a fará
to perigosa lançar tropa contra o por si mesmo, como melhor enten·
povo, quando a causa que move o der na sua sabedoria.
Pelo que se passou em Niterói,
povo, e o leva a enfurecer-se, tem
fundamentos morais.
é de bom aviso, se Imagine, não
Outra fe:ta, achaVa-'l'IJe em Pa- por simples desfastio, mas preven. ris. Foi em 1934. Descobriu-se ou do para prover, o que pode ocorse apurou que um russo, um aven- rer, por exemplo, nesta Capital ou
tureiro, em suma, um ladrão inter- em S. Paulo - para aludir tão sõnacional, fazia grandes negócios à mente às nossas duas principais
sombra de .figurões da situação do- metrópoles - no dia em que o
minante, Estava no poder o Par- custo de vida, tomando-se lntole·
tido Radical Socialista. Presidia o rável, o que leve o povo à rua seja
·
Gab:nete, isto é, o Conselho de Mi- a fome ou o deslmlprêgo,
Não af' rmo que isto se ~. mas
nistros, vale dizer o Govêrno, em
. regime parlamentar, um dos seus admito que se venha a dar .
As vêzes incluo em discursos,
homens de maior destaque, Chauaproveitando a oportunidade, algutemps, Ca!mlle C'hautemps.
O escândalo abalou profunda- . ma frase ou opinião que tenha
, mente a oplnUlo do pais. O povo emitido anterlorn!ente em entre·
saiu à rua, e desfilou, várias vêzes vista. Assim, na minha última ora- eu Vi - em verdadeiro estado ção, primeira, aliás, que proferi
de moti:m, até o Palais Bourbon, nesta Casa, inclui a referente ·ao
sede da Câmara dos Deputados, jôgo do «perde-ganha», 1m1 que
exigindo que o Gabinete pedisse tende a tornar-se, entre nós, a
luta pela conquista do poder.
·demissão.
Hoje, recordo uma outra. «Nunca
O Gabinete não se submeteu.
vi
armar-se, tão metódica e sis·
Apelou para o Parlamento, e êste,
Câmara e Senado, pelas suas maio- tcmàticamente, uma fogueira, para
rias, ratificou-lhe. sua confiança. nela lançar-se um pais, como se
Estava, pois,. o Govêrno, juridi· está fazendo no Brasil:.:> .
Não convido ao desânimo, ou ao
camente firme.
pânico, senão a uma consciência
O povo, porém, prosseguiu.
Vi os conflitos nas ruas entre a esclarecida dos fatos. Não falo da
lamúria para o chôro. Falo de··uma
policia e a massa popular.

...
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tribuna de civismo para a fé que "Até que enfim vamos derrotar
o civismo me inspira.
essa gente» . Dentro de poucas seNão sou, Senhores Senadores
manas, a França estava ocupada.
Sr. Presidente, o Govêrno não
alarmista: não sou, sequer, pessi~
mista. Meu pessimismo é o do mé- está prestando à situação do Pais
dico que, examinando e observan- a atenção a que ela se impõe. Se
do o doente, diz, nos devidos têr- o Sr. Presidente da República tomos, à famíl'a, que o estado do masse a peito o problema da capaciente inspir.a cuidados, e ten- restia da vida como o mesmo afã
derá a agravar-se, se assistência com que se tem dedicado ao que
chama «as suas metas», as condideVida !lu! não fôr prestada.
ções,
a esta hora, seriam muito
O juizo que formo do Brasil é
de um organismo robusto, viçoso, outras. PreVina-se, entretanto, Sua
florescente, que paga, naturalmen- Excelência !
Não sei, Sr. Presidente, se tenho
te, o seu tributo às conseqüências e repercussões da fase de evo- a sensibll:dade exacerbada - é
lução que está vivendo. Não vai possfvel que a tenha ! Digo, porém,
daf, entretanto, que nêle impune- o que sinto. Estou no dever de
mente se Inoculem toxinas de vá- dizê-lo, por lealdade ao Pais. O
rias ordens, que ihe afetem, lhe que sinto, nitidamente, é que em
prejudiquem, lhe sacrifiquem a baixo do chão que p'samos, pólsaúde.
vora se vai acumulando. Na compoO otimismo é uma grande fOrça, sição dessa pólvora, entram diversobretudo nos homens do govêr- sos ingredientes: confusão politica,
no; mas o otimismo consciente, não dissenções militares, inquietação
o daquele individuo que, vendo ao dos espíritos, descontentamento
longe uma casa a pegar fogo, se geral. Há um, porém, que é o mais
admirou de como se achava a casa perigoso de todos. Chama-se custo
tão bem iluminada. Confundia in- de vida.
cêndio com iluminação.
Pode o Presidente dll República
· Otimistas que tais, eu os conhe- cometer a grande Imprudência de,
tomando em atenção o problema,
ço. Eu os vi, em 1930, a mostrar,
por a mais b, que a revolução não nllo lhe dar, todavia, a prioridade,
viria; e, quando velo, zombavam a alta prioridade que lhe cabe.
Não confie demais na sua estrédo movimento, que, todavia, dentro
de alguns dias, punha abaixo o Ia. Que êle a tem, não há dúviGovêrr.o e o regime. Eu os vi, em da. Vindo da planicle, sózlnho, a
1937, a dizer que era utopia ·pen- pé, fêz a escalada da montanha.
sar em golpe de Estado, para con- Dizem que um de seus esportes
pred'letos é justamente o da dantinuismo no poder.
ça. EVite, porém, incidir naquela
O Sr. Getúlio Vargas deve tê-los
visto, em 1945 e em 1954, quando velha e conhecida história da danlhe iriam d~zer que tudo se pas- ça no convés, enquanto ·a água
saria muito bem, e a situação es- vai Invadindo os porões. (Muito
tava firme. Eu os vi, ainda há bem; muito bem I Palmtl8. O orapouco, em 1955, quando julgavam dor ~ viVIJlfllente cumprimentado) .
que o caso do Ministério da Guerra
O SR. PNI:SIDENTE - Conti-'
não teria maiores conseqüências.
nua
a hora do Expediente.
Eu vi, durante a minha estada em
Tem
palavra o nobre Senador
Biarritz. um otimista, um ,gene- Coimbraa Bueno,
terceiro orador insral .francês, Idoso;· na reserva, h'o• crito·
mem, aliás, multo simpático. No
dia em que teve inicio a invasão
O SR. COIMBRA BUENO- Sr.
alemã, ergueu as mãos para o céu: Presidente, desisto da palavra.

1,\

•••
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O SR. PRESIDENTE- Tem a
paravra o nobre Senador lJno de
Mattos, quarto orador inscrito.
(Pausa).
Sua Excelência não' se encontra
presente.
Finda a hora do Expediente
passa-se à
ORDEM DO DIA

Discussão única do Projeto

da Le$ da aamara n.0 11, de
1959, que autoriza o Poder Exe-

cutivo a abrir, pelo .MiniBtério
da Viação e Obras Públicas, o

crédito eBpeCial de Cruzeiros

20.000.000,00, destinado à reconstruçiío da barragem do
Batatan, em. Biío Lufa, Estado
do Maramhã.o; tendo Parecer

Fcworável, sob n. 0 184, de 1959,
da Comissão de Finanças.

O SR. PRESIDENTE -Em dis·
cussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei a discussão. <Pau-

sá).

t

Está. encerrada.
Os Senhores Senadores que
aprova:m o projeto, queiram permanecer sentados. ( Pauaa) .
Está aprovado.
~ o seguinte o projeto aprovado, que vai à sanção:
PROJETO DE LEI DA C.l'MARA

N, o 11, de 1959
(N.o 179·B, de 1955, na Câmara

dos Deputados)

Autoriza o Poder Executivo

a abrir, 'IJ6lo MiniBtdrio da Via-

t;llo e Obras PúbZicas, o crédito
especial de Or$ 20.000.000,00
destiMào à reconstrução da
barragem de Batatan, em São
Lufa, Estado do Maranhllo.
O Congresso Nacional descreta:
Art. 1.0- ~ o Poder Executivo
autorizado a abrir, ·Pelo Ministério
da Viação e Obras Públicas, o cré-

dito especial de Cr$ 20.000. 000,00
(vinte milhões de cruzeiros), dest>
nados à reconstrução da baragem
de Batatan, em Silo Luis, Estado
do Maranhão.
Art. 2.0 - As obras de reconstrução da barragem de Batatan serão executadas pelo Departamento 'Nacional de Obras de Saneamento, em cooperação com o GoVêroo do Estado do Maranhão.
Art. 3.0 - A aplicação do crédito, de que trata o art. 1.0 , compreenderá os estudos necessários e
projeto da nova obra ou aperfeiçoamento da parte não destruída,
demolição da parte que se fizer ne·
cessária e reconstrução da barragem, inclusive aquisição de equipamento.
Art. 4.o - Esta lei entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 5.0 - Revogam-se as disposic;:ões em contrário.

DiBcusaão única do Projeto
de Resolução n.o 7, de 1959,
q11.e SUB'/)611de a wecução 'JIGT·
cíal da Lei n.0 2,456, de 30 de
dezembro de 1956, do· Estado
de B4o PaUlo (projeto oferecido 'J)ela Oomiss4o de Oonsti-

tuiçiío e Justiça em seu Pare•
cer n.0 149, de 1959, tendo IIJOto
em separado do Betthor Sena-

,aor Attílio

VWa.cqua.) .

O SR. PRESIDENTE- Sõbre a
mesa requerimento que vai ser
lido.
É lido e aprovado o seguinte
RlllQUI!lRilWlNTO

N.o 128, de 1959
Nos toêrmos dos artigos 212, letra
Z, e 274, letra b, .do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Resolução
n.0 7, de 1959, a fim de ser feita
na sessão de 5 de junho próximo.

Sala das Sess6es, em 27 de maio
de 1959. - Mmon Carrvpos.
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O SR. PRESIDENTE - Em virtude da d.ellberaçlío do Plenário, o
Projeto de Resolução é retirada da
Ordem do Dia, a fim de ser apreciado na sessão de 5 de jur.ho próximo.
Tem a palavra o nobre Senador Gilberto Marinho, orador inscrito para esta oportunidade.
O Sr. Senador GiZberto Marinho pron!UICia discurso que,
entregue à revisão do orador,
será posteriormente publicado.

O SR. PRESIDENTE - Não há
outro orador inscrito.
Nada mais havendo que tratar,
vou enceiTar a sessão. Designo
. para a próxima, a 29 do corrente,
a seguinte
ORDEM DO DIA
1 - Votação em discussão ún'ca
do Projeto de Lei da Câmara n.O
117, de 1958, que concede o auxilio de Cr$ 800.000,00 à Casa do Es.tudante do .Brasil, para amortiza. çAo de sua divida com o Instituto
. de Aposentadoria e Penslies dos
. ComercJ6rJos, tendo
Pareceres:
- da Comissão de Constituição e
Justiça.
· n.o 180-58 - favor6vel à emenlidade do projeto;
L.'[.

.;._, ·-.. - . . ...

n.0 179-58 - pela constitucionalidade das Emendas ns. 1-C e 2.
Da Comissão de Finanças:
n.o 460-58 - favorável ao projeto com a Emenda que oferece,
sob n,o 1-C;
n. 0 180·58 - favorável à emenda n.0 2, de Plenário com voto em
separado do Sr. Senador Franc:sco Gallottl.
2 - Discussão única do Projeto de Le\ da Câmara n.0 222, de
1958, QUE' autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da
Educação e Cultura, o crédito especial de •Cr$ 15.000.000,00 para
atender despesas com as novas instalaçlies do Colégio Pedro II Internato, tendo
.
Parecer Favorável, sob n.0 183,
de 1959, da Comlsslo de Finanças.
3 - o; scusslío única do Projeto
de Resolução n.o 19, de 1957, que
suspende a execução da Lei n.0
2.970, de 24 de novembro de 1956,
visto hav~r sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal f projeto oferecido ·pela Comissão de C'onstituiçlio e Justiça
em seu Parecer n.o 563, de 1957).
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 15
horas e 45 minutos.

34. a Sessão da 1. a Sessão Legislativa, da 4. a Legislatura,
em 29 de maio de 1959
PRESID~CIA

DO SENHOR FILINTO M'VLLER

As 14 horas e 30 minutos, achamse presentes os Srs. Senadores:
Mourão Vieira.
cunha Mello.
Vivaldo Lima.
Zacharilllll de Assumpção.
Victorino Freire.
Sebastião Archer.
Eugênio de Barros.
Leónidas Mello.
João Mendes.
Joaquim Parente.
Fausto Cabral.
Fernandes Távora.
Menezes Plmentel.
Sérgio Marinho.
Reglnaldo Fernandes.
Argemiro de Figueiredo.
Ruy Carneiro.
Novaes Fmlo.
Jarbas Maranhão.
Sarros carvalho.
Rui Palmeira. .
Silvestre Pérlcles.
Lourlval Fontes.
Jorge Maynard.
Herlbaldo Vieira.
Ovfdlo Teixeira.
Lima Teixeira.
Otávio Mangabelra.
Attillo 'Vivacqua.
Ary Vlanna,
Jefferson de Aguiar.
Paulo Fernandes.
Arlindo Rodrigues.
Miguel Couto.
Calado de Castro.
Gilberto Marlnho.
Benedlcto IV'alladares.
Lima Guimarães.
Milton Campos.
Llno de Mattos.
Pedro Ludovico.
\

'

Coimbra !Bueno.
Ta·ciano de Mello.
João Villasbôas.
Filinto Müller.
Fernando Corrêa.
Alô Guimarães.
Gaspar Velloso.
Souza Naves.
Francisco Gallotti.
Daniel Krieger.
Mem de Sá.
Guido Mondin. - (53).
O SR. PRESIDENTE - A llsta
de .presença acusa o comparecimento de 53 Srs. Senadores.
Havendo número legal, está aberta a sessão.
Vai ser lida a Ata.

o Sr. Terceiro Secretário, ser-

vindo de 2.o, procede à leitura
da Ata da sessllo anterior, que,
posta em discussão, é sem debate aprovada.
Sr. Primeiro Secretário dá
conta do segutnte

o

EXÕPEDIENTE
PARECER

N,O 188, de 1959
Da Comfssllo de Servtço Pú·
blico ctvtl, s6bre o Projeto de
. Lei da C4mara n.o 3.855-B, (no

Senado n.0 187, de 1958), que

Í111i8tttut concurso de titulas pa.
ra provimento dos cargos de
médico do quadro do Hospital
Alcides Carneiro, em Campina
Grande, no Estado da Parafba.

Relator: Sr. Joaquim Parente.
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presente projeto, da Câmara. la sua aprovação nos têrmos da
dos Deputados, institui o concurso seguinte emenda:
de titulas para provimento de car·
EMENDA DE 1\EDAÇÃO
gos de médico do quadro do Bos·
pita! Alcides Carneiro, em Campi·
Ao art. 2.o.
na Grande, Estado da Paraíba..
Onde se lê "Instituto de AposenPara isso, é .o Instituto de Previ· tadoria e Pensões dos Servidores do
dência e Assistência dos Servido· Estado" redija-se "Instituto de Preres do Estado obrigado, pelo seu vidência e Assistência. dos servido·
órgão competente, a baixar no pra- res do Estado".
zo máximo de 60 (sessenta. dias),
Sala das Comissões, em 25 de
instruções necessárias à reallzação
maio de 1959. - Daniel Krleger,
do citado concurso (art. 20).
Presidente. - Joaquim Parente,
Preliminarmente, consigne-se des- Relator. - Jarbas Maranhllo. de logo, o lapso que apresenta o
artigo 2.o do projeto, referindo-se, Mem de Sá. - Caiado de Castro.
de modo explicito ao Instituto de
PARECEIIES
Previdência e Assistência dos Ser·
Ns. 187 e 188, de 1959
vidores do Estado <IPASE), como
"Instituto de Aposentadoria e Pen·
N.0 187, de 1959
sões dos Servidores do Esta.do"
quando, de fato, a.quêle Instituto
Da Comissão de Legislação
não cogita de aposentadoria, nem
Soc!al, sôbre as emendas tle
a sua sigla, assim, deve ser inter·
Plenário ao Projeto de Let do
Senado n.0 34, de 1955, que respretada.
0
tabelece privilégios das Cai:tas
O P.quívoco constante do art. 2.
Económicas
Federais e dá oupOderá ser repara.do através de sim·
tras
provtdêncfas.
ples emenda ·de redação, ficando,
dêsse modo, protegida a tramitaRelator: Sr. Lametra Bittencourt.
çã.o normal do projeto.
A requerimento do nobre SenaNo que respeita ao mérito da
dor
Júlio Leite vem a esta Comisproposição, isto é, à. instituição d~
sãp.
para efeito de parecer sôbre
concurso de títulos para preenchi·
tres
de segunda discusmento de cargos públitros, seja na. são, oemendas,
Projeto
de
Lei do Senado n. 0
administração centralizada, seja 34, ainda de 1&55,
que restabelece
na autárquica, os exemplos são nu- vários privilégios dars Caixas Ecomerosos, bastando citar, como ilus- nômicas.
·
tração, ars Leis ns. 2 .123·53 (que
Vale esclarecer que, jã. agora, em
manda efetivar procuradores inte- segunda discussão, graças à rejei·
rinos das autarquias mediante con- ção e conseqüente exclusão, em pri·
curso de titulas); 1.142, de 1950 (re. melra discussão, dos artigos 1.o, 2.o,
gula o preenchimento de cargos 3. 0 e 4.0 da proposição originária,
técnicos do Ministério da Agricul- o projeto em tela reduzido a dois
tura); 1. 599;52 (que estabelece o artigos, limita-se a. autorizar as Caiconcurso de títulos para. o preen· xas Económicas Federais, a operar
chlmento de cargos de médico da em seguro de renda imob11lária de
hipotecários que teDelegacia do Trabalho no Estado empréstimos
nham concedido ou venham a con.
de São Paulo) .
ceder.
Desta sorte, verifica-se que o prc·
·As emendas de Plenário, sôbre
sente projeto atende à praxe ad· as quais somos chama.dos a nos proministrativa e concordar com os pre· nunciar, limitam-se a alterar a re·
ceitos básicos da Lei n.0 1. 711, de dação do projeto, dispondo sõbre o
28 de outubro de 1952, opinamos pe· funcionamento do seguro em causa;

l

'

l'
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Nem a proposição prineipal, nem
as emenda.s, pelo visto, interessam
à competência especifica desta comissão, cujas atribuições estão claras e expressamente fixadas no art.
66 do Regimento, entre os quais
não se Incluem, de nenhum modo,
a matéria em discussão.
Somos, a.ssim, por que esta Comissão nada tenha a opinar sôbre
as emendas submetidas ao seu pronunciamento.
É o nosso parecer.

Redija-se o § 2. 0 do art. 1,0 da
seguinte maneira:
Art. 1.0 ••••••••••••••••••••••••
§ 2. 0 Nas operações de seguros
de que cogita o presente a.rtlgo as
Caixas Econômicas Federais ficarão sujeitas ao regime do Decretolei n. 0 2.063, de 7 de março de 1940,
submetendo-se à fiscalização do Departamento Nacional de Seguros
Privados e Ca.pitallzação, de cuja
aprovação prévia dependem os seus
planos técnicos.

Sala das Comissões, em 4 de julho de 1958.'- Lino de Mattos, Presidente. - Lameira Btttencourt,
Relator. - Sylvto Curvo. - Wal-

Justificação

demar Santos. -João Arruda. Arlindo Rodrigues.
EMENDAS DE PLENÁRIO

N',O 1

Suprima-se no § 1.o do art. 1.0 a
expressão final: "desde que esta
morte ocorra três anos após o pagamento do primeiro prêmio do
seguro". - Lima Guimarães. Mourão Vieira. - Rui Palmeira.
- Daniel Krleger. - Kerginaldo
Cavalcantt. -Moura Andrade. Gomes de Oliveira. - Lima Teixeira.
J!lstttfcaçáo

'·

O projeto concede à Caixa Econômica. Federal a faculdade de operar em seguro de renda imobiliária. Esta operação deve ter as mesmas características e condições das
demais companheiras que operam
naquela. espêcie de seguro. Não exigem as companhias Seguradoras
êste longo período de carêncla. A
Caixa Econômlca Federal deve obedecer a mesma norma.
Lima

GutmarBes.
N,O 2

Restabelece privilégio das
Caixas Económicas Federais e
dá outras providências.

São óbvias as razões desta emenda. Sua justificação, por isso, não
demanda largas expla.nações.
As operações de seguro de renda imobiliária são de .caráter eminentemente privado, submetidas a
um regime legal próprio e à fiscalização especializada. de um órgão
técnico da administração pública,
especificamente criado pa.ra êsse
fim.
Por sua própria natureza juridi·
ca, a. operação de seguro, que é
realizada através de um contrato
de características especiais, carece
de um regime legal que lhe seja
atinente.
.
As sociedades de seguro estão,
hoje, sujeita.s ao regime do Decretolei n.o 2. 063, de 7 de março de 1940.
Mas as Caixas Econômicas Federais, que têm personalidade juridlca diversa e objetivos sociais que
não abrangem o exercício da ati·
vlda.de seguradora, para a tal ati·
vldade se dedicarem carecem de lei
que, não apenas lhes dê autoriza·
ção, mas também lhes fixe o regime legal indispensável para o exercício dessa ativldade.
Emenda o presente projeto legis·
l111tivo de maneira . a fazê-lo regula·
mentar as operações de seguros au·
torizados, seria fastidioso, além de
desnecessário.
Havendo um diploma legal - o
Decreto-lei n.o 2.063, de 1940 que dispõe acertadamente sôbre a
matéria., seria mais próprio e aconselhável sujeitas as Caixas Econô·
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micas Federais ao regime daquele
estatuto legal.
Pelos mesmos motivos, impõe.se
sujeitar as Caixas Económicas Federais à fiscalização do Departa·
mento Nacional de Seguros Privados e Capitalização, órgão técnico
do .(]()vêrno especializado em questões de seguros privados.
Diante do exposto, estamos absolutamente convencidos· de que a
presente emenda contará com e
aprovação desta Casa.
Sala das Sessões, em 9 de outubro de 1956. - Oth:on Miider.
N. 0 3

Acrescente-se no final do § 3.o
do art. 1.0, o seguinte:
" ... podendo fazê-lo na própria
caixe Económica ou em instituição
privada, à sua escolha".
Justittcaçli,o

Como está redigido o § 3.o do
artigo 1.0 , a autoridade incumbida
de interpretá-lo, poderá supor que
o hipotecante tem a facUldade de
fazer ou não o seguro de renda
imoblllárll!l, mas se o fizer estará
obrigado a realizá-lo na própria
Caixa Económica, que lhe concedeu
o empréstimo. Ora. isto não é evl·
dentemente a intenção do legislador. O desejo dêste é o de dar ao
hipotecante plena liberdade de fa.zer ou não êsse seguro e de fazê-lo
na Caixa Económica ou em companhia privada, conforme seu interêsse. O seguro de vida- que outro não é o chamado de "Renda
Imoblllária." - não pode ser obrl·
gatório. É uma questão de confiança para o segurado, e assim
sendo, deve ficar à sua escolha. A
lei não pode forçar ninguém a preferir uma determinada a.utarquia,
quando há numerosas compallihias
de seguro privadas que estão devidamente autorizadas pelo Govêrno
a realizar 111 mesma operação, quase sempre em condições mais fa·
voráveis ao hlpotecante do que as
próprias Caixas Económicas.
sala das Sessões, 9 de outubro
de 1956. - Othon Miider,

N.o 188, de 1959
Da Comtssli,o de Economia,
sôbre o Projeto de Let do Se.
nado n.0 34, de 1955.

Relator: Sr. Lino de MattOB.
Nos têrmos da redação para segunda dis<russão, o presente projeto encerra providência justa,
apenas autorizando a. realização,
pelas Caixas Económicas Federais,
do seguro de renda imoblllária, pa.
ra Jlquddaçáo de divida, por· morte
do devedor hipotecário, a exemplo
do que vem fi!IZendo o Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado.
Em Plenário, a proposição recebeu três emendas, que a seguir examinamos.
A primetra emenda suprime, no
§ 1.o do art. 1.0 , a expressão final:
"desde que essa morte ocorra 3
(três) anos a.pós o pagamento do
primeiro prêmio de seguro".
O autor da emenda pondera que
a modalidade de seguro prevista
no in'Ciso citado deve ter caracterfstlc'as e condições idênticas às
que prevalecem nas compa.nhias
particulares que a adotam, e estas
não exigem tão dilatado perfodo de
carência.
A emenda foi acolhida pela Comissão de Constituição e Justiça.,
mas rejeitada pela Comissão de Finanças, sob o duplo fundamento de
que, aceita a supressão proposta, a
definição .contida no § 1.o do art.
1.0 se tornaria desnecessária, e de
que "a lei não deve fixar perfodo ·
de carência nem dlspensá-108, pois
exigências dessa natureza. devem
ficar a critério da Instituição seguradora, sem destoar dos pla.nos
técnicos de seguro, sujeitas à fiscalização do órgão federal competente. Por tal motivo, a Comissão em
aprêço ofereceu subemenda no sentido de suprimir-se todo o § 1.o do
artigo 1.0 • Também é êste o nosso
parecer pelas mesmas ri!IZões aci·
ma transcritas.

..,
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art. 1,0 da seguinte forma:
"Nas operações de ·seguros de
que cogita o presente artigo, as Cal.
XlhS Económicas Federais ficarão
sujeitas ao regime do Decreto-lei n.o
2. 063, de 7 de março de 1940, submetendo-se à flscallzação do De·
partamento Nacional de Seguros
Privados e Capltallzação, de cuja
aprovação dependem os seus pla.nos técnicos.
Justificando-a, o Autor da emenda aduz que as operações de renda imoblllá.rla são de cará.ter prl·
vado, submetidas a um regime legal próprio e à fisca.Ilzação espe.
ciallzada de um órgão técnico da
administração pública, criada eom
essa finalidade.
As Comissões de Justiça e de FI·
nanças opinaram favoràvelmente,
tendo em vista que a emenda evl·
ta que a Caixa Económica venha a
ter uma posição de privilégio lnjustificável e, ao mesmo tempo, resguarda a. unidade que deve existir
no sistema legal relativo à maté.
ria. Entretanto para tornar efetlva a medida constante do § 2.0 do
projeto, ofereceu a primeira Comls·
são a Subemenda constante do
parágrafo 2. 0 , n. 0 1, ao fim da
Emenda. n.0 2, com os seguintes di·
zeres : ... "que serão também sub·
metidos à aprovação do Conselho
Superior das Caixas Económicas Fe·
derais". A Comissão de Finanças
perfilhou-a e assim o faremos nós.
A terceira emenda acrescenta,
no final do § 3.0 do art. 1.0 , o seguinte:
.. ,"podendo fazê-lo na própria
Caixa Económica ou em lnstltulção
privada, à sua escolha". o Autor
da emenda considera que o seguro
de renda Imobiliária não pode ser
obrigatório, e, portanto, dado o seu
cará.ter facultativo, o segurado deve ter a liberdade de fazê-lo onde
bem entenda - na Caixa Económica ou em qualquer companhia prl·
vada.
Estamos de acõrdo com a modi·
flcação proposta.

\

Assim, opinamos favoràvelmente
ao projeto e às emendas, com as
subemendas das Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.
Sala das Comissões, cm 20 de
maio de 1959. - Ary Vianna, Presidente. - Lino de Mattos, Relator. - Jefferson de Aguiar.
Joaquim Parente. - Taciano de
Mello. -Leónidas Mello.
PARECZR

N.o 189, de 1959
Da Comissão de Economia,
sôbre o Projeto de Lei da C4·
mara n.o 2.46fl..D, de 1952, (no
senado, 40-57) que fixa normtu
para a classificação e a padro·
ntzaçllo dos produtos alimentares e das matérias-primas de
origem vegetal ou animal e
seus subprodutos de valor eco·
nômico, revoga o Decreto-lei
n.0 334, de 15 de março de 1938,
e dá outras provtdências.

Relator: Sr. Lima Teixeira.
Em virtude da aprovação do Re·
querlmento n.O 95, de 14 de maio
de 1959, retorna o Projeto n.0 40·57
a esta Comissão, para novo exame.
O projeto referido vem de ser
considerado pelo Sr. Mllilstro da
Agricultura como desatuallzado e,
conseqüentemente, inoportuna a
sua transformação em lei. Sua Ex·
celêncla, no expediente de referên·
ela GM-276, de· 15·4-59, dando cumprimento ll. diligência requerida pelo llustre Senador Lima Guimarães,
salienta que a proposição foi apresentada no ano de 1952, isto é, há
sete anos, quRndo a ,..,n.luntura
econômlca do Pais multo diferia da
a tua!.
Afirma o Titular daquele Ministério:

"Se oportunidade teria tido
então, o mesmo não ocorrerá
hoje, visto que, modificadas as
condições da politica econômi·
ca no decurso de mais de um
lustre, fenômeno peculiar nas
fases de transição por que pas-
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êle sua manifesta objetlvidade".
Quando ra.zões outras não hou·
vesse, bastaria a elevação da taxa
de serviços para 3% sôbre o valor
·do produto para justificar a rejeição do projeto em foco, em fa.ce
do Impacto direto sôbre os preços
dos produtos primários exportáveis.
A taxa estipulada viria aumen·
tar em multo as vigentes, estabele-0
cidas pelo art. 1.0 do Decreto n.
38.860, de 13·3-56, que regulamenta
o disposto no art. 5.o do Decretolei n.o 324, de 15·3-38, e cuja redar
ção se segue:
Art. 1.o As taxas dos ~rviços de
Classificação e Fiscalização da exportação dos produtos agricolas, pecuários e residuos de valor econômiC'o padronizados ou não, serão
cobràdos sóbre o valor médio da.
mercadoria nos postos de embarque observada a seguinte tabela:
a) para classificação . . . . 0,17%
b) para. fiscalização de produtos não pradonlzados 0,08%
c) para fiscalização de pro·
dutos não padronizados 0,08%
d) para arbitragem . . . . . . 0,20%
A apllca.ção dêsse dispositivo legal Incide sôbre os nossos produtos, quando destinados ao exterior,
segundo os casos abaixo, nas seguintes percentagens:
Produtos padronizados . . . 0,32%
Produtos não padronizados 0,25%
Produtos de circulação ln·
·tema . . . . . . . . . . . . . . . . 0,17%
Assim, teria.mos, com a aprova·
ção do projeto os seguintes incrementos nessas taxas ad valorem:
2,68% para os produtos padronizados.
2, 75% para os produtos não padronizados.
2.83% para os produtos de circulação Interna..
Atendendo-se para o valor da nossa exportação, desprezado o volume do consumo interno por falta
de dados positivos, e tão só quanto
aos produtos .pã.dronlzados, o au-

menta decorrente da elevação da
dita taxa seria considerável. Senão
vejamos. Em 1957, o valor global
dos produtos primários exportados,
atingiu 54 bilhões de cruzeiros, proporcionando uma arrecadação de
172,8 milhões de cruzeiros (0,32%
de 54 bilhões de cruzeiros) na alu·
dlda. taxa de classificação e fisc-alização. Se essa taxa fôr aumentada para 3%, os exportadores terão
de pagar 1. 620 milhões de cruzei·
r os (3 o/o de 54 bilhões), ou sejam
9,37 vêzes mais.
No caso particula.r do cacau,
principal sustentáculo da economia
do Estado que tenho a honra de
representar, os exportadores do pro·
duto em tela, teriam que desembol·
sar, a mais, cêrca de 270 milhões
de cruzeiros, sangria esta intolerá·
vel para uma unidade federativa já
tão sacrificada pela politica cambial vigente.
Por todos êstes motivos e tendo
em vista, sobretudo, o pronunciamento categórico contra a proposição, por parte do titular do Ministério a que incumbe privativamente classificar e fiscalizar as exportações de produtos agricolas, sou
pela rejeição do projeto.
Sala. das Comissões, em 27 de
maio de 1959. - Ary Vianna, Presidente. ~Lima Tetxelra, Relator.
- Fernandes Távora. - Jefferson
de Aguiar - Eughlto de Barros.

PARECER
N.0 190, de .1959
Da Comísslf.o àe Finanças, sôbre o Projeto àe Lel da C4mara
n.O 4.803, de 1959 (no Senado n.o
17-59), que abre ao Poder Le·
gislativo, CO.mara dos Deputados e Senado Federal, os créditos especiais de Cr$ 44.000.000,00
e Cr$ 21.080.080,50 respectivamente, para pagamento de ajuda ile custo, abono, diferença
àe vencimentos e gratittcaçlf.o
adicional.

Relator: Sr. Daniel Krieger,
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-647Abre o presente projeto, ao Po·
der Legislativo, dois créditos especiais: um, de Cr$· 44.000.000,00
(quarenta e quatro lnilhões de cru·
zeiros) e outro de Cr$ 21.080.080,50
(vinte e um milhões oitenta mil e
oitenta cruzeiros e cinqüenta cen·
tavos).
O primeiro, em favor à Câmara
dos Deputados, visa a atender as
seguintes despesas:
a) ajuda de custo a.os Senho·
res Deputados, relativa à convoca·
ção extraordinária do Congresso
Nacional, feita pelo Senhor Presidente da República, a partir de 16
de dezembro do a.no próximo findo
- Cr$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de cruzeiros) ;
b) abono dos seus funcionários,
na forma do concedido pela Lei n.o
3. 531, de 19 de janeiro de 1959 Cr$ 30.000.000,00 (trinta mllhões
de ·cruzeiros) .
O outro crédito é para o Senado
e destina-se aos seguintes paga.
mentos.
a) abono aos seus funcionários,
na forma da Lei n. 0 3.531, de 19 de
janeiro de 1959- Cr$ 18.923.400,00
(dezoito mllhões e novecentos e vinte e três mli e quatrocentos cruzei·
ros);
b) diferença de vencimentos Cr$ 1.797.715,90 (urm milhão, setecentos e noventa e sete mil, setecentos e quinze cruzeiros e noventa
centavos>;
c) gratificação adicional por
tempo de serviço -- Cr$ 358. 964,60
(trezentos e cinqüenta e oito mli
novecentos e sessenta e quatro cruzeiros e sessenta centavos) .
II. ·Como se verifica, a abertura.
dos créditos tem em mira cobrir
despesas plenamente justificadas,
umas decorrentes de serviços já
prestados, como no caso da convocação extraordinária do Congresso,
outras oriunda,s de direitos Inerentes a situações especiais de servi·
dores, como as destinadas ao pagamento de adicionais por tempo de
serviço, e outras, finalmente, resul
tantes de medidas dr. ordem geral,

como as que visam ao pagamento
do abono.
III. Provada, assim, a necess1dade da abertura dos Créditos, esta.
Comissão opina !avoràvelmente ao
projeto.
Sala. das Comissões, em 9 de
maio de 1959. - VivaMo Lima,
Presidente em exercício. -Daniel
Krieger, Relator. - Taciano de

Mello. -Fernando Corr~a. -Mem
de Sá. -Fausto Cabral. - Vfctorino Freire. - Francisco Gallotti.
- Ferna.ndes Távora. - Meneus
PimenteZ.

O SR. PRESIDENTE- Está fin·
da a leitura do Expediente.
Sôbre a mesa requerimento fir·
mado por vários Srs. Senadores.
É lido o seguinte
REQI:1ERIMENTO

N.0 129, de 1959

Pelo falecimento do General Joa·
quim de MagaLhães Cardoso Bara·
ta, que hoje desaparece após uma
vida inteiramente •consagrada ao
serviço do Pais e do Estado do Pa·
rá, que êle representou, em duas
legislaturas, nesta Casa do Con·
gresso Nacional, honrando-a com
as suas virtudes civicas e pessoais
em que sobressaiam a bravura e os
sentimentos de dignidade, lealdade
e devotamento à coisa pública, requeremos as seguintes ma.nifesta·
ções do Senado Federal:
ll inserção, em Ata, de um voto de profundo pesar;
2) apresentação de condolências à familia, a.o Estado do Pará
e ao Partido a. que pertencia o ilustre morto.
Sala das Sessões, em 29 de maio
de 1959. - Victorino Freire. Francisco Gallotti. - Gilberto Marinho. - Novaes Filho. - Attílio
Vivacqua. - Caiado de Castro. Menezes Pimentel. - Al6 Guimarães. - Benedicto Valladares. Eugrnio de Barros. - Argemiro de
Figueiredo. - Miguel Couto. ....;
Sérgio Marinho. - Mem de Sá.
- Filinto Müller. - Paulo Fernan.
des. - Cunha Mello. -Jefferson

-648de Aguiar. - Heriba!do VIeira. Jorge Maynard.- Taciano de Mel·
lo. - Otávto Mangabeira. - Ary
Vianna. -Mourão Vieira. - Gui·
do Mondin. -Rui Palmeira.

O SR. PRESIDENTE - Em vote,.
ção o requerimento que acaba de
ser lido.
O SR. VICTORINO FREIRE
<Para encaminhar a votação)

Govêrno onde hoje o C'Olheu a fa·
talldade da morte, após penosos so·
frlmentos. Tombou, assim, no seu
pôs to, o grande Ilda dor e chefe.
O Sr. Gilberto Ma1'inho - Per·
mlte um aparte Vossa Excelência ?

O SR. ViiOTORINO FREIREPois não.

O Sr. Gilberto Marinho - Os
( •) - Sr. Presidente, o Partido pessedlsta.s do Distrito Federal exSocial Democrático sofreu hoje, nos prlmPm a sua ·compunção e a sua
quadros pa.rtldárlos, rude golpe.
mágoa, na hora em que, com o deOntem, era o C'hefe eminente e saparecimento de Magalhães Baraexemplar, Nereu Ramos, vitimado ta, sentem empobrecido o nosso pa.
num desastre de aviação. Mal re- trlmônlo politico, Já tão desfalcado
feito daquela perda Irreparável, ou. de homens notáveis na ação, como
tro chefe ilustre, o Senador Geor- o grande lider paraense. Para mim;
glno Avelino, falecia. Hoje,. desa. pessoalmente, que, desde os dias
parece, na ehefla do Govêrno do da minha juventude, quando ainPará e na chefia do Partido na- da na Escola Mlllta.r, aprendi a adquele Estado, o General Magalhães mlra.r a sua lendária bravura e que
Barata. Perdem o Pará e a Na- tive a ventura de conhecê-lo mais
ção um grande e dedicado servi- tarde, nesta Casa, sempre generodor, e o Partido Social Democráti- so e cavalheiresco, bem C'ompreendl
co um dos grandes capitães.
desde logo as raizes do excepclo·
. Ninguém foi mais partidário; e nal prestigio que lnvarlàvelmenninguém mais leal que o General te desfrutou no glorioso Estado do
Magalhães Barata., à bandeira par- Pará, e afinal na própria Nação,
tidária. Ninguém, Sr. Presidente, o pela.s suas qualidades de autêntico
excedeu em energia, em honradez condutor de homens.
e no comando partidário. ·
No Pará, Govêrno e Oposição cobriram-se
de luto. Diante da mor·
Revolucionário em 1922, 1924 e
te
unem-se
as bandeiras partidá·
1930, sofreu o exillo, as prisões e
rias
no
pesar
de todo o povo paraos saC'flficios.
ense
e,
posso
dizer,
de todo o BraVitorioso em 1930, assumiu a Insil
e,
especialmente,
desta Casa,
tterventoria do seu Estado. Brique
não
esquece
o
antlgo
compalhante P. enérgica. foi sua adminisnheiro
ilustre
e
comunicativo,
que
tração.
agitou êste Plenário nos debates
Apeado da Interventorla, voltou
travou, dignos da altura e da
à tropa, eomandando .unidades do que
cultura do Senado;
Exército em Goiás e Pt:rnambuco.
Nomeado novamente interventor,
o Sr. Vtvalào Ltma - Permite
reingressou na politica. Eleito Se- V. Exa. um aparte?
nador em 1945, com votação excepcional, desenvolveu grande operoO SR. ViiGrORINO FREIRE sidade na Constituinte de 1946.
Pois não.
Reconduzido ao Senado em 1954,
O Sr. Vivaldo Lima - v. Exa.
foi eleito Governador do Pará em
1956. Renunciou ao mandato que está menctonando a passagem de
exercia nesta Casa com exação e um !homem sôbre a terra, procuespírito público, para a.ssumlr o rando, a todo custo, atender oo seu
idealismo. De três anos por V.
(•) -Nilo foi revisto pelo orador.
Exa. mencionados o .de 1924, foi,
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-849realmente, o de maior importância,
pois nos idos daquela época, Magalhães Bara.ta, deixou seu nome
ligado à. história politica· do Amazonas.
A Revolução de 1924, apeou do
poder um Govêrno considerado ln·
desejável pelo povo do Amazonas.
Magalhães Barata., ao lado de RI·
beiro Júnior e de Carlos Dubols,
constituiu o triunvirato que se propunha a salvar uma terra que estava nas ga.rra.s de maus governantes. Era Magalhães Barata um dos
mais destemidos e combativos dos
chamados tenentes que Integravam
a. oficialidade da guarnição sediada em iManaus. Daí a minha admir&ção por êsse homem de pulso,
de têmpera, que soube conduzir a
revolução que passou a ser a redenção do próprio Amazonas. Esses. três homens, chefiando um movimento contra. os altos poderes da
República e sobretudo, contra os
poderes estaduais, visavam ao ressurgimento da terra que apenas os
acolhia, mas que êles faziam, pelo
seu gesto, sua. própria terra. Ma·
galhães Barata aí se firmou, aí se
engrandeceu, e no coração daquele
povo ficou para a perenidade. Es·
sas três figuras de ideallsta.s de es·
col do 27.0 Batalhão de Caçadores,
levantando sua guarnição, levantaram a bandeira. da redenção de ml·
nha terra. Daí para cá, acompanlhando a trajetória da vida dêsse
bra.vo soldado. Até êste momento,
eu figurava entre seus amigos, razão por que agora invoco sua memória, para mostrar à. Nação que,
realmente, havia e ainda. há criaturas obstinadas em ajudar a sua
Pátria a se reajustar moral, politi·
ca., econômic'a e financeiramente.
Barata, sim, extinguiu-se; fechou
os olhos para sempre; desapareceu
do selo dos vivos, mas a sua figu.
ra já se tornou legendária porque
teve a coragem de oferecer em holocausto à Nação seu próprio sa.ngue e até o sacrifício da própria
vida.
Desde aí, .nobre Senador Vlctorlno Freire, o Amazonas realmente

procurou reencontrar-se, acertar
seus passos, para que outra revolução não fôsse de efeitos mais profundos do que realmente o foi naquela époC'a. Apesar da sua bravura e da sua coragem, aquêles ofi·
clals ainda foram condescendentes,
e o povo não aceitou, talvez a oferta de um poste para. pendurar uma
daquelas criaturas malsãs ao Estado, como estão fa.zendo em tôda
parte, agora, quando uma revolução não é controlada. Barata,
em todos os postos que ocupou em
seu Estado natal, como na República, sempre foi a.quêle ,homem de
fé inquebrantável nos destinos do
Brasil. De qualquer maneira fêz a
sua parte, cumpriu a sua missão,
cumpriu, em última análise, o seu
dever como criatura idealista. V.
Exa. nobre Senador Vlctorino Freire, queira receber êsse testemunho
de um representante do Amazonas
que fala pela sua Bancada e, já agora. por delegação do nobre Lider do
P.T.B. no Senado, traduz também
o sentimento de profundo pesar da
Bancada do Partido Trabalhista
Brasileiro nesta Casa.
O SR. VlCTORINO FREIRE Agradeço a manifestação de pesar
do nobre Senador Vlvaldo Lima,
representante do Amazonas,· tão
ligado ao Pará, em nome de sua
Banca,da e também por delegação
do eminente Lider do Partido Trabalhista Brasileiro, o Ilustre Senador Argemiro de Figueiredo.
Sr. Presidente, em nome do Partido Social Democrá tlco, particularmente da 1Seção do PSD maranhense, manifesto nosso pesar pela. Irreparável perda que acabam de
sofrer o Estado do Pará e o nosso
Partido.

O Sr. Gaspar Velloso ta V. Exa. um aparte?

Permi·

O SR. v:ICTORINO FREIRE Pois não.

O Sr. Gaspar Velloso- Em no·
me da Bancada do Partido Socla,l
Democrático no Sena.do da República, em meu nome pessoal e no

- 65ódo Partido Social DemoC'rático, Seção do Paraná, solidarizo-me com
V. Exa. na homenagem à memória do ilustre parlamentar e Governador do Estado do Pará General Magalhães Barata. Desejo aditar às palavras de V. Exa. a confidência de um fato desconhecido
no Senado. Ca.be bem o relato,
nesta hora, para que se sinta o
valor, a integridade inoral e qualidades outras q,ue exornavam o
caráter do nosso eminente companheiro. Fui ao Pará, para assistir
à posse do General Magalhães Barata na Governança. daquele rico e
próspero Estado da Federação. Por
condições independentes de nossa
vontade, de vez que eu acampa.
nhava S. Exa. o avião que deveria. chegar às quatro horas da tarde, no Aeroporto de !Vai de Cãs, só
o fêz as quatro da madrugada. Tive a impressão de que me encontrava na Avenicla Rio Branco em
dia de grande festa. cívica, tal o
número de pessoas que aguardava, aquela hora da madrugada,
aquêle que con~ldera.vam o grande
redentor do E~tado. Presenciei e aqui vai a confidência - pessoas
beijarem a túnica do ilustre General, como se fôra um santo, tal
o conceito em que era. tido êsse homem pela massa popular do Pará.
Em nome da minha Bancada no
meu próprio e no do Partido Social
DemocrátiC'o, Seção do Paraná, solidarizo-me, emociona.do, com a homenagem à memória do General
Magalhães Barata. É uma grande
perda para o Pará e pa.ra o Brasil.
O SR. VICTORINO FREIRE Muito obrigado pelo aparte com
que me honrou o eminente colega,
Senador Gaspar Velloso.
O Sr. Attilio Vi11acqua - Permite V. Exa. um apa.rte?
O ,gR, VICTORINO FREIRE Pois não.
O Sr. Attílio Vivacqua - Venho
compartilhar, em meu ·nome e no
do meu Partido, da manifestação

de pesar que V. Exa. está exprimindo com tanta emoção pelo fa.
Iecimento do Governador do Pará,
Magalhães Barata, uma das figu.
ras políticas mais complexas, mais
combatidas, C'Uja persona.lidade,
examinada, entretanto, através do
julgamento desapaixonado destacase ma.rcantemente por qualidades
de patriota, de bravura, de lealdade e de amor a sua terra natal.
'S:sses traços sobressaem na sua. agi.
tada existência de revolucionário,
de politico, de parlamentar, de administrador. J!l, pois, com a demonstração da nossa ma.is viva
saudade e admiração que nos solidarizamos com as palavras de V.
Exa., em homenagem a. êsse saudoso amigo e ilustre homem púbUco.
O SR. VICTORINO FREIRE Grato pelo aparte do nobre colega,
Senador Attílio Vivacqua..
O Sr. Jorge Maynard- Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. VICTORINO FREIRE Com pra.zer.
O SI'. Jorge Maynard - Peço a
V. Exa. fale também em nome do
Partido Social Progressista, o qual
se associa à homenagem que V.
Exa. presta à memória. do Governador Magalhães Barata.
O SR. VICTORINO FREIRE Registro, Sr. Presidente, o pesar do
nobre Senador Jorge Maynard, representante do Partido Social Progressista..
O General Magalhães Barata,
Senhor Presidente, era um homem
trepidante. Sua primeira gestão no
Govêrno do Pará foi como Tenente
Interventor. Sem experiência de VI·
da pública ou política - e eu bem
os conheci, pois servi como Secretário de um dêles, no Ma.ranhão não se desviavam os Interventores
Tenentes das provocações, repelindo-as, às vêzes, com medidas enérgicas ou atos de excessiva violência, Assim era o Barata, como o

,,
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- 1151chamávamos. Eleito, depois, Governador humanizou-se passando
então a desviar-se das provocações
dos adversários. Quantas vêzes, dizia-me êle: "Seu Victorlno eu me
envergonho dos atas que, há vinte
anos, pra.tlquel, por Inexperiência".
E, dando expansãCI à verve que lhe
era característica acrcs·ccntava:
"Ou era muito estúpido ou multo
inexperiente". ll:sses defeitos, entretanto, lllão só êle os tinha, mas
todos os oficais revolucionários, que
ocuparam as Interventorias.
No 'Govêmo constitucional, como
já acentuei, Barata humanizou-se
e um dia disse-me: "No Pará, hoje,
o coagido sou eu. Contudo, não
pratico violências nem fecho as
urnas para Impedir se manifeste a
Oposição. Por essa compreensão democrática grangeou o respeito de
seus concidadãos e os telegramas
e jornais dão-nos disso testemunho,
noticiando que o povo do Pará, hoje, silenciosamente, desfila diante
do catafalc-o do lutador, num preito de admiração pela fibra do homem público, que honrou a politica e a terra paraense.
.
O Sr. Caiado de Castro - Dá
Vossa Excelência licença para um
aparte? (Assentimento do orador).
O meu Partido já ·se manifestou,
por Intermédio do nobre Senador
Vivaldo Lima. Quero, entretanto,
trazer minha homenagem pessoal,
pelos fa.tos que conheço. Entrei em
contaJto com /Magalhães Barata,
quando éramos Tenentes. Lutávamos em campos opostos, e nessa
luta que correu o Brasil, encontramo-nos, certa feita, no sertão de
Goiás: Barata de um lado, eu, de
outro. Não vem ao caso contar o
que se passou nesse episódio; rememoro-o, porque, dêle, me velo a
convicção de que Magalhães Barata era, antes de mais nada, um
homem sincero e leal. Permane~e
mos nesse estado de luta durante
multes anos e, posteriormente, fui
encontrá-lo na política, como interventor no Pará e eu, Chefe do Estado Maior da Região. Continuá-

vamos em campos opostos: Barata partidário do Estado Novo, eu,
contrário; pugnando pelo regime
constitucional. Embora cada um
de nós considerássemos certo somente o que defendiamos, entendíamo-nos multo bem, porque Magalhães Barata, como interventor,
continuava com aquelas caracteristicas do Tenente: sincero, franco
e leal.
O SR. VICTORINO FREIRE --.
Muito agradeço o aparte do emi·
nente Senador Calado de Castro
que, ·como m111tar, conheceu bem o
General Magalhães Barata.
O Sr. Jefferson de Aguiar
Permite V. Exa. um aparte?

O SR. VICTORINO mEIRE
Pois não.
O Sr. Jefferson de Aguiar - Recolha V. Exa. a solidariedade da
Seção do Partido SoC'Ial Democrático do Estado do Espirita Santo e
o meu pesar pelo falecimento da·
quele ilustre correligionário. Constituiu sem dúvida, êle, uma vida
singular e uma a.tividade inolvidável em prol dos ideais partidários
e dos grandes interêsses do povo
paraense. A homenagem que !he
presta o Senado Federal é antes
um preito de justiça que de saudade. Recolha rv. Exa. as condo·
lências do povo do Espírito Santo
que representa, nesta Casa, aquelas
aspirações maiores que os pessedistas lutam por manter no Brasil,
em favor da coletividade e das ins·
tituições. O Governador Magalhães
Barata foi um bravo. Morreu martirizado por incidiosa doença e hoje se lhe presta uma homenagem
justa, de personalidade !Darcante
da vida nacional.

O SR. VICTORINO FREIRE Registro o aparte com que me hon·
rou o Ilustre colega pelo Estado do
Espírito Santo, Senador Jefferson
de Aguiar.
Sr. Presidente, os Chefes pessedistas da região amazônica são os
mais atingidos pela morte do Ge·

-652-

neral Magalhães Bara.ta. Fazia êle
questão, estando em jôgo interêsses das Bancadas do Mato Grosso,
Goiás e do Maranhão, chefiadas
com tanto equilibrio pelas flgura.s
preclaras e Ilustres de V. Exa. Sr.
Presidente, do eminente Senador
Pedro Ludovico, Chefe do Partido
Social Democrático de Goiás, e da
minha humilde pessoa na chefia
do PSD maranlhense, fazia. questão, repito, que a Bancada do Pará lhes desse apoio Imediato. De·
clarava sempre ao nosso eminente
Líder Senador Lameira Blttencourt,
que não .precisava ser consultado
quando se tratasse de assuntos des·
sa região. O seu Estado sempre estaria solidário com as providências
que fôssem tomada.s.
Sr. Presidente, foi V. Exa. , o
primeiro a receber a comunicação.
As primeiras bandeiras que se
arriaram em funeral foram justa·
mente as do Partido Socla.l Demo·
crátlco, Seç.ões de Mato Grosso,
Goiás, Maranhão e do Amazonas,
solidárias na dor que punge nossos
companheiros do Pará.
Permite
V. Exa. mais esta Interrupção ?
O Sr. Vivalào Lima -

O SR. VICTORIN'O FREIRE -

Ouço o nobre colega.
O Sr. Vivaldo Lima - Falo agora em caráter pessoal. Declara V.
Exa. que está a mela haste o es·
tandarte do seu Partido. O Governador Magalhães Barata realmente foi um homem que sempre pro·
curou manter no tôpo do mastro
a bandeira da sua agremiação, por
quem tanto se sacrificou. Quando
da sua última viagem, por três vêzes eu o visitei e fale! como médi·
co, pedindo-lhe - não vou dizer
quase que Implorando, pois o fa.zia
como amigo - para que deixasse
um pouco a governança do seu Es·
tado, tomasse um avião e fôsse até
os Estados Unidos. Disse-lhe: "Seu
estado é gra.ve. Digo-lhe com franqueza de amigo que seu estado é
gravíssimo. Quem apresenta um
quadro sanguíneo •como o seu, não

pode ter dúvidas mas, a sobrevi·
vêncla, também pode ser assegura.da. Deixe o seu Govêrno, deixe
o seu Partido, por um instante, vá
até aquelas plagas onde os recursos talvez possam ir ao encontro de
uma solução mais adequada pa.ra
sua doença insidiosa. Até agora,
ninguém sabe qual a causa da ane·
mie, e da hiper-leucosltose. Vá, por
favor, e tenha a certeza de que se
a sua vida não puder ser prolongada com os recursos de centros muito mais adiantados, então, é Deus
que não quer, e temos que seguir o
nosso próprio destino. Faça, porém
alguma ·coisa. pela sua própria vida,
porque a política, meu amigo, merece o nosso sacrifício, mas não
tanto a nossa vida. Vá, portanto,
aos Estados Unidos''. Pois bem, por
defender a cause, do seu Partido,
pois era Governador pessedlsta cem
por cento o General Magalh~;es Ba·
rata preferiu sacrificar-se: não
abandonou o Govêrno para. que seu
Partido não perdesse o Govilrno no
seu próprio Estado. V. Exa. tenha
o seu estandarte em funeral, mas
em homenagem a uma criatura singule,r que se mostrou à e.ltura de
suas côres partidárias.
O SR. VICTORII'<"'O FREIRE -

Multo agradeço o novo aparte com
que me honrou: o nobre Senador Vi·
valdo Lima.
Magalhães Barata, Sr. Presidente morreu comandante, no passa·
dlço do seu navio. Afundou como
um couraçado da honra part!dá·
ria e da dignidade do Brasil. Tom·
bou Magalhães Barata como uma.
árvore portentosa da flúresta amazónica, por um ralo que lhe decepasse o tronco ...
O Partido Social Democrático,
Senhor Presidente, está de luto, e
de luto está a Ma.!orla· desta Ca·
sa, que represento, eventualmente,
na ausência do prezado C'ompanhe!.
ro Senador La.meira IB!ttencourt, o
correligionário exa to, leal e digno,
que acompanhou Magalhães Barata, desde que pisou - como pollt!- .
co - as terras pe,raenses.

-Ma.Sr. Presidente, solicito de VI.

Exa. submeta à apreciação do Se·
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nado o requerimento de pesar pelo desaparecimento do saudoso
Companheiro: e que a Mesa desta
Casa. testemunhe ao Govêrno do
Parâ, à família do ilustre morto,
bem como ao nosso eminente Co·
lega. e Líder dá Maioria, Senador
Lameira Bittencourt, a expressão
da mâgoa com que recebemos a f.n..
fa.usta notícia do faleclmen to de
Magalhães Barata, símbolo da lealdade e da dignidade partidária.
<Muito bem) .
O SR. PRESIDENTE- Em votação o requerimento.
Tem a palavra., para encaminhar
a votação, o nobre Senador Rui
Palmeira.
O SR. RUI PALMEIRA ra encaminhar a votação) -

(Pa-

(*J
- Senhor Presidente, em nome da
União Democrática N111clonal trago
a nossa solidariedade às manlfes·
ta_ções de pesar pelo falecimento do
Governador Magalhães Barata e de
homenagem à sua. memória. Todos
nós guardamos, da convivência com
o Governador Barata, a mais grata recordação. Figura humana. das
mais curiosas e Interessantes.
Homem franco, sincero, de uma
sinceridade que chegava, multas vêzes, à rudeza, sabia, cntretwto,
conviver.
Sr. Presidente, não se julgam os
homens no Instante em que desaparecem, mas é manifestação natural de solidariedade evocarmos seus
atos e gestos mais distinguidos, ou
recordarmos a sua convivência, a
sua presença no melo social em que
viveu.
O Governador !Magalhães Barata é um dos poucos que ainda. restavam daquelas épocas heróii:cas
das revoluções braslleiras e representava uma certa tendência ca.udllhesca que aquêles movimentos
não deixaram de apresentar.
Os que acompanharam a suar vida publica devem estar lembrados
( . ) - Não (ui >·•vi.<lo [>elo orador,

de que foi uma das figuras mais
discutidas e interessantes de uma
fa.se da vida política nacional.
O Sr. Fernandes Távora -

Dâ

licença para um aparte?
O SR. RUI PALMEIRA -

Pois

não.

o Sr. Fernandes Távora - Magalhães Barata foi um dos grandes revoluclonârlos de 30. Conhecio desde a revolução d111 fortaleza de
óbidos, em que êle teve papel preponderante. Depois, no correr da
Revolução, mais de uma vez tivemos contacto. Acompanhe!, solicitamente o seu Govêrno, quer na
interventorla quer na jurisdição
legal do Parâ. Apesar do seu temperamento a.rrebatado, era Magalhães Barata um coração magnânimo, homem valente e digno, incapaz de uma Injustiça, sempre de
boa.-vontade para servir aos seus
concida.dãos e à sua terra. O que
foi o seu Govêrno dizem hoje a
tristeza da população de Belém e
as manifestações que aqui se fazem em sua memória. Agora, quando desaparece êsse grande lldador,
êsse companaleiro da Revolução de
1930, que cumoriu o dever para com
o Parâ e para com a Pâtrla, não
posso deixa,r de trazer-lhe aqui o
contingente da minha veneração,
e do meu respeito.
O SR. RUI PALMEIRA - Senhor Presidente, as revoluções muitas vêzes tragam aquêles que dela
tiveram iniciativa ou dela participaram.
Ma-galhães Barata conseguiu
atravessar uma longa fase da vida
politica brasileira, sobreviveu como homem público, com os seus
defeitos e suas virtudes, ehegou ao
fim da vida como um lutador que
não a.bandonou o campo, morreu
no exercicio de função públlca, dirigindo o seu Estado. O pesar da
gente paraense mostra que havia
uma permanente identificação de
Magalhães Barata com o seu povo.
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Nós que guardamos de sua passagem pelo Senado tão grata. reaordação; que sentimos e sabemos
que Magalhães Barata era um dos
mais Impávidos lutadores do Parti·
do Social Democrático; que reco·
nhecemos Inúmeras virtudes no ho·
mem público, com o ma.lor pesar
lamentamos o seu desaparecimento.
Damos ao Partido Social Democrático e ao povo do Pará a nossa solidariedade na dor, na gra.nde dor
que envolve aos paraenses e aos
pessedlstas. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE - Com a
palavra o Sr. Novaes Filho, para
enca.minhar a votação do requerimento.
O SR. NOVAES FILHO- (•) Senlhor Presidente, a Bancada do
Partido Libertador nesta Casa associa-se às justas homenagens de
pesar tributadas, à memória. do
saudoso Governador do Estado do
Pará, Sr. General Magalhães Ba·
rata.
Sr. Presidente eu, muito parti·
cttlarmente, sentia-me no dever de
pronuncia,r algumas palavras em
reverência à memória do ilustre
morto.
Sou um homem que, pela própria
formação, se acompanha de dois
predicados, que, certamente, irão
até ao túmulo: primeiro, não per·
mitlr que quaisquer sentimentos de
paixão empanem meu sentimento
de justiça; segundo, primo muito
em ser sempre lembra,do das atenções e das provas de consideração
que recebo dos meus adversários.
Conheci o General Magalhães Barata na minha famosa e histórica
cidade do Recife, quando ali che·
gou como Comandante da C.R.
da 7.a Região Millta·r. E ai, no convívio que mantivemos, eu desce·
nhecia nele o famoso Tenente revolucionário de 1922, 1924 e 1930, ou
melhor aquela personalidade trepidante, suscetível de paixões e de
ódios, como a. lenda politica o apresentava nos quadros do Brasil.
( •) -

Nliu foi

r~v Is/o

pt•lo ori/dor.

Conheci um homem repousado que,
freqüentemente, se dirigia a meu
gabinete de Prefeito do Recife, pa·
ra solicitar favores para pessoas
desprotegidas da. sorte. Quantas
vêzes, por meu intermédio, o Coro·
nel Magal!hães Barata pleiteava benefíaios de outros setores adminlstra.tlvos de Pernambuco para cria·
turas humlldes que, constantemente, o procuravam na CR. Tôda a
sociedade pernambucana começou,
então, a nutrir profunda simpatia
pelo Coronel Maga.lhães Barata,
que lá se apresentava em côres bem
diferentes daquelas com que vinha
pintado ante nosso conhecimento.
O Sr. Mourão Vieira -

Permite

V. Exa. um aparte?
O SR.. NOVAES FILHO - Pois
não.
O Sr. Mourão Vieira- Já o meu
Partido, pela voz de meu conter·
râneo e a.m!go Senador Vivaldo Li·
ma, exprimiu a intensidade de seu
pesar pelo passamento de Maga.
lhães Barata. No entanto, mais por
dever intimo que homenagem ao
próprio General Ma.galhâes Barata,
sou obrigado a trazer também mi·
n;ha palavra de saudade a um ho·
mem sem o qual não s~ria possível a redenção do Amazonas, mer·
gulhado que estêve, durante duas
década.s pelo menos, na mai!f nefanda oligarquia até hoje conhecida no meu Estado. Vi Magalhães
Barata partir do chamado La.rgo do
27 - porque nêle ficava o Quartel
do 27.o Batalhão - para o Baixo
Amazonas, numa, excursão suicida,
pois levava pouco mais 400 soldados
de Manaus, para combater o desconhecido, descer o rio e, como tencionava ocupar Belém c, de lá, demandar o Sul do Pais, a. fim de
incorporar-se ao movimento revolucionário surgido em São Paulo.
Acompanhei todo êsse transe da·
quele momento histórico da minha
terra porque fazia eu parte do jor·
nal da revolução - O .Tornal do
Povo.
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Em todos os momentos pude ve·
rificar que o traço predominante do
caráter dêsse homem era a lealdade a seus ideais. Mais tarde na
gestão da Comuna, de Manaus, recebi de Magalhães Barata, tôdas as
atenções. Por seu Intermédio foi
possível obter um sem número de
facilidades fiscais· para levar ao
Amazonas gêneros só existentes no
Pará. Por tudo Isso e mais, pelas
recordações que tenho daquele ho·
me"m valente, nobre e leal, trago a
minha palavra de homenagem, em
nome da juventude daquela, época,
na qual eu formava, e que me valeu, depois, um "agradável" exflio
na República do Norte da Bahia,
em companhia do Sena,dor Vivaldo
Lima. Jl:sse preito de saudade é um
imperativo da minha consciência,
não era possível deixar de trazer,
em nome daquele povo sacrificado,
uma paJavra de saudade àquele homem que foi o redentor não do
Pará, mas de tôda a região da Amazônia.
O SR. NOVAES FILHO -Ficará registrado no meu discurso, Sr.
Presidente, para abrilhantá-lo, o
aparte do nobre representarnte do
Amazonas, Senador Mourão Vieira.
Tôda a sociedade pernambucana,
Sr. Presidente, tornou-se simpática
ao Coronel Magalhães Barata e ho·
je meu propósito, nesta tribuna, é
apenas aludir àquela tacêtlll da per·
sonalldade do Ilustre morto. De tal
modo êle se tornou simpático ao
Est&do de Pernambucano, na época em que vivemos no regime di·
tatorlal ou seja no chamado Estado Novo, identificou-se tanto com
as aspirações, com o temperamen·
to e a formação democrática do po·
vo de Pernambuco, que nêle víarmos
um homem inteiramente à serviço
da liberdade.
Posteriormente, Sr. Presidente,
vim a conviver com o Senador Ma·
galhães B.arata nesta Casa. Todos
quantos aqui desfrutávamos do seu
convívio, do seu bom humor lnenar·
rável, jamais esqueceremos o Se·
11ador do Pará, sobretudo das oca·

slõcs em que êle exercitava a tribuna, com aquêle pitoresco que lhe
era tão próprio.
Sr, Presidente, tive, também,
nesta. Casa, ensejo de conhecer as
qualidades de generosidade e de fidalguia do General Magalhães Barata.
As paixões partidárias, que por
vêzes se acendem e se desenvolvem
em tôrno de casos !nsignificarntes,
pretenderam que aqui se combatesse, se rejeitasse um projeto oriundo da Câmara dos Deputados destinado ao Estado de Pernambuco,
porque apresentado por alta. figura da minha terra e um dos maiores valores do Brasil, mas não da
simpatia de certo grupo politico
do meu Estado.
Essa questão de nona.da, tão insignificante, de uma proposição de
ordem meramente cultural, chegou
a criar um caso político neste Plenário.
Quando o Líder majoritário procurou o Senador MagaJhães Ba·rata, senta,do exatamente na cadeira
onde se encontra o nobre Senador
Lima Guimarães, para dizer-lhe
que, por questões politicas, a Maioria deveria rejeitar a proposição, o
Senador paraense, com grande surprêsa para mim, respondeu: Não
vejo razão para se transformar um
caso tão sem significação numa
questão política fechada. O Senador Novaes Filho, da tribuna, já
demonstrou o lnterêsse da sua terra pelo projeto. Os trê's Senadores
do Pará ficarão contra a Maioria,
nesta hora, acompanhando o voto
do Senador pernambucano".
Sr. Presidente, gestos dessa ordem não podem nem devem ser es·
quccldos peJos políticos que os recebem,
Dai por que minhas palavra.s são
de homenagem, de saudade sentida c sincera à memória do Go·
vernador Magalhães Barata.
Estou certo de. que Interpreto os
sentimentos de quantos o conhece·
ram bem de perto, nesta casa, e
daqueles que, como r.u, puderam
r~ceber provas como a que recebi,
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com. surprêsa da sua fidalguia e da
sua eleva.ção moral.
Com. estas palavras, Sr. Presi·
dente, rendo sentida homenagem
à memória do General Magalhães
Barata e transmito os sentimen·
tos do meu pesar à sua. terra e à
sua gente. (Muito bem) .
O SR. PRESIDENTE - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).

Está aprovado.
A Mesa assocla·se às homenagens
que o Senado, através da palavra
autorizada dos.oradores de tôdas as
Bancadas, presta à memória do Go·
vernador Magalhães Barata, cujas
virtudes civ!cas e qualidades pessoais foram tão bem acentuadas.
Fará Inserir em Ata o voto de
pesa.r pelo falecimento do ilustre
homem público; e enviará condo·
lênel.as à FamU1a, ao Estado do Pará e ao Partido social Democrático,
na forma do requerimento apro·
vado.
·
O SR. PRESIDENTE - Continua
a hora do Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador
João Villasbõas.
O SR. JOAO VILLAS'B()AS -

Sr. Presidente, há dias,
quando o nobre ·Senador Mem de
Sá criticava atos do Chefe do Exe·
cut!vo que considerava infringentes da Constituição Federal, disse,
. em aparte, existirem. outras determinações do Presidente da República, as quais oportunamente, eu
as consideraria desta. tribuna. É o
que vou fazer, a respeito de providências presidenciais contrárias a
preceito claro, expresso, da Carta
. Magna. Aliás, sempre que se me
apresentar a ocasião respigarei os
atos baixados simplesmente para
satisfazer a interêsses individuais
ou prejudiciais à Fazenda Pública
c à coletlvldade.
(I*)

( •) - NOa foi revisto pelo orado•··

Tratarei do decreto do executivo
que mereceu elogios de certa parte
da Imprensa, convencida de que se.
riam sanadas deficiências, profundamente condenadas, relativas à
produção de a.rtefatos de borracha
no Pais.
O decreto está concebido nos seguintes têrmos:
"O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe
confere o art. 87, inciso I, da
Constituição Federal, declara:
Art. 1.0 A importação da
borracha natura.! ou sintética,
sólida ou sob a. forma de látex, de qualquer tipo, varieda·
de, origem ou procedência in·
dispensável para complementar o suprimento da. produção
nael.onal, será efetuada de
acôrdo com as normas estabe·
Iecidas neste decreto, mantidos
os contrôles a cargo da Comis·
são Executiva da Defesa. da
Borracha, na forma da legislação em vigor.
Art. 2.0 Estimada pela Comissão Executiva de Defesa da
Borracha a necessidade de consumo anual de borracha e fixada a cota de borracha nacional a ser suprida pelo Banco de crédito da Amazônia S.
A., bem como a ·cota complemer.l;ar de borracha estrangeira, aquela Comissão solicitará
ao Conselho de Politica Aduá="
nelra, se fôr o caso, isenção
ou redução dos direitos adua·
neiros para a parcela a ser
importada, nos têrmos do ali.
4.o da Lei n.0 3.244, de 14 de
agôsto de 1958.
Art. 3.0 A cota globaJ de
consumo a que se refere o artigo anterior será distribuida
em cotas individwais para .cada consumidor, na proporção
das respectivas. necessidades,
a.ssegurada a cada um dêles a
mesma relação entre as parcelas de borracha nacional e es·
trangeira.
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como tal entendidos os fabri- aumento de produção de artefatos
cantes de pneumáticos e câ- de borraClha, no Pais, importou em
maras-de-ar, fará. suas lnlpor- violação direta de lei elabora.da pe.
tações dentro do limite das lo Congresso Nacional, a qual de
verbas fixadas no Orçamento modo algum podia ser alterada por
de Câmbio, mediante paga- simples ato do Poder Executivo.
mento de sobretaxa média, apu.
Justificando, constitucionalmenrada na categoria geral, na te, sua 111trlbulção para baixá-lo, o
forma da legislação em vigor, Sr. Presidente da Repúbl!ca, firobedecidos quanto aos licencia- ma-se no art. 87, !tem I, da Consmentos, os contrôles vigentes. tituição Federal. Contudo, o I do
Art. 5.0 A Indústria leve co- artigo Invocado por S. Exa. ape.
mo ta.! entendido todos os de- nas lhe dá. competência para san.
mais consumidores de borra- clonar ou vebr leis do Congresso
cha, poderá efetuar a imJ)orta- e baixar regulamentos para o cumção de suas cotas de borra. primento de leis emanadas do Pocha estrangeira por intermé· der Legislativo. No caso, porém,
dlo do Banco de Crédito da não há lei por regulamentar; ao
Amazônia 8.A., dentro das contrário, ·. o ato batxa.do pelo Sr.
condições que forem ajustadas Juscelino Kubltschek viola dispoentre êste Instituto de crédito sições claras, positivas de leis elaboradas :Pelo Congresso, que atrie os Interessados.
0
buíram
ao Banco de Crédito da
Art. 6. Os Industriais a que
Amazônia
o monopólio de compra.
se refere o 111rtlgo precedente
poderão ainda optar pela im- e venda de borracha.
Sr. Presidente, tenho em mãos o
portação, através da licitação
de divisas, nos leilões de cate- texto das leis, frontalmente feridas
pelo Poder Executivo. A Lei n.o
goria geral, diretamente ou
por intermédio de firmas co· 86, de 8 de setembro de 1947, presmerclals devlda.mente autori- creveu, no art. 4.0 :
zadas pela Comissão Executiva
"Continua assegurada. ao
da Defesa da Borracha.
Banco
da Borrach111 S.A., até
"Parágrafo único. O desem31
de
dezembro
de 1950, nos
baraço aduaneiro da merca.do·
0 do Decretêrmos
do
a.rt.
8.
ria Importada. nas condições
0
to-lei n. 4.451, de 9 de julho
estabelecidas nesse artigo, só
de
1948, e do artigo 1.o do De·
se poderá. processar mediante
creto-lel
n.0 4. 841, de 1'7 de ouprévia autoriza.ção da Comistubro de 1942, a exclusividasão Executiva da Defesa da
de
das operações finais de comBorracha, na forma da legispra
e venda de borrooha,
lação em vigor.
quer
se destine o produto ao
Art. 7.0 O presente decreto
suprimento da indústria nacloentrará em vigor na data da
na.l, quer se destine à exporsua pubUca.ção, ressalvadas as
tação''.
importações já autorizadas par
ra processamento, por conta
Mais: posteriormente, em 1950,
das cotas consignadas nos or- o Congresso aprovava a Lei que,
Qamentos de câmbio do corren. sancionada, tomou o n.o 1.184, de
te exerC'iclo .
30 de agôsto dêsse ano, em cujo
art. 13 se lê:
Art. 8.0 Revogam-se as dls.
"É a.sseguradà ao Govêmo
posições em contrário".
Federal a exclusividade das
Sr. Presidente, êsse decreto, que,
operações finais de comPra e
repito, mereceu referência elogio·
venda da borracha produzida
sa de parte da Imprensa., porque
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no -Pais e importada do exterior, quer se trate de produto
a. ser industrializado no Pais,
quer se destine à exportação ou
reexportação".
E no art. 14 se declara:
"As operações de que trata o
artigo supra, por delegação do
Govêmo Federal ficarão a cargo do Banco de Crédito da
Amazônia S.A., que, pa.ra ês·
se fim, manterã carteira espe·
clalizada, na forma dos seus estatutos sociais".
Conferiu, portanto, o Congresso
Nacional ao !Banco de Crédito da
Amazônia a exclusividade da ope·
ração de compra e venda de borracha, quer nacional, quer importada.
o decreto baixado pelo Chefe da
Nação, em vez de regulamentar al·
guma lei - pois invoca. o principio
constitucional que lhe confere se·
melhante atribuição - fere frontalmente Ato legislativo e, portanto, a. Constituição Federai.
outra violação é flagrante, a do
§ 1.o do art. 141; da Ca.rta Magna.
Pelo art. 4.0, os produtores de ar·
tefatos de borracha considerados
de Indústria pesada, ou seja, fa·
bricantes de pneumãticos e câmaras-de-ar, terão direito a importar,
livremente, a matéri~~rprima de que
n~cessltem suas fâbricas; enquanto que o art. 5.0 subordina a indústria leve, os pequenos produtores, os que fabricam artefatos não
consumidos pelos automóveis e caminhões, a importar borraclla. por
intermédio do Banco de Crédito da
Amazônia ou· a concorrer ao leilão
de divisas.
Atente-se, Sr. Presidente, para o
tratamento deslgua.l. O grande industrial, aquêle cujos lucros, cada
'dia, lllais se avolumam, goza de fa·
c1lidades para a importação direta; os outros, os pequenos industriais, que lutam com dificuldades
e auferem lucros menores, estão
sujeitos a importarem por intermédio do Banco de Crédito da .1\ma·

zônia ou a entrarem na licitação
de divisas.
Não C'ondeno apenas o ato violador da Constituição. Censuro-lhe
as conseqüências .funestas, prejudiciais à Amazônia, ao Banco de
Crédito da Amazônia e ao Estado
de São Paulo.
O ilustre Presidente do Banco
de Crédito da Amazônia, Sr. José
de IMattos, depondo pera.nte Comissão de Inquérito, da Cã.mara dos
Deputados, saliP.ntou os efeitos perniciosos do decreto, na economia
nacional.
O Sr. Vtctortno Freire -

mite V. Exa. um aparte?

Per-

O SR. JOAO vnLASBOAS Com muito prazer.
O Sr. V1ctorlno Freire - Antes
da a.ssinatura do decreto, adverti,
desta tribuna, que o mesmo pode·
ria ser baixado; mas com o protesto da Bancada do Maranhão e,
certamente, do de todos os representantes da. região amazônlca, da
Maioria e da Oposição.

O SR. JOAO VILLASBOAS Agradeço o aparte com que me
honrou o nobre Senador maranhense. Segundo S. Exa. o Sr.
Presidente da República foi aler·
tado, da. tribuna desta Casa, por
uma voz tanto mais importante
quanto representativa da região
que sofreria prejuízos em conseqüência do ato governamental.
O Chefe da Nação tem praticado
uma série de atos infringentes da
Carta Magna. Acredita-se, mesmo,
agrupam-se em tômo de S. Exa.
assessores sem grande interêsse em
bem examinar se os atos sugeridos
ou insinuados a S. Exa. são contrãrios à Constituição ou a outras
leis vigentes.
Referia-me ao Ilustre Presidente
do Banco de Crédito da Amazônia .
No depoimento prestado perante a
Comissão de Inquérito da. Cã.mara
dos Deputados, 8. Sa. fêz anâll·
se perfeita, sobranceira, do ato governa~ental. Não se considere, por-
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tanto, como oposição minha CTitica. Defendo, simplesmente os interêsses da população da região
!bmazôn!ca, à qual pertence o nosso Estado. Minhas palavras, aliás,
são o eco da critica leal, sincera e,
de certa forma, contundente do
Sr. José de Mattos, cujo relatório
está. assim redigido:
"O Ba.nco de Crédito, que
gozava do privilégio de ter dólar especial para exportação
(se êle tivesse de fato importando, hoje seria de 100,00) deixou de ter o luCTo do finan.
ciamento que o Govêrno Federal fazia oo Banco de Crédito da Amazônia através dêsse ágio. Mas não fazia ao Banco de Crédito da Amazõni!b, fazia a uma região para ser aplicado naquela região, para recuperação daquela. região e que
também é Brasll, dentro dos
preceitos legais, de que o ágio
quando foi criado o foi para
reverter à agricultura, para recuperação agricol!b no Pais.
Bati-me tremendamente contra isso.
Mas acontece que o ágio a
100,00 seria um financiamento
d!reto ou lndireto que o Govêrno braslleiro estaria dando à
Amazônia, através do ~:CA para possibilitar a execução dêsse plano e o lucro ficaria na
Amazônia. E eu senhores se de
fato o Decreto n.o 44.728, tivesse tirado do Banco de Crédito
da Amazônia ou da. Amazônia,
êsse priv!légio e tivesse ou trouxesse com isso os beneficias para o Brasil inteiro, com a diminuição do custo da vida, por
exemplo, eu seria o primeiro a
bater palmas, porque nós não
poder!amos dar uma. região em
detrimento da outra. Mas
não; transferirmos o lucro de
uma r~ião para outra que não
precisa e ao mesmo tempo
criando um problema de tal
monta. que foi um aumento do
custo de vida com o aumento

do preço da borracha, passando de 100,00 o qu!lo, chegou a
300,00, contribuindo para o
"Câmbio negro" do pneumático, e o princípio do contrabando da borracha da. Bolívia;
quer dizer, problemas tremendos, criado por um decreto que,
muito longe de favorecer à economia nacional, velo trazer terrível situação para todos nós
e, ao mesmo tempo, desequilibrio de um plano que não é
meu, que é de uma. região e
que é grandiosa.
Então, fomos obrigados, senhores, de outubro para c·á, a
paralisar os financiamentos
em tõda a região amazónica. e
em todo o setor da vida do
Banco de Crédito da Amazônia.
A situação se agravou ainda muito m!bls com essa medi·
da porque a. indústria 15 dias
depois de conseguir essa situação, pediu ao Govêrno através
de memorial conforme consta
da Ata do (Sindicato de ln·
dústrlas de São Paulo), dizendo que êles não tinham possibilidades para pagamento dos
ãglos que ~he desse o financiamento através da. carteira de
Câmbio. Foi ai que eu sai em
campo, porque, se eu. pedi e
não foi dado a entidade do Govêmo, como pode ser dado a
um particular? mies não conseguiram, mas · conseguiram
uma. outra coisa: o aumento
durante o ano de 1958, último
aumento, sôbre uma casa de
30%.
·Oom autoridade de dirigente do
Banco de Crédito da Amazônia, o
Sr. José de Mattos expôs perante
a Comissão de Inquél'ito d!b Câ·
mara dos Deputados as conseqüências do retraimento financeiro aos
produtores de borracha e do au.
mento pela Comissão Executiva da
Borracha. do aumento de 30% no
preço dos pneumãtlcos c câmarasde-ar.

-eeoSr. Presidente, em virtude dêsse
cLocreto o Banco de Crédito da
Amazônia perde anualmente, na
sua receita, cêrca de 60%, que revertem cm beneficio dos grandes
industriais f!llbricantes de pneumáticos e câmaras-de-ar.
O Sr. Lino de Mattos -

Permi-

te V. Exa. um aparte?
O SR. JOAO VILLASBOAS Pois não.

O Sr. Lino de Mattos - Em outra oportunidade, quando se discutiu no Senado da República o
problema do monopólio d!ll borracha, tive ensejo de apartear se não
me falha a memória, o nobre Se·
nador cunha Mello, para bem fixar
a posição dos de São Paulo. Ch!llmava eu a atenção dos espíritos
menos prevenidos, porque poderia
parecer que ao meu Estado Interessaria a providência contida no Ato
Irregular, Inconstitucional e Uegal
do Sr. Presidente .da República.
Frisava - e repito agora - que
não há ·confundir lnterêsses da coletlvldade brasileira, em particular
da coletorla bra.silelra de São Paulo, com os dos industriais como Pirem, Firestone, Good-Year e outras
organizações ali Instaladas. Aos
brasileiros de São Paulo a medida
não poderia interessa.r. Sabiam, por
antecipação, que a conseqüênc'ia
seria o aumento da borracha, do
pneumático e da câmara-de-a.r, na
base de 30%, como de fa,to se verificou posteriormente. A posição
de São Paulo continua sendo a mesma, contrária a essa medida porque, se trouxe vantagens para alguns grandes industriais de meu
Estooo, importou em prejwzo para
a coletividade. Como representante do povo nesta Casa, estamos na
defesa da coletividade brasileira e,
·em particul111r, da coletivida,de brasileira de São Paulo. Estou, portanto, solidário com a manifestação oportunfsslma de V. Exa., a
fim de que se ainda fôr possível, o
Exmo. Sr. Presidente da República,
Dr. Juscelino Kubltschek, tome

providência.s no sentido de amparar a Amazônia, ex-produtora de
borracha.
O SR. JOAO VILLASBOAS
Multo grato ao aparte de V. Exa.
V'em êle reafirmar protesto eontra
êsse decreto, formulado, creio pela Associação Oomercial do Estado
de São Paulo. Demonstravam-se as
conseqüênciatS prejudiciais ao interêsse público e afirma-se que a medida atingia principalmente os
grandes Estados consumidores de
artefatos de borracha, de vez que
os grandes industriais produtores
de artefatos de borracha já gozavam do privilégio especial, pois o
Banco de Crédito da Amazônia S.
A. era obrigado a manter, por fôrça de decreto, depósitos permanentes de matéria-prima para o consumo das emprêsas produtoras de
pneumáticos e câmaras-de-ar.
O Sr. Argemiro de Figueiredo -

Permite

v.

Exa. um aparte?

O SR. JOAO VILLASIBOAS Com todo o prazer.
O Sr. Argemtro de Figueiredo -

Confesso ao nobre colega desconhecer, quase inteiramente o problema a que se está referindo.
Acabo, porém, de ser informado
que o Presidente do Banco da Amazônia, cujo relatório V. Exa. acaba
de ler, permanece na sua dlreção.
Assim, não desejo conclua V. Exa-.
seu discurso sem que eu manifeste
minha profunda surprêsa e estranheza por continuar o Sr. José de
Mattos na direção dêsse estabelecimento de crédito, executando decretos ou regulamentos do Executivo Federa,l, que V. Exa. reputa inconstitucionais e êle anti-econômlcos c contrários ao setor que di·
r!gc.
O Sr. Victortno Freire -

nhcza de que?

J!!stra-

O Sr. Argemiro de Figueiredo-

v.

Exa. não ouviu meu aparte.
Dizia ao nobre Senador João VJllasbôas da mlnba estranheza. em ver

1

I
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leclmento bancário, um homem que
contraria, através de documento
público, regulamentação dada pelo Sr. Presidente da República a
determinadas operações do estabe·
Ieclmento que ·êle próprio dirige,
Aquêle cidadão demonstra, pelo reIa tórlo que o Ilustre Gradar acaba
de ler, que é errada e antl-eeonômica a politica. adotada na regulamentação do Govêmo; perman&ce, entretanto, na dlreçã.o do Banco e, naturalmente, executa regu.
lamento que reputa contrário· aos
in.terêsses econômlcos e financeiros
do estabelecimento que dirige. Es·
tra.nho que um homem digno não tenho elementos para julgá~lo
de outra forma - continue na di·
rer:ão do estabelecimento de crédl·
to, nas rondlções em que o Uustre
Senador João Vlllasbôas acaba de
se referir.

.
'

O Sr. Víctortno Fretre - Fermi·
ta-me V. Exa. esclarecer o ca.so.
Foi baixado um decreto anulando
o monopólio estatal. O Presidente
do Banco de Crédito da Amazônia,
apenas dirigiu uma comunicação
ao Sr. Presidente da República,
opinando no sentido de ser a medida contrária aos lnterêsses do
Banco, C'omo contrária fôra a do
pagamento - votada pela maioria
dos acionlstas - de uma sobretaxa aos produtores. Aliás, o nobre
senador cunha Mello bateu-se, nesta casa, contra essa providência.
Entendia que a sobretaxa devia ser
paga, mas não pelo Banco, com o
que e1l concordava., Inteiramente.
A estranheza do nobre Senador Ar·
gemlro de Figueiredo, portanto,
não se justifica. O.Sr. José de Mattos apontou os Inconvenientes, Se
o Govêrno, no entanto, que é o
maior aclonlsta do Banco de Crédito da Amazônia, deliberou ba.l·
xar o decreto, êle nada tinha a ob·
jetar, mesmo porque o Ministro da
Fazenda não eonslderava o ato
preJudicial a. região Amazônlca,
nem aos lnterêsses do Banco. Eis
o que ocorreu.

O SR. JOAO VILLASBõAS Multo agradeço os apartes com que
me honraram os nobres represen.
tantes da Paraíba e do Maranhão.
O nobre Senador Argemlro de Fl·
guelredo declarou estranhar a pe·:.
manêncla do Sr. José de Mattos
na presidência do Banco, quando
considera.va antieconômlco e contrário aos interêsses da Ame.zônla
o deCTeto baixado pelo Sr. Presidente da República.
Desejava saber se S. Exa., D nus.
tre Líder do Partido Trabalhista
Brasileiro nesta Casa, estranha a
atitude do funcionário que continua no cargo, ou a do Chefe da
Nação, que o conserva.
O Sr. Argemiro de Figueiredo -

Estraniho - parece que esclareci a
V. Ex:a. essa parte - perma,neça
na direção de estabelecimento bancário um homem que confessa ser
contrário aos lnterêsses do estabelecimento, a política eccinômlca que
está no dever de dirigir. através
do Banco, a regulamentação baixada pelo Sr. Presidente da República. Um homem de bem, criterioso, que cuidasse inteiramente dos
interêso,es do Departamento que
dirige, não deveria permanecer, êle
próprio, na dlrcção do estabeleci·
mento, compelido, como estaria, por
um a,to inconstitucional e antleco·
nômlco do Ghefe da Nação, a pratiC'ar política contrária aos lnterêsses da região Amazônlca. ll:le pró·
prlo deveria afastar-se da dlreção
do BIIIDCO.
O SR. JOAO VILLASBOAS Multo grato pela explicação que
me dá V. Exa. Há, porém, ante./
cedentes nesse mesmo Banco, criados pelo então Presidente do estabelecimento, hoje Deputado Gabriel
Hermes, e, depois, pelo atual dlrV
gente, de reação enérgica con+'
atos da Presidência da Repúbl\!1·
O nobre Senador Vlctorinr das
re lembrou justamente o cr aos
sobretaxas mandadas a12am ser
seringalistas e que dtgs da bor·
deduzida.s dos adqulr~ara. serem,
racha, os lndustrlalr
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então, beneficiados os produtores
da maté·ria-prlma.
O Sr. Victorino Freire -

te

Permi·

v. Exa. mais um aparte?

O SR. JOAO VILLABIBOAS Pois não.
O Sr. Victorino Freire - Essas
sobreta.xas, que deveriam ser pa·
gas pelos industriais, por despacho
do então Ministro José Maria Alk·
mim, contra 0 ·voto do Presid~nte
do Banco de Crédito da Am~zonia
e da Bancada: daquela regiao fo·
ram pagas pelo referido estabeleci·
mento de crédito, num mo!ltante
de trezentos e tantos milhoes ~e
cruzeiros tirados do seu patrlmo·
nio, contra 0 que protestamos. Pela tese do nobre Senador Argemiro
de Figueiredo, não deveria. eu ter
permanecido nos quadro~ da Mal?·
ria, porque sou da Regiao Aynazo·
nica. Protestei, mas o fato nao era
de molde a forçar o meu afastamen·
to. Entretanto, humllha,do p~r ato
do Sr. Presidente da Republica,
contra minha região, abandonarei,
imediatamente, os quadros da :Maioria.

o sr.

Argemiro ele Figueiredo -

Permite-me o nobre orador responder ao nobre senador Victorino
Freire?

o SR. JOAO VILLASBOAS Pois não.

o

O Sr. Argemiro de Figueiredo -

nobre representante maranhen·
se talvez não tenha entendido meu
pensamento. Nesta Casa, tenho
dado demonstrações cabais, quer
quando integrei os quadros da.
união Democrática Nacional, quer
os do Partido Trabal!hista Brasllei·
. ,, a que ora pertenço, de que não
' c);ndo politica de situação e de
beit;ão a não ser no sentido do
·,•'tblico e do interêsse geral.
O Sr.
F ei
P er:te!ta.men"l:íctorino r re -

o Sr.

Argemiro ele Figueiredo -

Bati-me sempre por uma colaboração franca e leal .de todos os partidos para o bem da comunidade.
Assim, parece-me que nem o Partido do Govêrno está obrigado a
apoiar, sistemà.ticamente, a. a11ua·
ção do Chefe do Executivo, nem a
Oposição a manter atitude sistemá·
tica de reprovação a a tos e medidas
muita vez ou comumente certa.s,
do Sr. Presidente da República.
tste o meu modo de ·compreender
o funcionamento da Democracia:
Oposição e Govêrno são órgãos democráticos para realização do bem
púb'lico. Não estranho, portanto,
venha 'Vossa Excelência, hoje ou
em qua.lquer outro dia, censurar ato
do Chefe da Nação. Absolutamente!
O Sr. Vtctortno Freire - Perfei·
tamente.
O Sr. Argemiro ele Figueiredo No caso, é bem diferente a situação em que V. Exa. se coloca; porque representa os interêsses do seu
Estado. Pode estar muito bem e reconheço legitima sua posição ao lado do pensa.mento do nobre
Senador João Vlllasbôas, Lider da
União Democrática Nacional. O que
estranhei - e continuo a estranhar, a despeito dos argumentos
aqui a-presentados - é que um ho·
mem de bem continue na diré~o
de estabelecimento de crédito praticando politica que êle próprio, em
instrumento público, confessa contrária aos interêsses da região e
do estabelecimento que d!r!ge. ··
O Sr. Victorino Freire - Sabe
Vossa Excelência que o Presidente
do !Banco da Amazônia está prêso
ao sistema politico da região amazónica. Adverti-o de que. n~o esta·
va certo. o Govêmo é o maior
aclon!sta do Banco. S. Sa. cha.mou
a. atenção do Govêrno; e eu fiz o
mesmo, da tribuna desta Casa,
cumprindo meu dever para com a
Bancada maranhense. O Sr. Mi·
nistro da Fazenda, de quem sou
a,migo e reconheço, probo e digno,
ponderou-me não haver prejuizo pa-
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ra a região amazônlca. Penso o
contrárto. Quanto ao monopólio
estatal, tive o apoio da Bancada
do PMtido Trabalhista Brasileiro
do Amazonas, na pessoa do então
Líder, Senador ·Cunlha Mello . Não
esposo, em absoluto, a tese do Senador .Argemlro de Figueiredo, no
sentido de que, quebrado o mono·
pólio estatal, o Presidente do Ban·
co de Crédito da Amazônia deve
delxlbl' o cargo. A providência não
Implicou diminuir-lhe a autoridade
ou interferir-lhe na administração,
dês que se tra.ta de órgão colegiado, em cuja diretoria figuram
representantes de vários partidos,
inclusive do PTB.
Aliás, aos correligionários do no·
bre Senador Argemiro de Figuel·
redo não ocorreu pedirem demis·
são da. Diretoria por não se senti·
rem destltufdos de autoridade. Os
próprios representantes do Partido
Trabalhista Brasileiro, que fazem
parte do Govêrno, têm sido atingi·
dos pelas criticas de seus correl1g10Illários. Há dias, o Deputado
Fernando Ferra.ri declarou, na ou·
tra Casa do Congresso, que o emi·
nente Ministro da Agricultura, de
quem tenho ótima lm,Pressão, CO·
mo homem honrado, nao sabia distinguir um carvalho de um pé de
couve: O &'. Mário Meneghettl
não se sentiu atingido pelas manifestações de seus correligionários e
do Lider do seu Partido; e tudo ·continuou como dantes.
O Sr. Argemiro de Figueiredo Não foi o Ministro quem fêz decla·
ração dêsse jaez.

'·

O Sr. Vfctortno Freire - Foi o
Li der da Bancada de V. Exa. na
Câmara dos Deputados, que representa o pensamento do seu Partido, e de V. Exa.. também.
O Sr. Argemiro de Figueiredo Meu, não.
O SR. JOAO VILLASIB'OAS Sr. Presidente, muito agradeço os
apartes dos nobres Senadores Ar·
gemlro de Figueiredo e Vlctorino
Freire.

O Sr. Cunha Mello - Permite
Vossa Ex':celênC'ia um aparte?
O SR. JOAO VILLASBOAS Com todo o prazer.
O Sr. Cunha Mello - Durante
a discussão, algo ruidosa e sobre.
tudo a.gitada, que nesta Casa en·
tretive, reclamando um abono, uma
sobretaxa, uma bonificação, ou ou·
tro nome tenha para os produto·
res de borracha, nunca me mani·
festei sôbre o monopólio estatal sô·
bre a necessidade ou não da quebra dêsse monopólio. Creio foi o
Govêrno levado a quebrá-lo pelo
insucesso com que êsse monopólio
estava sendo explorado pelo Banco
de Drédlto da Amazônia. Como
quer que seja, tudo resulta do !n·
sucesso da. politica aplicada ao pro·
blema da borracha, quer pela Comissão Executiva da Borracha,
quer pelo Banco de Crédito da Ama·
zônla; êste principalmente que, se
não está falindo, encontra-se em
sltua.ção prec:arisslma, como é público e notório, do Amazonas ao
Rio Grande do Sul. Nunca me ma·n!festei contra o monopólio; a res·
peito sempre me mantive silencio·
so, linha de conduta que não se
clhoeava com meu ponto de vista
naiCionallsta., nem tirava do Ban·
co aquilo de que vive - isto é, o
monopóllo da. exploração da borra·
·cha. Reclamei apenas contra o mau
uso dêsse monopóllo.
O Sr. Vtctortno Freire Era
Vossa Excelência favorável a.o pagamento da sobretaxa, mas não
com os. recursos do Banco; não é
verdade?

O Sr. Cunha Mello - Eu queria que os produtores da Amazônia
recebessem uma boniflea.ção pelo
preço da borracha, porque tudo
havia aumentado no Pais. Enquan.
to os produtores do Alto Amazo.
·nas sentiam, cada vez mais, a.s di·
ficuldades da elevação do custo de
vida, o Banco de Crédito da Ama·
zônla comprava-lhes a borra.cha
pelo mesmo preço. Por isso, recla.·

-eMmava a bonificação. Se o Sr. Mi·
nistro da Agricultura achou por
bem mandar pagá-la por conta. dos
vultosos luCTos daquele estabeleci·
mento de crédito é porque entendeu advirem êsses lucros, nitidamente, das operações com o látex
da Amazônia.
O Sr. Victorino Freire - Porque
não desejava fôssem ·a.umentados
os preços dos pneumáticos e câmaras-de-ar, ape~ar de que,• depois o
foram.
O SR. JOÁO VILLASBIOAS
Senhor Presidente, devo concluir
minha oração. Antes, quero saiientar que, conforme Informação do
Banco de crédito da Amazônia., a
quebra do monopólio na importa·
ção da borracha traz um prejufzo
anual, ao BanC'o, de quinhentos milhões de cruzeiros, e ao Estado de
São Pa.ulo, de duzentos e setenta
milhões, por conta do impõsto de
vendas e consignações que deixa
de receber.
Veja-se, Sr. Presidente, quão prejudicial é o decreto - que é lnconstitucional - à região amazónica, como, de resto, a todo o Pais.
sua conseqüência é não somente a
suspensão do financiamento aos seringalistas ·da região amazônlca,
na proporção de quinhentos milhões
de cruzeiros ·anuais, como o aumen·
·to de trinta por cento sõbre o custo das câmaras-de-ar e de pneus,
que r~percute na. vida nacional.

to de 30% sôbre o preço dos pneumáticos vem contribuindo, Indiscutivelmente, pa.ra a elevação do C'UBto de vida. Há poucos dias, numa
reunião no sindicato dos Motoris·
tas, que tem quatorze mll associa·
dos, a reclamação generalizada era
contra o a.umento desordenado
dos preços dos pneumáticos tal
majoração proporciona, realmente,
a alguns industriais - os mais
fortes, mais poderosos - lucros excelentes e aos motoristas, situações
das mais penosa.s, sobretudo em fa·
ce das dificuldades com que se defronta a classe, neste momento,
C'om salários que não acompanham
o aumento do custo de vida. Acredito que o Sr. Juscelino Kubitschek, senslvel como é às criticas
justas, providenciará, a.través de
seus a.ssessores, a revisão da medida, levando em consideração o
apêlo do nobre colega - pois não
é outra a atitude de V. Exa. ao
aponta.r dlretamente ao Sr. Presi·
dente da República um êrro .do
qual pode até não ser o responsável.
O SR. JOAO VILLASBOAS Perfeitamente.
O Sr. Lima . Teixetra - Aceite,
pois, os meus parabéns; o papel da
Oposição é, justamente, fazer critica construtiva.

O SR. JOJI.O VILLASBOAS Agra.deço o aparte do nobre representante da Bahia .. Já tive oportunidade de trazer ao conhecimen· · o Sr. Lima Teixeira - Permite to
do Plenário o montante dos lu·
v: ·J!lxá. :um aparte?
cros extraordinários obtidos e con, fessados pelas .fábricas de pneuO SR. JOAO VILLASBOAS máticos e câmaras,de·a·r. .
Com todo o prazer.
· · : O·, Sr. Ltma Teizeira - 1!: ver·
o Sr. Ltma Teixetra - Estou ou- dade.
vindo,· com a atenção que· me merecem as judiciosas considerações de
O SR. JOJI.O VILLASB'OAS v. Exa. em tõmo do decreto, que As três orlmeiras firmas que se
aumenta. o preço da borraC'ha e estabeleceram no Brasil - Pirem,
'conseqüentemente, dos pneumáti- Good·Year e Flrestone - trouxe- .
cos e câmaras-de-ar. Faz o nobre ram, em conjunto, capital de 160
colega crítica construtiva, aquela milhões de cruzeiros. No fim de no.
que se constitui em colaboração à ve anos, sõmente com os fundos de
administração públlca. O aumen· reservas acumulados nesse perfodo,
••

,j.,,

-865decuplicar!Wll o capital para um
bilhão e seiscentos milhões de cruzeiros; e prosseguem na caminhada dos lucros extraordinários. Pa·
ra dar idéia dos lucros confessados
por essas emprêsas - que são um
tanto diferentes dos auferidos citarei como exemplo a Companhia
Pirelli, cujo capital nominal, em
1958, era de um bilhão e quatrocentos e trinta milhões de cruzeiros.
Distribuiu ela dividendos na pro·
porção de cento e setenta e sete
milhões de C'ruzeiros e ainda reteve quatrocentos e cinqüenta e nove miLhões de cruzeiros. O lucro
total, nesse ano, foi de seiscentos
e trinta e seis milhões de ·cruzeiros.
O Sr. Ltma Teizetra siado.

:S: dema·

O SR. PRESIDENil'E (Fazendo
soar os tfmpanos) - Comunico

REQUERDU:NTO

N.o 131, de 1959
Nos têrmos do art. 211, letra n,
do Regimento Interno, requeiro dls.
pensa de interstício e prévia dls·
trlbulção de avulsos para. .o Projeto de Lei da ·Câmara n.o 17, de
1959, a fim de que figure na Or·
dem do Dia na sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 29 de maio
de 1959. - Daniel Krieger.
O SR. PRESIDENTE - As ma·
térias a que se referem os requeri·
mentos que acabam de ser apro·
vados serão incluidos na Ordem
do Dia da próxima sessão.
Há outro requerimento sõbre a
mesa.
É

REQUERIMENTO

ao nobre orador que está esgotado
o tempo de que dispunha.
O SR. JOAO VILLASBOAS Agradeço, Sr. Presidente, a comu·
nicação. Prometo voltar à trlbu·
na para continuar minhas considerações sõbre o assunto que, vejo,
interessa ao Senado. <Muito bem;

mutto bem!) .
O SR. PRESIDENTE - Vão ser
lidos dois requerimentos de dispensa de Interstício.

São lidos e aprovados os seguintes requerimentos
REQUERIMENTO

N'.o 130, de 1959
i

''

Nos têrmos do art. 211, letra n,
. do Regimento Interno, requeiro
dispensa de intersticlo e prévia dls·
tribuição de avulsos para o Pro.
jeto de Lei da. Câmara n.0 40, de
1957, a fim de que figure na Or·
dem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 29 de maio
de 1959. - Lima Teizeira.

!Ido e deferido o seguinte
N.o 132, de 1959

Requeiro, à douta Mesa do Sena·
do Federal, seja. solicitado ao Exmo.
Senhor Ministro da Fazenda se dig.
ne, através do Instituto Brasileiro
do Café, prestar as Informações seguintes:
1.0 O navio "Buenos Aires" que
deixou o Põrto do Rio, no último
dia 22, quantas sacas de café con·
duzlu para o exterior e a que por·
tos se destinaram?
2. 0 . Quais as flrma:s responsáveis
por essa exportação?
3.0 São firmas de tradição no
comércio exporte,dor de café? ,
4.0 Entre essas firmas quais as
que apareceram como envolvidas
em contrabando de café?

-

-

Sala das Sessoes. 29 de maio de
1959. - Lino de Mattos.
O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra o nobre Senador Gilberto
Marinho, para explicação pessoal.
O SR. GIIJBERTO MARINHO (Para explicação pessoal) - Se·

nhor Presidente, Srs. Senadores, o
Parlamento, representação do po-
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delegados é a institulç.ão que dá.
verdadeiro relêvo à Democracia.
Sempre há de ·constituir um sln. toma inquietante, verificar-se, como ocorre em nosso Pfb!s, a existência de um sentimento de des.
confla.nça no labor parlamentar.
A realidade brasileira se caracteriza pelo crescente cetlclsmo do
homem comum, com referência à
vida. púbUca. Não se cogita aqui,
no momento, de defender a um
politico determinado, nem mesmo
aos politicas de modo geral. Trar
ta-se é de faZQl' com que continue
sendo, em última instàr.c!a, a politica, no seu duplo aspeato, o de
arte de governar e de relação entre
os homens, que sempre deva reger
em última instância, os destinos
da Nação. Daí, o imperativo de,
nos regimes que pretendem ser
V!erdadeiramente democráticos os
agentes do Poder Públlco respeitarem e prestigiarem os titulares
de mandatos legislativos, legitima
expressão da soberania popular.
Tais considera-ções ocorrem-nos
com relação ao incidente em que
se viu envolvido, na semana passada, sem que em nada houvesse
concorrido para sua formação e desenvolvimento, o ilustre representante do Partido Social Democrá·
tico na Câmara do Distrito Fede·
ral, Vereador Osmar Rezende. Neste momento, em nome da seção do
Distrito Federal do P;S.D. que tenho a honra de presidir, exprimo·
lhe nossa integral solidariedade,
na certeza. de que estamos cumprindo o nosso dever para com.
um bravo, dedicado, eficiente e integro companheiro que honra a culta e operosa Assembléia da Capital
da RepúbUca.

· o

Sr. Attilio Vivacqua mite V. Exa. um aparte?

Per-

O SR. GIDBERTO MAlUNHOCom muita satisfação.

O Sr. Attílio Vivacqua - Segun.
do as palavras de V. Exa., não só
porque elas exprimem uma defesa

de prerrogativa essencial do mandato popular, qual a imunidade, como devem gozar os membros da
Câmara do Distrito Federal, como
também porque o ilustre representante do povo carioca, Sr. Osmar
Resende, é digno dêsse aprêço que
é, especllhimente para nós caplxa·
bas, que nêle vemos o conterrâneo
que tem honrado sua terra natal
a cujas aspirações sempre serviu.
O Sr. Caiado de Castro - Permite o nobre orador um aparte?

O SR. GIISERTO MARINHO Com todo o prazer.
·
O Sr. Caiado de Castro - De·
seja manifestar a V'. Exa., nobre
Senador, não só o meu Integral
apoio como a. solldariedade do Partido Trabalhista. Brasllelro, seção
do Distrito Federal. Não podemos
aceitar nem nos conformar com
fatos dessa natureza. Desejava eu
mesmo trazer à tribuna o sentimento do PTB carioca, mas tendo
sido informado de que Vossa Excelência la tratar o assunto, reservei-me para, em aparte, hipotecar
ao eminente colega a. solidariedade
do meu Partido.

O SR. PRESIDENTE -

do soar os tímpanos) -

(Fazen-

Lembro
ao nobre orador que o nosso Regimento não permite apartes l}lJl
explicação pessoal.
·
O SR. GIIJBERTO MARINHO Concluirei ràpidamente minha oração, Sr. Presidente.
Multo agradeço a autoridade que
os eminentes Senadores Attillo Vi·
vacqua e Calado de Castro vêm
conferir aos conceitos que ora estou expendendo.
Releva notar, Sr. Presidente, que
se tratava de titular de função legislativa, tutelada, segundo notãvel pronlliii!clamento na Suprema
Côrte da Justiça pelos Insignes Mi·
nistros Hahnemann Guimarães, e
Allibal Freire, por aquelas imunidades não só consignadas na Lei
Orgânica do Distrito Federa.! mas,
até, na própria Carta Magna,

Neste Instante, dirijo da tribu·
na do Senado caloroso apêlo, que
tenho a firme convicção de ver
o. tendido, ao Sr. Chefe de Polícia,
no sentido de que dê, efetivamente,
o.o digno Vereador Osmar Rezende,
reparação adequada à Intensidade
do agravo sofrido, assim prestigian•
do o honroso mandato que pela
terceira vez consecutiva a êle confiou o nobre e generoso povo ca·
l'loca. (Muito bem; Muito bem;
Palmas).

O SR. PRESIDENTE se à
ORDEM DO DIA

Passa-

Votação, em discussão única,

do Projeto de Lei da Câmara
n.o 117, de 1958, que concede o
auxilio de Cr$ 800.000 00 a Casa
do Estudante do Brasil para
amortização de sua dívida com
o Instituto de Aposentadoria
e Pensões dos Comerei 4 r i os,
tendo
PARECERES

- Da Comissão de Constituição
e Justiça:
N,o 459 58 - pela constituciona·
lidade do projeto;
N.o 189-58 - pela constituciona·
Zidade das Emendas ns. l·C e 2;
- Da Comissão de Finanças:
N.O 460-58 - favorável ao pro·
jeto com a Emenda que oferece,
sob número. l:C,"
N.o 180·58 - favorável à Emen·
da n.O 2, do Plenário com voto em
separado do Sr. Senador Francis·
co Gallotti.

O SR. PRESIDENiTE- !!lste projeto teve a discussão encerrada na
legislatura anterior.
De acôrdo com o disposto no
nrt. 323. § 2. 0 , do Regimento ln·
terno, a discussão deve ser reaberta.
O SR. FERNANDES TAVORASr. Preslden te, direi ape.
nas algumas paJavras de esclareci·
( *)

( •) - Nno (o i "'''·•lo pelo orador.

66'7menta aos nobres pares sôbre a
emenda que tive a honra de apre·
sentar ao projeto, juntamente com
. o nobre Senador Onofre Gomes.
Visava ela a salvar uma grande
Instituição, talvez a mais benemérita do Ceará - a Fenix Caixeiral
de Fortaleza, que durante seten.
ta e muitos anos tem propiciado
Instrução a milhares de filhos do
Ceará e de outros Estados.
Procurando ampliar suas ativldades, deliberou a. Fenlx Caixeiral
fundar um pequeno hospital para
seus a.ssociados e solicitou do InS·
tltuto de Aposentadoria e Pensões
dos Comerclárlos o empréstimo de
cinco mllhões de cruzeiros. Bas.
tante adiantada a obra, os preços
do material, em virtude da inflação, aumentarlblll de tal forma que
a impossibilitaram de prosseguir,
!Imitando-se a pagar, com grande
sacrifício, juros àquela autarquia.
Assim, viu·se na contingência de
apelar para o Congresso Nacional,
a fim de que lhe fôsse concedida
uma verba com a qual pudesse fa.
zer face ao compromisso a.ssumido.
É admissivel Sr. Presidente me·
reça. a Fenlx Caixeiral de Fortaleza, que beneficiou a dezenas de
mllhares de filhos não só do Ceará
como de outros Estados, o beneplá·
cito do Senado Federal, quando,
pressionada pelo IAPC, que ameaçe. tomar·lhe a sede em que fun·
C'iona.
.
creio não preciso dizer mais
a. homens conscientes e dignos,
que compreendem perfeitamente a
grandeza da justiça feita a um dos
mais beneméritos estabelecimentos
do País.
·
Entrego, pois, a esta Casa a sor·
te da Fenlx Caixeiral do Ceará.
(M1líto 'bem!) .

O SR. PRESIDENTE - Contl·
nua a discussão. (Pausa>.
Não havendo mais quem queira
usar da palavra, encerrarei a dls·
cussão. (Pausa).
Encerrada.
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas.
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sentados. (Pausa).
Está aprovado.
!!: o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DA CWAIIA

N.o 117, de 1958
(N.0 609·B, de 1955, na Câ·

ma.ra dos Deputados)

Concede o auxílio de Cr$
800.000,00 à Casa do Estudan.
te do Brasil, para amorttzação
de sua divida com o Instituto
de Aposentadoria e Pensões
dos Comerciários (I.A.P.C.).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 É o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério
da Educação e CUltura, o crédito
especial de Cr$ 800.000,00 (oito.
centos mll cruzeiros) em favor da
Casa do Estudante do BrasU.
Parágrafo único. A importância
a. que se refere êste artigo será. em·
pregada, pela entidade beneficiária,
na amortização da sua divida com
o Instituto de Aposentadoria e Pen.
sões dos. Comerciárlos (I.A.P.C.).
Art. 2.0 A Casa do Estudante do
Brasil, dentro em 60 (sessenta.
dias) , a contar da data do recebi·
mento do auxilio, obriga.se a comprovar, perante o Ministério da
Educação e Cultura, o cumprimento do dlspos~o nesta lei. ·
Art. s.o Esta lei entrará em Vi·
gor na data de sua publlcação, revogadas as disposições em contrá·
rio.
O. SR. PRESIDENTE- Em votação as emendas, que tem pareceres favoráveis de tôdas as comissões. ·
Os Senhores Senadores que aprovam as Emendas ns. 1:0 e 2 queiram permanecer sentados. (Pausa).

.·

Estão_ aprovadas.

São as seguintes as emendas
aprovadas:
EMENDA. N. 0 l·C

Art. 1.0

•.•••••••••••••••••••••

Parágrafo único. A lmportânma
a que se refere êste artigo será
empregada., pela entidade benefi·
ciária, na amortização de sua divida com o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerclários
(IAPC) e na solução de outros com·
promissos contraidos em favor da
classe estudantil.
EMENDA N,O

2

Aumente-se para Cr$ 5.800.000,00
o crédito cuJa abertura é autoriza.
da, sendo .Cr$ 5.000.000,00, para
amortização de divida da "Fen1x
caixeiral" de Fortaleza,. também
com o IAPC.
O SR. PRESIDENTE- A matéria vai à Comissão de Reda.ção.
Dlscusslio única do Projeto
de Lei ela C4mara n.0 222, de
1958, que autoriza o Poder Exe·
cuttvo a abrir, pelo Ministério
da Educaçlio e Cultura, o crédito especta! de Cr$ 15.000.000,00
para atender despeatis com as
novas instalações do Co!égfo
Pedro II - Internato, tendo
Parecer Favorável sob n.o 183,
de 1959, da · Comisslio de Fi·

nanças.

'·

O SR. PR.ESIDENTE- Em discussão.
Não havendo quem peça. a pala·
vra encerrarei a. discussão. <Pausa)..
·
Está encerrada..
Os Srs. Senadores que aprovam
o projeto queiram permanecer sen·
ta dos. <Pausa) .
Está aprovado.

l

I

I'i
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É o seguinte o projeto apro·
vado que vai à sanção:

I

I
'
[·,

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N.o 222, de 1958
(N.o 3 .854-B, de 1958, na Câ·
mara dos Deputados)

I,

Autoriza o Por!er Executivo
a abrir pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$ 15.000, 000,00, para atender despesas com as novas instalações do Colégio Pe·
·dro 11 - Internato,

I,

i·i

/.

o

Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o É o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério
da Educação e Cultura, o crédito
especial de Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros) destinado a atenàer despesas com
as novas Instalações do Colégio Pe·
dro II - Internato.
· Parágrafo único. O crédito es·
peclal de que trata êste artigo será automàtica.mente registrado pe.
lo Tribunal de Contas e distribui·
do ao Tesouro Nacional.
Art. 2.o Esta lei entrará em vigor, na data de sua publleaçio.
Art. 3. o Revogam-se as disposições em con·trário,
Dtscussdo única do Projeto
de Re&oluçdo n.O 19, de 1957,
que suspende a execuçdo da
Lei número 2.970, de 24 de no·
vembro de 1956, visto haver si·
do declarada inconstitucional
pelo S'Upremo Tribunal Federal
(projeto oferecido pela Comfs.
são de C0718titulç4o e Justiça,
em seu Parecer .n.0 563, ode

1957)'

O SR. PRESIDENTE -

Sôbre a

mesa requerimento que vai ser lido.
É

o seguinte
JIEQUERil\!lENTO

N.o 133, de 1959
Nos têrmos do art. 274, letra a,
do Regimento Interno, requeiro 111

volta do Projeto de Resolução número 19, de 1958, à Comissão de
Constituição e Justiça, a fim de ser
a matéria reexaminada, a vista da
comuniC"ação constante do Oficio
número 377, de 30 de julho de 1958,
do Sr. Ministro Presidente do BU·
premo Tribunal Federal.
Sa.la das Sessões, em 29 de maio
de 1959. - Attilto Vivacqua.
O SR. PRESIDENTE tação o requerimento.

Em

VO·

O SR. CUNHA MELLO - (Para
explicação pessoal) - Senhor Pre-

sidente, não tenlho dúvida de que o
requerimento será aprovado. Dese·
jo, entretanto, manifestar o meu
voto contrário. Cinco vêzes a matéria entrou na. Ordem do Dia e
cinco vêzes dela foi retirada. Acredito que; hoje, terá a mesma sorte.
Continuará essa sua vta cructs.
l!: verdade que, dentro do Regi·
mento do Senado, os projetos po.
dem ser retirados da Ordem do Dia
duas vêzes, pa,ra dias designados, e,
indefinidamente, para dillsências.
O Projeto de Resolução n.0 19,
pela terceira vez volta à Comissão
de Constituição e Justiça - da primeira, por requerimento do Senador Attillo' Vivacqua; da segunda,
a. meu requerimento; da teroolra,
a requerimento do Senador Mem
de Sá. O projeto vem, pois, atravessando uma vta cruci8; tôda vez
que é inclufdo na Ordem do Dia
aparece,· com um fundamento qualquer - sempre regimental; reco·
nheço-o - surge um novo pedido
de retirada.. Para dia determina·
do, não pode ser mais; porque já.,
por êsse recurso, foi duas vêzes
adiado. Vem, então, o pedido de
d1ligêncla.
O oficio do Sr. Ministro Oroslm·
bo Nonato, Presidente do Supremo
Tribunal Federal, à Comlssio de
Constituição e Justiça, vale dizer.
ao Senado, está em contradição
com aquilo que o próprio Supremo
Tribunal Federal sustenta.
O Ilustre magistrado declara que
a lei não foi julgada lneonstituclo·
na!; que a decisão do Tribunal !Dão

-670-

foi definitiva. Por outro lado, temos nesse mesmo processo, o Acórdão da Egrégia Côrte, no qual se
decla.ra que a decisão fol deflniti·
va e a Lei n.o 2.970 julgada inconstitucionaL
Oportunamente, se ainda estiver
no Senado, quando o Projeto de Resolução n.o 19, de 1957 lograr en·
trar na Ordem do Dia, ocuparei a
tribuna. para reafirmar o parecer
que dei.
Era a declaração que queria fazer, sem nenhuma pretensão de que
ela influencie na opinião e no voto dos Srs. Senadores.
Sei que o requerimento será apro.
vado; mas, contra a minha oplnião
e o meu voto.· Com meu voto não
permitirei que, ainda, se protele deC'isão tão Importante e sôbre a qual
o Senado está, há quase três anos,
para se manifestar.
E, agora, é a própria Ordem dos
Advogados que nos pede a solução
dêsse ca.so, a nossa palavra sôbre
o assunto, pois, essa lei, face a de·
cisão de sua inconstitucionalidade,
não está interna-corporls, como diz
o Sr. Presidente do Supremo Tri·
bunal Federal, está em verdade,
sem aplicação.
Com o oficio do Sr. Presidente
do Supremo Tribunal Federal temos que . as inconstitucionalidades
interna-corporls não devem vir ao
conheC'imento do Senado.
Algumas vêzes, o Supremo Tribunal Federal já julgou diplomas le·
gals contrários à Constituição. Já
assim deeldiu sem ser em caaos
concretos, sem litígios, nem litigantes. A decisão objeto da Resolução n.0 19, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça,
não é simplesmente uma decisão
em um determinado caso concreto,
mas uma · decisão ordenatória, a
ser cumprida em todos os casos em
que a espécie ocorrer.
. Tanto é verda.deira. a. minha afir.
mação que ela está sendo respei.
ta da em tôda.s essas espécies.
Será o que discutirei oportuna·
mente, examinando, com a devida
venict, em todos os aspectos, o ofí·

cio do Presidente do Supremo Trl·
bunal Federal.
Por hoje, Sr. Presidente era. o
que tinha a explicar. <Muito bem).
O SR. ATTlLIO VIVACQUA -

(Para encaminhar a votação) -

Sr. Presidente, lamento que o eminente colega tenha trazido a sua
palavra, já não de estranheza; ma.s
de censura, com relação ao andamento do Projeto de Resolução n.0
19, de 1957.
Não houve até agora, nem pode·
ria ter havido idéia protelatória.
A matéria é, sem dúvida., das
mais importantes: Trata-se de uma
modificação substancial do Código
de Processo CivU - do art. 875.
A Lei n. 0 2.970, atendendo à antiga aspiração da classe dos advogados, facultou a sustenta.ção oral,
após o voto do Relator.
O assunto foi apreciado pela douta Comissão de Constituição e Jus·
tiça, que com a minha divergência,
opinou pela suspensão da -execução
dêsse diploma legal por ter sido. declarado inconstitucional pela su.
prema Côrte. Trata-se de aplicação
do art. 64 da Lei Magna, onde se
exige que a decisão deve ser defi.
nitiva. Mas, Sr. Presidente, ago.
ra temos um pronunciamento do
conspícuo Presidente daquela Côr·
te, o Ministro Orosimbo Nonato,
esclarecendo que não estamos pe.
rante decisão definitiva.
Assim, enviou S. Exa.. a esta Casa o oficio de 30 de jullho de 1958;'
em que declara:
"Supremo Tribunal Federal
- OfiC'io n.0 377-P - Em 30
de julho de 1958.
Sr. Presidente
Reportando-me ao meu Ofi·
cio número 166, datado de 25
de abril dêste ano, que remeteu a. V. 'Exa. diversos acór·
dãos dêste Tribunal decretan.
do inconstitucion-alidade de di·
versas leis, tenho o prazer de
elucidar que o acórdão de 30
de novembro do ano próximo
pàssado, que houve por inconstitucional a Lei n.0 2.970, de
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24 de novembro daquele ano,
traduziu simples decisão "in·
tema. corporis" que examinou
a percussão da citada lei no
Regimento Interno do TribU·
na!. Não se trata, pois, de sentença sôbre causa, aludida no
art. 64, da Constituição Fede·
ral, como tudo fo~ em tem·
po, e por oficio desta Presi·
dêncla, noticia.do ao E. Insti·
tuto dos Advogados do Brasil.
Peço a V. Exa., aceitando a
presente retificação de enga·
no do funcionário incumbido
de enviar os acórdãos a êsse
Colendo Senado Federal, se digne ·considerar anula.da a remessa da decisão referida".
Há, portanto, Sr. Presidente, elemento novo, superveniente ao parecer da douta Comissão. E, por
isto, indispensável o reexame dêsse
órgão, que saberá estudar com
sua elevada sabedoria o a.ssunto.
Assim sendo, espero que nosso
eminente colega, o Senador Cunha
Mello, aceite essas ponderações.
Acredito que a Casa não deixará de autorizar a audiência à Comissão de Constituição e Justiça,
para o fim mencionado em meu
requerimento, que encontra apoio
expresso ·n·o novo Regimento Interno. <Muito bem).
O SR. LIMA GUIMARAES <Para encaminhar a votaçfio) -

(•) - Sr. Presidente, preparavame pa.ra discutir o Projeto de Resolução n.0 UI, de 1957, quando foi
apresentado à Mesa requerimento
solicitando sua retirada da Ordem
do Dia.
Assinei o parecer do nobre Senador Cunha Mello, um dos mais bri·
lhantes parla.men,tares e grande
jurista desta Casa, com restrições,
por entender que houve desacêrto na decisão do Supremo Tribunal
Federal.
Na realidade, a Lei n.0 2.970, de
24 de novembro de 1956, modifica
apena,s o art. 875, do Código de
. ( '') -

Nao. foi J'evislo pdo oratlor,

Processo Civil. Por sua vez, o Tí·
tuJo VIII, do Livro VII, estabelece
o custo dos processos nos Tribunais.
A reforma do art. 875, não poderia ser, como acentuou o Supremo
Tribunal Federal, norma meramente regimental. :S:, sem dúvida, norma processual consigna.da no Código de Processo, conforme opinião
do notável Ministro Hahnemann
Guimarães, concebida nos seguintes têrmos:
"A matéria não é regimental.
Não se trata de caso em que
se possa ver da disposição
constante do art. 97, II, da
Constituição. A matéria é processual, porque a ela se refere
expressamente o Código de
Processo Civil, no seu art. 875".

--

Hà ainda a acrescentar que o artigo 101 da, Constituição Federal declara:
Compete ao Supremo Tribu·
na! Federal.
I - .......... ··········'···
I I - ..................... ..

m - Julgar em recurso extroordln·ário as causas decididas em única ou última instância por outros tribunais ou
juizes,
a)

....•.••.••..•.••••.••••

quando se questionam
sôbre validade de lei federal
em face desta Constituição e
a. decisão recorrida negar apll·
cação à lei impugnada. ·
b)

Sr. Presidente, quando da sanção da Lei n.0 2.970, de 24 de novembro de 1956, os Srs. Ministros
do Supremo Tribunal Federal estomagados, ofendidos e humilhados
pelo diploma legal, que dava oos·
advogados oportunidade de discutir o parecer e o voto do relator,
reuniram-se e, sem atender às exi·
gências da Constituição Federal,
que proclamava, que a inconstituciona-lida.de das leis só podia ser
decretada em recursos extraordinários, resolveram decretar a inC'Onstitucionalidade daquela lei.

-672Verifica-se que o Supremo TribU·
nal Federal reconheceu seu equivo·
co; e agora, por Intermédio do seu
Presidente, vem declarar ao Sen·a·
do que o julgamento da lnconstltu·
cionalidade da lei foi apenas ato
interno do Tribunal, que não podia
ter a mesma aceitação de outras
inconstitucionalidades, as quais
levavam esta casa a deliberar pe·
la inconstitucionalidade dos referi·
dos diplomas legais.
Nessas condições, nada mais Jus·
to que a volta do projeto à Comis·
são de Constituição e Justiça, para
rever tôdas as circunstâncias não
apurada.s na oportunidade, em face
do brilhante parecer do nobre Senador Cunha Mello que, com sua
prodigiosa habilidade e. grande elo·
qüêncla juridica, demonstrou o
acêrto do supremo Tribunal Fede·
ral. Meu voto, entretanto, repito,
foi com restrições. Dai, ser eu fa·
vorável a que a proposição volte à
Comissão de Constituição e Justiça. (Mutto bem).
O SR. CUNHA MELLO -

<Para

Sr. Presidente, o art. 64 da Constituição
Federal, não dá. ao Senado da República uma faculdade: impõe-lhe
o dever de, complementar as decisões do Supremo Tribunal Federal,
julgando inconstltudonais, no todo ou em parte leis e decretos, de
retirar do c~rpo legislativo do Pais
tais diplomas legais fulminados pe.
lo maior dos vicios - o da inconstitucionalidade.
·o Senado não tem a faculdade
de suspender ou ·n·ão uma lei que
o Supremo Tribunal Federal jul·
gou inconstitucional. Tem o dever
de fazê-lo. :!sse o ponto de vista
em que me coloco; essa a inter.
pretação que aprendi dos doutos
comentadores da Constituição de
1946.
O eminente colega, Senador Li·
ma Guimarães, que também assinou o parec:oer, embora com restri·
ções, quis, com seu voto, perante
a Comissão de Constituição e Jus·
tiça e agora, nas l!geira.s declaencamtnhar a votação) -

rações que fêz, entrar no mérito da
decisão do Supremo Tribunal Fede·
ral, objeto da Resolução n.0 19, proposta ao Senado, ora em discussão.
Entendo que é defeso ao Senado
ertra.r no mérito da decisão proferida porque, ex-vi do art. 101, nú·
mero UI, letra B, da Constituição
Federal, sõmente ao Supremo Tri·
bunal Federal, como seu !ntérpre·
te, é dado proclamar e decidir da
inconstltucionalldade das leis. Não
pode, também, o Sr. Presidente do
Supremo Tribuna.I Federal, por um
oficio, dar interpretação sua, pessoal, a um Acórdão ou julgado do
Tribunal.
Com que direito ou fundado em
que faculdade o Sr. Presidente do
Supremo Tribunal Federal se di·
rigiu ao Senado para afirmar-lhe
que essa Alta Côrte não proferiu
uma decisão que possa ser inclufda
entre aquelas a que se refere o art.
64 da Constituição. Essa delibera·
ção do Supremo Tribunal Federal,
só poderia ser revogada, mesmo fn.
terpretada, em recurso legal, perante os seus membros e· não· por
um simples oficio do seu · Presi·
dente.
Sou dos que mais respeitam e
considera.m a figura de Jlldz, a fi·
gura de jurista do ,Ministro Oro·
slmbo Nonato. Desta vez, porém,
não posso .levar··lhe meus aplausos
nem encontrar motivos para maior
simpatia. Não podia S. Exa. en·~
viar oficio ao Senado dando interpretação sua a uma decisão ou um
julgado daquela Côrte. Essa lnter·
pretação, essa nova resolução, só
poderia ser dada pelos próprios Juf·
zes que tomaram parte na dellbe·
ração.
Já tive oportunidade de declarar
que espero seja aprovado êsse no·
vo requerimento, com o qua.l, pela
quinta vez, se adia o conhecimento,
pelo Senado, do Projeto de Re'solução n.o 19, de 1957, a pretexto de
sua volta à Comissão de Constituição e Justiça.
É legal êsse expediente. Sou o
primeiro a tê-lo como tundado
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em: dispositivo. regimental. O. Regj- peito de leis declaradas inconstitumeDta.·não.-limita. as vêzes:que· um . clonais pelo Supremo Tribunal Fe·
J)IOjeto; poasa: ser.· retirado da. Or- deral; agora, depois do, meu pare.dem do: Dia,.. a·. titulo• de diligên- cer, já o;Supremo-Tribunal Federal
cia,. para: voltar à..s• Comissões,
comunica ao Senado que julgaouma
Alisim1. o. requerimento do• nobre lei. inconstitucional para que esta
jpdl&a> e· er.udito1 Senador: Attillo Casa. do Congresso-cumpra.seu. deV'lvacqua, tem. fundamento· em dis- ver, Isto é, retire da legislação do
pasloãa; regimental; O que não se PaiS; leis· viciadas pelo ma.lor dos
concebe,, porém, é. que: cinco· vêzes vicios, que é o da inconstitucionajá:. tenhiJ.J a. matéria sido· retirada lldade,. concorrendo, portanto, tanda•. Ordem do Dia, para voltar às to·. quanto- o Supremo Tribunal Fe·
. ComtMaõM~
deral,. para a normalidade jurid1ca.
Srr Presidente, quando o assunto, da-Nação. (Muito bem).
afinal, lograr· entrar· em dise~Jssão,
O. SR. A.RGEMmO DE FIGUEI·
lle" eu> ainda: estiver: rresta" CaREDO
- (Para encaminhar a vo~~~ virei à tribuna.. dizer: que meu
tação)·.-.
U) -senhor Presidentrabalbo•fól' aprovado-peJo próprio
te,
voto
favoràvelmente
ao requeri·
Mtmstro· Oroaimbo Nonat0;
mento
formulado
pelo
nobre
Sena:ReeebendEJ'· meu parecer: s; Exa. dor. Attillo· Vivacqua;. e voto· porque
a- mün ·se> dirtgl.u, por· um caTtão,
fundamento no Regimento e
dfzeud&O··magtstral1 completo e pro- tem
porque
apenas se deseja uma- verf.
dimr de acurado estudo. Se meu
ficação,
Isto é, que a Comissão de
pa,reeer cmrelüi, como é- do·· eonhe- Constituição
Justiça, examine se,
elmenfà · dó. B'enado·• e• consta do na. verdade, oe Acórdão
do Supremo
a'VV18o. da• Grdem' do Dla:· de• boje, Tribunal' é.·definltiv~ . julgando
a lei
col'lslêrandb · a• deeisiO · como·· defi- illconstltucionaJ. Outro. objetivo
nitiva• jülgmdô · de• 1nconst1tuelona- não poderia ter· o requerimento do
11Qd~ d'Uma lei J»rr parle do• SuPl'el!l'O Ttttsunal: Federal) s•, Exa., eminente jurista. e Senador Attilfo
v:tvacqua.
.
IJIMUfestandir-~· dessa• formal tmOs
argumentos
do
Senador
Cunha
plfétta e·· expliCitamente· com êle
Mello
são·
irretorquiveis.
Se
o SuC!ODOOl'lfOU•.
premo. TrlbU:nal Federal: declina
ar·: Presidente, quando outro ·mo· uma. lei tneonstltucionall o Senado
tWo.. 8ll não,-, ttv.esse· para esia~:- sa- da República, tem o dever funciotisfeito com o meu pal'ecer, pos- nal de decretar a suspensão da exesuo o de ter conseguido que· o Su- eução: dessa: lei. Se· assim' não en. preMOL THtiunal'' Pédi!ral· Dio•· eontendêssemoso. haveria·.comple~a subtlmJasse a·• julgar leis• inconstitu- versão da ordem jurfdica~ do· Pais.
cionais, sem• comunicar• a· esta Ca- Hát disposição· expressa: na·· Constisa.
tuloão' que: é, na· verdade, o sustenGraoa• ao meu: parecer: e graças tãC'Ulo· de· todo·· o sistema· constituàs prtmeli'aS': dillgêllt!ias · que ~ cional vigente e da ordem juridlca
logrei que o•8\lpremo 'l'i'lbl!Dal: Fe- do Pais,' qual o ·que prescreve a
deral cmudaase· dl! orlentaçao;· dan• harmonia· dbs Poderes. Não nos é
do ensejo aa1 Senado' de· cumprir o possfvel examinar o mérito de um.a
dever. que-, lhe.- toi.impôsto. pelo •art. decisão do Supremo Tribunal' Fede64 da Constituição. da. Repúbllea-.
ral; de carãter definitivo, julga.ndo
Existiam, então, 95 julgamentos de uma· lei !n1constituclonal. Pouco
leis .inOOJOtttuclonair.pelo SUpremo importa se·hã·êrro no·.A:córdão desTribUDIIl ~deral• D6sses• noVenta sa· C6rte·; Cabe ao Senado·respeltar
e clne~ll j,ulgamentos, até: então o o principio·· de harmonia prescrito
Stmadél.:não.<tmha, conhecimento· de pela Constituição para a· vida. entre
neluun•.
os- Poderes. Declarada· lnconstituAaol'SI todoa:: oS' dia&: aparecem,
( •) - NDn foi J•eul•to pelo oradoJ•,
no: El&ped!ente; cormmicaçóes' a res-

-674clonai uma lei pelo Supremo Tribunal Federal, intérprete da legisla~o federal, ela deve ser imediata.mente suspensa por ação do. Senado
da. República.
···
Nessas condições, vejo no requerimento do eminente Senador Attílio V'ivacqua apenas a vantagem de
que a Comissão de Constituição e
Justiça, aprecie se hâ, na verdade,
um julgado em carâter detinitivo
do Supremo Tribunal Federal. OU·
tra não será a a.ção do Senado Fe·
dera!, através da Comissão de Constituição e Justiça. O Senado tem
o dever de suspender a execução
de uma lei julgada inconstitucional pelo Supremó Tribunal Federal.
(Mutto bem) .

O SR. ATI1LIO VIVACQUA Senhor Presidente, devia eu esclare·
cer ao eminente Senador Cunha
Mello e à Oasa que o ofício do preclaro Presidente do Egrégio Supre·
mo Tribunal Federal, Ministro Oro·
simbo Nonato, não cuida do· mérito da decisão do Supremo Tribunal
Federal, que decla.ra inconstitucio·
na! a Lei número 2.9'70.
O que S. Exa. esclarece é que o
a:córdão da Suprema Côrte não reveste a indole .de decisão definitiva
pára os fins do a.rt. 64, da Constl·
tuiçáo, onde se dispõe:
(Para expltcaçlio pessoal) -

"Incumbe ao Senado Federal
suspender a. execução, nó todo
ou em parte, de lei ou decreto declarados inconstitucionais por decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal".
S. Exa., com o mais alto esplri.to de nobreza e de sentimento de
responsabilidade, retificou o equivoco da comunicação anterior, cometido . pelo !unc'ionârio encarregado
de dat!lografá-la. E, assim, elucida.
o Senado no sentido de que se tra·
ta de uma deliberação interna cor·
porls, que não atende à determinação do texto constitucional.
·Sr. Presidente todos nós reconhecemos o brilho e a cultura do
parecer do !lustre Senador Cunha

Mello, embora divergindo funda·
mentalmente de S. Exa. Deve-lhe,
sem dúvida,, esta Casa uma das
mais valiosas contribuições, qual
a de se ter adotado a. prática de comunica!,lões ao Senado, nos Acór·
dãos da Suprema Côrte, eivados de
inC'onstitucionalidade.
Sr. Presidente, não quero deixar
perder o ensejo e ressalvar a mi·
nha opinião inteiramente contrá·
ria à dos eminentes colegas, Senadores CuMla. Mello e Argemiro de
Figueiredo, quando sustentam que
o Senado, nos têrmos do art. 64, da
Constituição, se deve limitar a sus.
pender mecânicamente a lei julgada inconstitucional. Entendo, Sr.
Presidente, que a Casa Alta desem·
penha no ·caso, a missão polltica
de verificar a. conveniência de suspender a lei em causa. Poderá con.
C'luir, no exame, de cada hipótese,
que é aconselhável deixar .entregue,
ainda por maior tempo, a matéria
à a.preciação dos Tribunais, .aguarelando a obra da j~isprudência.
Com a devida vênia, não podemos aceitar a .tese defendida ·pelos
llu~tres colegas.· O assunto deverá
ser objeto de discussão na primeira oportunidade regimental, que serã quando o presente projeto retornar ao. Plenário.
. . (Muito bem/) .
'

o

SR. PREsiDENTE -

Em VO·

tação.
..
· .
Os Srs. Senadores que ·aprovam ~
0 requerimento .queiram permanecer sentados. <P.ausa) .
. ,.
Está aprovado.
o projeto é retirado da Ordem do
Dia para. reexame .da Comissão de
Constl tui!,lão e J ustlça .
Está esgotada a Ordem do. Dia .
Há' oradores inscritos.
Tem a ·palavra o nobl'e Senador
L!no de Ma.ttos. · ·.
·
O SR. LINO DE MA'l'TOS- (Lê
o seguinte discurso) - Tivemos,
IIlo decorrer ·desta semana·, dois
pronunciamentos paradoxais, por·
que C'oncordes nas suas conclúsões,
embora um seja ·sintese da ·oposição ·às ·diretrizes governamentais
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e, o outro, seja do próprio Chefe
da Nação.
Na palavra, tão oportuna qua,nto
judiciosa, de Otávio Mangabeira,
compreendeu o povo que a sua tra..
gédia se resume no alto custo de
vida.
Na pruavra, tão .hábll quanto
panglossiana, do Presidente Juscelino Kubitschek o povo ficou sa.
bendo, no a.to das festanças pélo
aniversário da Operação Pan·Americana que, também, o nosso Presidente atribui a culpa de tudo ao
alto custo de vida.
A concordância ao dia.gnóstico
do mal, anima-me a prosseguir,
apontando erros. Será uma contrl·
bulção para ajudar a estanca.r a
febre galopante que atacou o preço de tôdas as ut111dades Indispensáveis à vida humana..
O brasileiro não tolera ditaduras,
mas está de tal maneira desesperado ·com a vida cara que sem
vlola.ção fundamental do nosso regime democrático, aceita, na defe·
sa do seu bôlso e dos interêsses da
Nação, atos drásticos, ates violentos que exterminem com a gatunagem, que liquide C'om o que passei
a chamar de "Opera.ção-Furto".
Continuare!, portanto, na tarefa
de denunciar os processos de furto
que resultem no encarecimento cri.
mlnoso do custo da vida.
Vimos, documentadamente, como as firmas testas de ferro, ou
firmas fantasmas, aumentaram em
uma (lnlca operação-furto 55,5 por
cento no preço de chapas de ferro.

por essas firmas intermediárias, dl·
gamos pelo preço de 100.000 dóla·
res. O negócio é fa.turado para a
firma Importadora, aqui do Brasll,
por 300.000 dólares. O Banco do
Brasil, diante das faturas devida·
mente visadas pelas autoridades
consulares, aceita como boa essa
transação e vende, então, os dólares para a cobertura do negócio.
Mas, como o ma.terial Importado
por êsses 300. 000 dólares é dos que
têm ágios favorecidos para paga.
mento depois de 3 anos, temos, então, que a firma Importadora furta
200.000 dólares em cada. 300.000.
:S:sses 200.000 dólares, vendidos, a
dinheiro, no mercado de câmbio 11·
vre, ao preço de hoje, por exem·
plo, dariam 27 ml!hões de cruzei·
ros.
São, portanto, dois furtos conjugados. O prlmel.ro~ das divisas,
que ficam no exterior, cobertas pe.
lo Banco do !Bra.sll e vendido pela
firma no mercado de câmbio livre.
O segundo furto é a triplicação no
valor da mercadoria Importada.
Cito exemplo multo conhecido no
setor de automóveis: o vira bre.
quim custa nos Estados Unidos da.
América do Norte, trinta dólares;
a fatura consigna o preço de C'em
dólares e é êle vendido no mercado
brasl!elro por vinte e cinco mil cru·
zeiros! Façam os cálculos e vejam
o absurdo do aumento, a rouba·
lheira que se pratica.

FURTO DE DIVISAS NO

tste negócio é conhecidissimo. t
o super-faturamento.
O ·remédio para desmontar a máquina dêsses gatunos lnternacio·
nais é tão simples que causa ad·
mlra.ção ou, melhor, suspeita, não
tenha o Govêrno Federal provlden·
C'lado até o presente momento.
Essa bandalheira poderá ser ex·
terminada com uma ordem enérgl·
ca às autoridades consulares, a
fim de que, no a,to dos vistos para.
embarque. confiram os preços das
faturas com as listas de preços das
fábricas dos produtos importados

COMS:RCIO EXTERNO

l

J

O processo, no comércio Interna·
clonai, funciona, também, com flr.
mas testas de ferro, com a agravante de que êsse furto atinge frontalmente o nosso mercado de dlvi·
sas.
Mencionarei exemplos práticos. A
firma Importadora integrante da
"Operação-Furto" organiza, no exterior, as suas firmas testa.s de ferro. As mercadorias a serem Importadas .são adquiridas do produtor,

COMO DESMONTAR A MAQUINA
D:lí:SSES GATUNOS

ir!,,
-·,:8'16por firmas .instaladas .no ;Brasil.
Constatado o aumen.to feito ,pela
tirma .testa .de ferro o visto não
será ,concedido e o crime .de.vidamente :apurado.
..
P.rav.idêncla :simples .e .que evitaria, 2no .setor do mercado importador, o preço exagerado das.mercadorias e o .furto .de nossas ·.divisas
por .processos tão primários. :Furto :que :·sômente .eXIste porque ..as
nossas .. autoridadesJeC'ham os olhos
por .preguiça ou .conveniência.
Uma Comissao .de Inquérito :·que
se .proponha, .com :rigor rigoroso,
apurar .o .:número quase lllmitado
dessas :transa.ções '.ilícitas, •.colherá,
nas mal:has da.sua:rêde, .multa .gente ·,.tida ~e :havida como gente boa,
gente honesta, gente :modêlo .de
virtudes, gente muito rica, que ::vive ·recebendo homenagens, .porque
soube ganha.r dinheiro graças .às
suas ·excepcionais ·qualidades pes.
soaJs.
A mim me parece que convém o
PresidEm-te Juscelino ·Kubitschek
fazer uma experiência,. determinando, ao seu Ministro das :aerações
Exteriores, o :ilustre Embaixador
Negrão de Lima, .provldênelas jun·
to às •nossas autoridades consulares.
'Essas autoridades r-ecebem vencimentos em ouro. E bastante. 'l)e..
vem trabalhar :um pouco na .·defesa do ouro ·do ·Tesouro. <Multo
bem).
O SR. PRESIDEN'r.E - "Não
bâ, evidentemente, número regimental. para. prosse.gulr D()o! trabalhos. V'ou encerrar a sessao. De·
sJgno pa~.:a a próxima .a seguinte

ORDEM DO 'DIA
1 - ·wotação, ·em .discussão ·.únl·
ca :do :P-rojeto de :Lei rda Câmara
n.o 40, :de :1957, ·que ;f!xa normas
para a .:classlflca.Ção e ·a 11adronl·
zação . dos ·produtos. :-alimentares :e
das matérias;primas .de origem vegetal ou ·animal e seus subprodutos
· de ·valor econômico, ·revoga o De·
ereto-le! :n.o 3M, de 15 de março de
1938, e ·dá •outras -providênc1as, Un·

cluido em tOrdem do ,Dla :em .virtude de dispensa de intersticio, :con·
cedida na :.Besaão .-.anterior .A :requerimento . do . Sr. .Benadot· Lllna :rel·
xeira)., tendo Pareceres: - ~re
o:projeto: - da·.Comissão de Cons·
tltuição e Justiça, n. 0 46, de .1959,
tavorável; da Comissão :de. Economia: - lP - ·n.0 ·:589, ;de ;1957, rfa·
vorá.vel; 2.0 - n.o .189, :de 1959,
reconsiderando ·o ;pronuucla.mento
anterior, à ;viata 'das informações
prestadas pelo ·Mln.lstério .da .Agri.
couUur~ para aconselhar a .reJei·
ção do projeto; r.àa ComisSão. :ele
Finanças, :n.o :590, :ele :1957, .favo·
rável; - Sôbre :as llmendas: ·da .Comissão rde 'Constltutgão;e..:Jas.
.tiça,.:n-.0 :46, ele 1959,:favomvel.(com
voto em,separado:do1Senador Lima
GWmarães>; :da .Comissão. :de. ~
nomla: - 1.o - :n.o 589, de .;1&57,
OfilfecefldO .a i~dS. r~O .1·.0; .:2.0
- :.número 236, ele 1958, <favorável !à :Emenda .de lllenário,; (11. o .2);;
da Comissão de .JF'inaltças, alio ~lHID.
de :1957), :tayoráYel à rde :n.o l.'C;
e ,n.0 :237, •.de ;l9ó8, con.trárlo :à de
n:.0•,2.
2•- ·Votação em,dlscussão 001-ca,
do 'Projeto de :r.e1 ·da :Câmara ·.-nú·
mero 195, de 1958, ·que autotlza o
Poder Executivo a abrir, -pelo ·Mi·
n!lltérlo da '·Educação e··CUltura, ·o
crêdlte> especlal 1de ·cr$· ·3:0fl0.000;fl0,
como auxflio ·ao ·Teatto 'Brasileiro
de Comedia (.T'BC), :tendo 'Parece·
1'88 •(sob ns. l8S8, de '1'958 ·e 182;
de 1959) da Comlssão·de 'll'inaDças,
favorável ao -projeto·& contrário ;à
emenda. de .Plená.tlo.
3 - .-DiBCliSSá.o,. únl.ca do .-P.rojeto
de Le1-~.Cãmara·,n;o,,1·7B,.·de 1958,
que mo·dlflca a letra ·"a" do par4·
pato. •únleor.'do·,ar:t. 87; ,do, Decre·
toolel:.n: 0 2~'827,,\de ,2& :de:,aetembro
de :1940, que dlspõe sllbre·::as·rSOcle•
dades.rJpor: ações; :tendo' i'o.recer. rFo,
vonivel, .·SOb rn:O 129; ;de .-1&69, ·:da
Comissão de Constituição e .tustJça,,
· ·4 -~DlscU!Sáo :única ·-do <Projeto
de Lei ela.. :Câmara ·n·.o--•1 '1, ·de .'1969;
que ~bre, .ao 'Poder :Iíeglslatlvo -Câmara ;dos Deputados.·e ·senado
Federal.- ·os crédltos,.especlais~·de
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Cr$ 44.000.000,00 e Cr$ 21.080.080,50,
respectivamente, para pagamento
de ajuda de custo, abono, dlferen·
ça de venclmentos e gratificação
adlC'lonal (incluido em Ordem do
Dla, em virtude de dispensa de :ln·
terst1c1o con11edlda na sessão anterior, a requerimento do Sr. Senador Daniel Krleger), tendo Pa·
recer Favorável (número lllO, de
1959), da Comissão de Finanças.
5 - Primeira discussão (com
apreciação prel1m1nar da constltu·
clonalldade, nos têrmos do art. 265

do .Regimentlo Interno) .do Projeto
de Lei do senado n.o 71, de 1954,
que cl!spõe sõbre o Plano de Valorização Econômica do Vale de São
Mateus, tendo Parecer a.ob n.o 147,
de 1959, da. Comissão dé COnstltülção e Justiça, pela lni:onstltuclonaUd.ade.
Está encerrada a sessão.

Levanta-se a sessão às 17 ho·
ras e 15 minutos.
I
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